ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΗ’
Πέµπτη 28 Νοεµβρίου 2019
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6196
2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Γ. Παπανδρέου και
Θ. Ρουσόπουλου, σελ. 5973, 6006
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Ελληνογαλλικής Σχολή
Jeanne d’ Arc, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Μαλίων Ηρακλείου και
το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Νεάπολης Λασιθίου, το 2ο Γυµνάσιο
Καλλιθέας, το 1ο ΕΠΑΛ Βόλου, το 1ο Γυµνάσιο Αίγινας, το
3ο Γυµνάσιο Βόλου, το 2ο Γυµνάσιο Τυρνάβου και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Πεύκων Θεσσαλονίκης, σελ. 5987, 5994,
6006, 6009, 6106, 6136, 6154, 6159, 6170, 6178
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 5973, 5980, 5985, 5986,
5988, 5989, 5990, 5993, 5994, 5995, 6000, 6003, 6008, 6009,
6014, 6057, 6071, 6072, 6100, 6106, 6134, 6138, 6141, 6149,
6153, 6154, 6157, 6158, 6159, 6160, 6162, 6165, 6169, 6170,
6171, 6172, 6177, 6178
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση αναφορών µε αριθµό από 383 έως 443, σελ.
5957 – 5967
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
5968 - 5972
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 29 Νοεµβρίου 2019, σελ. 5984
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, µε θέµα: « Άµεση η
ανάγκη αφαίρεσης υλικών αµιάντου από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας», σελ. 5973
β) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
i. µε θέµα: «Ασφαλιστικές εισφορές αγροτών», σελ. 5975
ii. µε θέµα: «Γιατί αυξάνετε τις ασφαλιστικές εισφορές της
πλειοψηφίας των ελεύθερων επαγγελµατιών και των αγροτών;», σελ. 5975
iii. µε θέµα: «Ποιος είναι ο σχεδιασµός για την έκδοση των
δεκάδων χιλιάδων αιτήσεων συνταξιοδότησης που εκκρεµούν;», σελ. 5978
γ) Προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Αποµάκρυνση του Στρατοπέδου ΕΒ 301 και απόδοση του στρατοπέδου 301 Αγ. Αναργύρων στους Δηµότες», σελ. 5981
δ) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
i. µε θέµα: «Να έρθουν στη Βουλή τα έγγραφα που ο κ.
Αραχωβίτης λέει ότι έχει καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναδιάρθρωση της ροδακινοπαραγωγής», σελ.
5983
ii. µε θέµα: «Ενίσχυση ελαιοπαραγωγών, ως αντιστάθµισµα
της απώλειας παραγωγής τους, λόγω του δάκου και του
γλοιοσπόριου», σελ. 5985
iii. µε θέµα: «Την καταστροφή στη σοδειά της ελιάς, την
υποβάθµιση στην ποιότητα του ελαιόλαδου κατά τη φετινή
ελαιοκοµική περίοδο και την τραγική οικονοµική κατάσταση
των µικροµεσαίων ελαιοπαραγωγών στην Κρήτη», σελ. 5987
iv. µε θέµα: «Τιµές στο ελαιόλαδο και τη βρώσιµη ελιά»,
σελ. 5989
v. µε θέµα: « Άµεση στήριξη του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης στους παραγωγούς της Κρήτης που καταστράφηκαν από καταιγίδες, χαλάζι και ανεµοστρόβιλους», σελ.

5992
vi. µε θέµα: «Αποζηµιώσεις σε παραγωγούς από ακραία
καιρικά φαινόµενα στον Νοµό Χανίων», σελ. 5994
ε) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών:
i. µε θέµα: «Καταστροφές εξαιτίας δυνατής βροχόπτωσης
σε Δήµους της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής», σελ.
5996
ii. µε θέµα: «Ολοκλήρωση έργων αποκατάστασης σχολικών
κτιρίων Δήµου Χαϊδαρίου», σελ. 5997
iii. µε θέµα: «Επίσπευση ενεργειών για τη διάνοιξη διασυνοριακής διάβασης Λαιµού Πρεσπών», σελ. 5998
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, περαιτέρω εναρµόνιση της ελληνικής
νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου
2008», σελ. 6000 – 6009, 6134 - 6182
2. Ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών
και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισµός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
και στήριξη των ΑΠΕ και άλλες διατάξεις», σελ. 6009 – 6042,
6107 - 6110
3. Αιτήσεις διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας:
i. επί των άρθρων 3, 4, 9, 16, 17, 24, 42 και 44 του σχεδίου
νόµου από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σελ. 6009 - 6012
ii. επί της αρχής, καθώς και επί των άρθρων 3 και 24 του
σχεδίου νόµου από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, σελ. 6012 6014
4. Ονοµαστική ηλεκτρονική ή ψηφοφορία επί της αρχής και
των άρθρων 3, 4, 16, 17, 24, 42 και 44 του νοµοσχεδίου του
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Απελευθέρωση
αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισµός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση
της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ», σελ. 6014 - 6105
5. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας,
σελ. 6014 - 6038
6. Έγγραφη κατάθεση της ψήφου της κ. Παναγιώτας Πούλου λόγω προβλήµατος κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας, σελ. 6039 - 6041
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
σελ. 6168 - 6196
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,
σελ. 6137 - 6160
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 5987 - 6004
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 5957 - 5987
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 6004 - 6137
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 6160 - 6168
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
σελ. 6169, 6170, 6171, 6172,
6177, 6178

ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,

σελ. 6138, 6141, 6149, 6153,
6154, 6157, 6159
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 5988, 5989, 5990, 5993,
5994, 5995, 6000, 6003
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Δ. ,
σελ. 6003, 6171, 6172
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Σ. ,
σελ. 6158
ΚΑΜΙΝΗΣ Γ. ,
σελ. 6157, 6159
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 5973, 5993
ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ Μ. ,
σελ. 6170
ΚΟΥΒΕΛΑΣ Δ. ,
σελ. 6171
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 5973, 5980, 5985, 5986
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 6008, 6009, 6014, 6106,
6134
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 6162
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ Γ. ,
σελ. 5973
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ,
σελ. 6154, 6162, 6177
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ,
σελ. 6138, 6157, 6158, 6172
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 5988, 5993
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 6160, 6162, 6165
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Χ. ,
σελ. 6157
ΤΣΙΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 5973, 6138, 6162, 6170
Β. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ Σ. ,
σελ. 5989, 5990, 5991
ΑΡΣΕΝΗΣ Κ. ,
σελ. 5981, 5982, 5998
ΒΑΡΔΑΚΗΣ Σ. ,
σελ. 5985, 5986, 5987, 5990,
5991, 5995
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 5983, 5984, 5985, 5986,
5987, 5988, 5989, 5990,
5991, 5992, 5993, 5994,
5995, 5996
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 5976, 5977, 5978, 5979,
5980, 5981
ΔΕΛΗΣ Ι. ,
σελ. 5996, 5997
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ Γ. ,
σελ. 5983, 5984
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 5973, 5976, 5977, 5978,
5980, 5992, 5993
ΛΙΑΚΟΥΛΗ Ε. ,
σελ. 5973, 5974, 5975
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Θ. ,
σελ. 5996, 5998, 5999
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ Γ. ,
σελ. 5973, 5975, 5977, 5978
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 5981, 5982
ΠΕΡΚΑ Θ. ,
σελ. 5998, 5999
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 5980, 5981, 5986, 5994,
5995
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 5987, 5988, 5989
ΤΣΙΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 5974, 5975
Γ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 6154, 6156
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μ. ,
σελ. 6150
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Α. ,
σελ. 6152, 6153, 6154
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 6003, 6005
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,
σελ. 6162
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. , σελ. 6006, 6158, 6172, 6173
ΓΚΙΟΚΑΣ Ι. ,
σελ. 6165
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Δ. ,
σελ. 6001, 6154, 6170, 6171,
6172
ΚΑΜΙΝΗΣ Γ. ,
σελ. 6157, 6159
ΚΑΠΠΑΤΟΣ Π. ,
σελ. 6165
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κ. του Αχ. ,
σελ. 6165
ΚΕΦΑΛΑ Μ. ,
σελ. 6152
ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ Μ. ,
σελ. 6007, 6008, 6009, 6173,
6174

ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ Γ. ,
σελ. 6163
ΚΟΥΒΕΛΑΣ Δ. ,
σελ. 6000, 6136, 6170
ΛΑΠΠΑΣ Σ. ,
σελ. 6135, 6148, 6149
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 6162
ΜΑΚΡΗ Ζ. ,
σελ. 6138
ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ Φ. ,
σελ. 6136, 6174
ΜΠΟΥΓΑΣ Ι. ,
σελ. 6136, 6139
ΜΠΟΥΜΠΑΣ Κ. ,
σελ. 6169, 6170
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ Χ. ,
σελ. 6168
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 6134, 6135, 6136, 6174
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ,
σελ. 6160, 6176, 6177
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ,
σελ. 6166, 6167, 6168, 6177
ΡΑΠΤΗ Ε. ,
σελ. 6156
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 6151
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Χ. ,
σελ. 6157, 6158
ΤΣΙΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 6003, 6005, 6135, 6136,
6141, 6149, 6153, 6154,
6156, 6158, 6160, 6165,
6167, 6168, 6169, 6171,
6172, 6175, 6176, 6177
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,
σελ. 6157, 6158
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 5975
ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ,
σελ. 6136

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Θ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΗ’
Πέµπτη 28 Νοεµβρίου 2019
Αθήνα, σήµερα στις 28 Νοεµβρίου 2019, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.04’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και

κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον Γραµµατέα της Βουλής κ. Βασίλειο (Λάκη) Βασιλειάδη, Βουλευτή Πέλλης, τα ακόλουθα:
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Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΗ’ - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
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Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΗ’ - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΗ’ - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι µε έγγραφό του
ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων
ενηµερώνει το Σώµα για τα εξής: «Με την παρούσα σάς ενηµερώνουµε σχετικά µε τη συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων, στο
πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, την Πέµπτη 28 Νοεµβρίου 2019, ότι καθίσταται αδύνατη η παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Παναγιώτη
Μηταράκη, στον οποίο απευθύνεται η υπ’ αριθ. 222/18-10-2019
επίκαιρη ερώτηση λόγω κωλύµατος, συµµετοχή σε κυβερνητική
αποστολή στο εξωτερικό, συµµετοχή στην ετήσια συνάντηση της
Οµάδας Παγκόσµιας Στρατηγικής του ΟΟΣΑ στο Παρίσι και της
Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόµνας Μαρίας Μιχαηλίδου, στην οποία απευθύνονται οι υπ’ αριθ.
231/18-11-2019, 240/25-11-2019, 246/25-11-2019 και 261/26-112019 επίκαιρες ερωτήσεις, λόγω κωλύµατος, συµµετοχή σε κυβερνητική αποστολή στο εξωτερικό, συµµετοχή στην ετήσια
συνάντηση της Οµάδας Παγκόσµιας Στρατηγικής του ΟΟΣΑ στο
Παρίσι.
Οι επίκαιρες ερωτήσεις που θα συζητηθούν είναι οι εξής. Η
υπ’ αριθ. 232/19-11-2019 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί από
τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.
Οι υπ’ αριθ. 221/18-11-2019, 236/20-11-2019, 264/26-11-2019
επίκαιρες ερωτήσεις θα απαντηθούν από τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση.
Η υπ’ αριθ. 238/21-11-2019 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί
από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα.
Οι υπ’ αριθ. 219/18-11-2019, 227/18-11-2019, 230/18-11-2019,
241/25-11-2019, 250/25-11-2019 και 262/26-11-2019 επίκαιρες
ερωτήσεις θα απαντηθούν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μαυρουδή Βορίδη.
Οι υπ’ αριθ. 249/25-11-2019, 251/26-11-2019 και 260/26-112019 επίκαιρες ερωτήσεις θα απαντηθούν από τον Υφυπουργό
Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Παπανδρέου ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί των ανακοινώσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, για να µην καθυστερήσουµε
και τον κύριο Υπουργό και την κ. Λιακούλη, που είναι συνεπείς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πήρα τον λόγο γιατί ανακοινώσατε κόλληµα του Υφυπουργού
κ. Μηταράκη και της Υφυπουργού κ. Μιχαηλίδου για ερωτήσεις
που είναι αρµοδιότητα του κ. Βρούτση. Θα ήθελα να καταθέσω
στα Πρακτικά της Βουλής τις αρµοδιότητες, τόσο των Υφυπουργών όσο και του Υπουργού. Ο Υπουργός είναι πάντα αρµόδιος.
Όλες οι ερωτήσεις απευθύνονται στους Υπουργούς, ποτέ δεν
απευθύνουµε ερωτήσεις στους Υφυπουργούς. Ο Υπουργός έχει
τη γενική ευθύνη της πολιτικής του κάθε Υπουργείου. Πρώτη
φορά βλέπω Υπουργούς µε περιορισµένες αρµοδιότητες.
Δεν µπορεί να συνεχίζεται το κρυφτούλι, κύριε Πρόεδρε. Διότι
παρουσιάζονται κάποια νούµερα -εντάξει είναι βελτιωµένα σε
σχέση µε τον ΣΥΡΙΖΑ- αλλά εδώ σήµερα γίνεται το εξής: Έχουµε
τη Γενική Διεύθυνση Εργασίας, παραδείγµατος χάριν, του
Υπουργείου Εργασίας, που είναι αρµοδιότητα του κ. Βρούτση,
έχουµε, λοιπόν, τα κοινωφελή προγράµµατα, που ζητούµε την
παράτασή τους και την έναρξη του νέου προγράµµατος και ιδιαίτερα για τη δασοπυρόσβεση και τις κοινωνικές δοµές και ο
Υπουργός λέει: «Α, αυτό είναι αρµοδιότητα του κ. Μηταράκη».
Ψάχνω τις αρµοδιότητες του κ. Μηταράκη και δεν έχει καµµία
σχέση. Ο κ. Μηταράκης δεν έχει καµµία σχέση µε τη Γενική Διεύθυνση Εργασίας.
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Εποµένως θεωρώ ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβληµα τεράστιο και
εντός Υπουργείου Εργασίας. Ζητάµε, λοιπόν, από τον κ. Βρούτση να έρθει να µας απαντήσει για τις ανακοινώσεις που έκανε ο
κ. Μηταράκης για τα funds που θα αναλάβουν τις ληξιπρόθεσµες
οφειλές του ΚΕΑΟ και λέει ο κ. Βρούτσης ότι είναι αρµοδιότητα
του κ. Μηταράκη. Δεν είναι. Λέει εδώ ότι αυτές και αυτές οι αρµοδιότητες που αφορούν τον ΕΦΚΑ και την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών ασκούνται από τον Υπουργό. Άρα, λοιπόν, τι µας
λέει το Υπουργείο Εργασίας; Ότι δεν ξέρει ποιος έχει αρµοδιότητα και τι αρµοδιότητες;
(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)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ωραία,
κύριε Κεγκέρογλου, το κατανοήσαµε. Δεν µπαίνουµε στα εσωτερικά του Υπουργείου, οι αρµόδιοι θα τα ακούσουν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ
τον λόγο επ’ αυτού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εσείς για
ποιο θέµα τώρα, κύριε συνάδελφε; Επί της διαδικασίας;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Βεβαίως, γιατί έχω ένα θέµα, κύριε
Πρόεδρε. Αν µου επιτρέπετε, υπάρχουν δύο ερωτήσεις οι οποίες
αποκλείονται και οι οποίες απευθύνονται στον Υπουργό. Συγκεκριµένα, είναι η 240/25-11-2019 και η 222/18-11-2019. Η µία
αφορά ξεκάθαρα το ΚΕΑΟ και η άλλη αφορά ξεκάθαρα τους εργαζόµενους που είναι στο πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τα είπε ο
κ. Κεγκέρογλου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Αφού
τα είπε ο κ. Κεγκέρογλου, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Τα είπε γιατί είναι δικά του. Με
συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, µισό λεπτό. Αφορούν ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί από συγκεκριµένο Βουλευτή. Αποκλείονται µε τη λογική και µε την αιτιολογία ότι είναι
εκτός αρµοδιότητας ή ότι ο κ. Μηταράκης είναι στο εξωτερικό.
Όµως, από το ΦΕΚ προκύπτει σαφέστατα ότι οι αρµοδιότητες
αυτές σε κάθε περίπτωση, πέραν του ότι δεν προκύπτει σαφέστατα ότι είναι αρµοδιότητα του κ. Μηταράκη, σε κάθε περίπτωση ασκούνται παράλληλα.
Κατόπιν αυτών θεωρώ ότι είναι αδικαιολόγητη η άρνηση -γιατί
ουσιαστικά περί άρνησης πρόκειται- σε ένα επίκαιρο ζήτηµα, ιδιαίτερα για τους εργαζόµενους στα προγράµµατα κοινωφελούς
εργασίας και κυρίως για τους δασεργάτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Μουλκιώτη, τα είπε και ο κ. Κεγκέρογλου. Δεν θα
µπούµε στα εσωτερικά των Υπουργείων εµείς, δεν είναι η αρµοδιότητά µας αυτή. Αυτοί που έπρεπε να τα ακούσουν, τα άκουσαν.
Αρχίζουµε, λοιπόν, τη συζήτηση µε την τρίτη µε αριθµό 238/2111-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Λάρισας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ευαγγελίας Λιακούλη προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, µε θέµα: «Άµεση η ανάγκη αφαίρεσης υλικών αµιάντου από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας».
Θα απαντήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας.
Ορίστε, κυρία Λιακούλη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όλοι γνωρίζουµε πως ο αµίαντος είναι ένα ιδιαίτερα βλαπτικό υλικό για την ανθρώπινη υγεία, για τη δηµόσια
υγεία, καθώς αποτελεί αδιαµφισβήτητα πλέον ένα υλικό καρκινογόνο. Υπάρχουν εµπεριστατωµένες µελέτες, οι οποίες υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2005, και έχουν
επίσηµα αναρτηθεί στις ιατρικές σχετικές σελίδες, έχουν δηµοσιευτεί στα σχετικά περιοδικά και οι αρµόδιες επιστήµες πλέον
έχουν καταλήξει.
Γι’ αυτόν τον λόγο, άλλωστε, η πολιτεία πολλές φορές έχει
αναλάβει πρωτοβουλία να αντικαταστήσει ακόµα και σωληνώσεις
ύδρευσης αµιάντου. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, και στη Θεσσαλία -έχουµε και Θεσσαλό Υπουργό Δικαιοσύνης- δυστυχώς είχαµε ατέλειωτα χιλιόµετρα τέτοιων σωληνώσεων. Όµως, η
ύπαρξη του αµιάντου εντοπίζεται ακόµα και στα πιο απίθανα ση-
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µεία. Ένα απ’ αυτά τα σηµεία, δυστυχώς, είναι και το Δικαστικό
Μέγαρο της Λάρισας. Με αυτοψία την οποία πραγµατοποίησα,
κύριε Υπουργέ, διαπίστωσα δυστυχώς ότι δεν υπάρχει κανένα
περιθώριο να µην ανησυχούµε. Και το λέω πολύ σοβαρά αυτό.
Θα προσκοµίσω στα Πρακτικά προς χρήση δική σας δύο φωτογραφίες από τις πολλές που έχω τραβήξει και δείχνουν την κατάσταση. Θα σας τις δώσω να τις δείτε. Υπάρχουν τεράστιες
λακκούβες στα πατώµατα, όπου το κονίαµα του αµιάντου είναι
πλέον εµφανές και επικαλύπτει όλες τις επιφάνειες. Δεν συζητάµε για κάτι, λοιπόν, που φανταζόµαστε.
Να πούµε, λοιπόν, ότι στο παµπάλαιο αυτό κτήριο, που αποτελεί και ένα από τα αιτήµατα του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων και όλης της χώρας που βρίσκονται σε διαρκείς
κινητοποιήσεις, έχουµε αυτό το πολύ µεγάλο πρόβληµα. Οι
υπάλληλοι κάθε µέρα είναι πάνω απ’ αυτές τις λακκούβες. Περπατούν οι υπάλληλοι, οι πολίτες, οι δικαστές, οι εισαγγελείς και
όλοι.
Το Υπουργείο, φαντάζοµαι, ότι ανησυχεί εξίσου σοβαρά. Περιµένουµε, λοιπόν, µε πολύ µεγάλη αγωνία και µας βλέπουν πολλοί άνθρωποι σήµερα. Με έχουν ειδοποιήσει, να ξέρετε. Και
περιµένουν µε µεγάλη αγωνία την απάντησή σας, η οποία ελπίζουµε ότι θα είναι απολύτως θετική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κυρία
συνάδελφε, θέλω να σας ευχαριστήσω γι’ αυτή την ερώτηση. Όχι
µόνο γιατί µου δίνετε την ευκαιρία να τονίσω προς κάθε κατεύθυνση ότι η δηµόσια υγεία είναι µία από τις απόλυτα πρώτες
προτεραιότητες αυτής της Κυβέρνησης, αλλά γιατί νοµίζω ότι
στον 21ο αιώνα τέτοιου είδους ζητήµατα έπρεπε να αντιµετωπίζονται κυριολεκτικά από την πρώτη στιγµή. Άρα, λοιπόν, το να
αµφισβητεί κανείς το κατά πόσο πρέπει να επεµβαίνει η πολιτεία
προκειµένου είτε να βελτιώνει είτε να αφαιρεί υλικά τα οποία ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι πλήττουν τη δηµόσια υγεία, νοµίζω
ότι είναι µία θέση στην οποία δεν µπορεί παρά να προσχωρήσει
κανείς µε έναν απόλυτο βαθµό.
Ωστόσο, θέλω να γνωρίζετε τα εξής. Παρά το ότι δεν αµφισβητώ και τις φωτογραφίες που δείξατε, οι οποίες ενδεχοµένως
αποτυπώνουν την πραγµατικότητα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
-κι αυτό υπάρχει µε απολύτως επίσηµα έγγραφα- ποτέ δεν υπήρξαν ερωτήµατα τα οποία να αναφέρουν αιτήµατα σχετικά µε την
αντικατάσταση υλικών που έχουν σχέση µε τον αµίαντο στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας. Και το λέω αυτό όχι γιατί δεν συµβαίνει πραγµατικά, αλλά γιατί κάποιες φορές πρέπει να ανακαλύπτουµε και τον σωστό δρόµο, την πραγµατική οδό µέσα από
την οποία αιτήµατα θα πρέπει ουσιαστικά να διαµορφώνουν και
µια πραγµατικότητα επεµβάσεων.
Από τη δική µας πλευρά, από την πρώτη στιγµή που υπήρξε
ουσιαστικά η ανάληψη των δικών µου καθηκόντων, υπάρχει το
πολύ µεγάλο ενδιαφέρον της βελτίωσης όλων των κτηριακών
υποδοµών, όλων των δικαστικών µεγάρων της χώρας. Γι’ αυτό
απευθύνουµε και προσκλήσεις προς τις διοικήσεις των δικαστικών µεγάρων, προκειµένου να µας πουν τι προβλήµατα έχουν,
ούτως ώστε η όποια αναγκαία χρηµατοδότηση αφ’ ενός µεν να
εγκριθεί, αλλά και τα απαραίτητα έργα να µπορέσουν να ολοκληρωθούν.
Αναφέρατε πολλά ζητήµατα στην ερώτησή σας, επικεντρώνοντας βεβαίως τη βασική ερώτηση στο θέµα της αντικατάστασης
των πλακιδίων αµιάντου. Θα σας πω, λοιπόν, ότι όλα τα άλλα ζητήµατα, στα οποία αναφερθήκατε και αφορούν στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, στα µέτρα ασφαλείας, στο τηλεφωνικό
κέντρο ή ακόµα και στη στεγανότητα του Δικαστικού Μεγάρου
Λάρισας, έχουν ουσιαστικά απαντηθεί. Κι έχουν απαντηθεί διότι
έχουν εγκριθεί οι απαραίτητες πιστώσεις στο µόλις προηγούµενο
χρονικό διάστηµα, µε αποτέλεσµα σήµερα τα ζητήµατα, που θέσατε, ουσιαστικά να µην υπάρχουν.
Επιπλέον, θα σας πω ότι ούτε στην τεχνική υπηρεσία του
Υπουργείου έχει διαβιβαστεί αίτηµα σχετικά µε την ύπαρξη
αµιάντου στο κτήριο που στεγάζεται το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας. Και, βεβαίως, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για να αποµακρυν-
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θούν αυτά τα υλικά χρειάζονται πολύ συγκεκριµένες διαδικασίες.
Δεν είναι µια απλή υπόθεση. Πρέπει να υπάρχει ειδικό τεχνικό
κλιµάκιο το οποίο θα αφαιρέσει αυτά τα υλικά, διότι η αφαίρεσή
στους σε έναν ενδεχόµενο δεύτερο βαθµό µπορεί να προκαλέσει
ακόµα µεγαλύτερα προβλήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Επίσης, θέλω να σας ενηµερώσω ότι η ύπαρξη ή µη του αµιάντου σε υλικά ενός χώρου πιστοποιείται από τον «Δηµόκριτο» κανονικά. Δεν είναι µια διαδικασία την οποία θα µπορούσα εγώ,
εσείς ή οποιοσδήποτε δικαστικός λειτουργός ή δικαστικός υπάλληλος να κρίνει και να πει τι είναι ή τι δεν είναι κάποιο υλικό.
Τέλος, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι στην προγραµµατισµένη
ενεργειακή αναβάθµιση του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας προβλέπεται ότι όλα αυτά, ακόµα και τα ύποπτα υλικά, τα οποία ενδεχοµένως να έχουν µια αναφορά στον αµίαντο, πρόκειται να
αντικατασταθούν. Αυτά προς το παρόν.
Θα επανέλθω στη δευτεροµιλία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία Λιακούλη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ που ασχοληθήκατε και µε τις λεπτοµέρειες του ζητήµατος.
Βεβαίως αυτή είναι η παθογένεια του ελληνικού κράτους και
την οποία διαπιστώνω σήµερα ακόµα µια φορά. Σε έγγραφο µε
αριθµό πρωτοκόλλου 1831/2018, κύριε Υπουργέ, της επιτροπής
του κτηρίων, το θέµα έχει καταγραφεί και το Υπουργείο σας το
γνωρίζει. Πώς εσείς δεν το γνωρίζετε, αφού το Υπουργείο σας
το γνωρίζει; Αυτό είναι ένα θέµα. Φυσικά θεωρώ ότι είναι απολύτως αξιόπιστο αυτό που λέτε ότι δεν έχει έρθει η πληροφορία σε
εσάς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Είναι
έγγραφο της Υπηρεσίας.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Εγώ όµως έχω τον αριθµό πρωτοκόλλου του εφετείου και θα σας το καταθέσω. Είναι το 1831/2018
έγγραφο του συλλόγου και της επιτροπής του κτηρίου.
Δεύτερον, η πιστοποίηση από τον «Δηµόκριτο».
Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, δεν είναι τωρινό το ζήτηµα. Πριν
από χρόνια, κλήθηκαν από τον Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων
οι υπηρεσίες του «Δηµοκρίτου», σύµφωνα µε την πληροφόρηση
την οποία µου έδωσαν. Οι υπάλληλοι δεν γνώριζαν ότι είναι
αµίαντος το συγκεκριµένο υλικό. Όταν κάποιος ιδιώτης, λοιπόν,
που ασχολείτο µε τον αµίαντο, έφτασε στο δικαστικό µέγαρο και
τους είπε ότι αυτό που πατάνε και εισπνέουν κάθε µέρα είναι
αµίαντος, τότε ενεργοποιήθηκε ο µηχανισµός και έγινε πραγµατογνωµοσύνη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Υπάρχει;
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Αυτή την πραγµατογνωµοσύνη πρέπει να την αναζητήσετε µαζί µε την επιτροπή κτηρίων που έχει
όλο το υλικό στα χέρια της και, βεβαίως, θα πρέπει να λάβει
γνώση το Υπουργείο σας. Γιατί εγώ κρατάω ότι εσείς προτίθεστε
να κάνετε το έργο αυτό, δηλαδή να αντικαταστήσετε τον
αµίαντο. Για όνοµα του θεού, βρισκόµαστε στο 2019 και δεν είναι
δυνατόν να συζητάµε γι’ αυτή την κατάσταση, κύριε Υπουργέ,
και να µην κάνουµε τίποτα.
Και να σας πω και κάτι ακόµα. Αυτό το θέµα το θεωρώ εξαιρετικά σοβαρό και ξέρετε ότι δεν το επέλεξα για να κάνω αντιπολίτευση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά για να συνεργαστούµε
και να λύσουµε µαζί το πρόβληµα. Έκανα, λοιπόν, µια µικρή
έρευνα στην αγορά για να δω επιτέλους τι κόστος έχει αυτό το
έργο.
Πήγατε στη Λάρισα τις προάλλες και όλοι οι σύλλογοι σας
είπαν ότι το αίτηµά τους είναι η ενεργειακή αναβάθµιση του Δικαστικού Μεγάρου της Λάρισας που είναι και εφετείο, όπως γνωρίζετε. Υποσχεθήκατε ότι θα γίνει η ενεργειακή αναβάθµιση του
κτηρίου και δεσµευθήκατε γι’ αυτό. Όµως, ανακαλύπτω ότι η
ενεργειακή αναβάθµιση δεν συµπεριλαµβάνει την αντικατάσταση
των πατωµάτων κυρίως του αµιάντου. Άρα είναι χωριστό θέµα,
άρα πρέπει να µας πείτε τι προτίθεστε να κάνετε ειδικά µε αυτό.
Αφήστε τη στεγανότητα, αφήστε τα ηλεκτρονικά, αφήστε όλα τα
άλλα. Σωστά γίνονται και αυτά θέλουµε. Ενεργειακή αναβάθµιση,
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όλα αυτά που µας είπατε ότι εγκρίνονται και την αντικατάσταση
του αµιάντου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ανακάλυψα µετά από αυτή τη µίνι έρευνα -ας το πω έτσι- ότι
το κόστος, κύριε Υπουργέ, δεν είναι δυσθεώρητο. Είναι ένα κόστος που κυµαίνεται από 20-25 ευρώ το τετραγωνικό για την αντικατάσταση του πατώµατος αµιάντου. Ξέρετε ότι το υλικό είναι
τόσο επικίνδυνο, που χρειάζεται ειδική διαδικασία για την αποµάκρυνσή του, όπως να αποµονωθεί η περιοχή. Επιπλέον, τα συνεργεία είναι ειδικά, πηγαίνουν σε ειδική χωµατερή κ.ο.κ..
Ας το κάνουµε, λοιπόν. Νοµίζω ότι µε πολλή ευαισθησία θα
πρέπει, αν µη τι άλλο, σε έναν χώρο που γίνονται τόσα πολλά
πράγµατα για το κράτος, για την πολιτεία, για τους πολίτες, τουλάχιστον να αισθανόµαστε και να αισθάνονται οι άνθρωποι που
είναι εκεί από το πρωί µέχρι το βράδυ ασφαλείς.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ευαγγελία Λιακούλη καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, οι
οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Πάντως,
κυρία Λιακούλη, ο αµίαντος πάει στο εξωτερικό ακόµα. Δεν µπορούµε εντός της Ελλάδας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Θα συνεχίσω σ’ αυτά που είπατε, κυρία συνάδελφε, λέγοντας το εξής.
Ξέρετε πόσες χρηµατοδοτήσεις έχουν εγκριθεί και πιστωθεί για
το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας το 2018 και το 2019; Θέλετε να
σας τα πω πολύ γρήγορα; Ενδεχοµένως το ποσό στο οποίο αναφέρεστε είναι πολύ µικρό. Και µε αυτό αποδεικνύω ότι ενδεχοµένως ένα αίτηµα που έπρεπε να βρίσκεται σε προτεραιότητα,
δεν βρισκόταν σε προτεραιότητα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Πείτε ένα «ναι» σήµερα να τελειώνουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Προσέξτε, λοιπόν, τι δώσαµε µέσα στο 2019. Δώσαµε 12.633 ευρώ
για αντικατάσταση ψευδοροφών -πάντα µιλάω για το Δικαστικό
Μέγαρο Λάρισας-, 21.500 ευρώ για προµήθεια και εγκατάσταση
υλικών αντικατάστασης δικτύου συµπυκνωµάτων κλιµατισµού,
για τον κλιµατισµό, 16.963 ευρώ για την αποκατάσταση µόνωσης
του δώµατος και επιχρισµάτων. Πάµε στο 2018: 32.612 ευρώ για
την προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος ακτινοσκοπικού
ελέγχου, 9.416 ευρώ για την αποκατάσταση επικίνδυνων όψεων,
19.684 ευρώ για την προµήθεια και τοποθέτηση υδρορροών και
µονωτικών υλικών και 10.228 ευρώ για την επισκευή εξωτερικής
τοιχοποιίας.
Αντιλαµβάνεστε ότι ακόµη και το κόστος για το οποίο µου µιλήσατε είναι πολύ µικρό σε σχέση µε όλα αυτά τα χρήµατα τα
οποία έχουµε δώσει µέχρι τώρα.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Πείτε µας, λοιπόν, ένα «ναι» σήµερα,
κύριε Υπουργέ, να τελειώνουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Πέραν
όµως όλων αυτών, κατ’ αρχάς θέλω να γνωρίζετε κι άλλα δύο ζητήµατα. Μέσα από την επιτελική δοµή του ΕΣΠΑ έχει προταθεί η
ενεργειακή αναβάθµιση του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, το
οποίο είναι σε ένα πρόγραµµα πιλοτικής ενεργειακής αναβάθµισης και το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί µέσω αυτής της διαδικασίας. Αυτή τη στιγµή οι µελέτες οι οποίες έχουν συνταχθεί -είχαν
ξεκινήσει από τη «Θέµιδα», κατέληξαν ουσιαστικά να ολοκληρώνονται από τις «Κτιριακές Υποδοµές»- έχουν διαβιβαστεί για ολοκλήρωση στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής
Ενότητας Λάρισας. Άρα όλη αυτή η διαδικασία σας διαβεβαιώνω
ότι έχει δροµολογηθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Και, βεβαίως, επαναλαµβάνω για άλλη µια φορά τη µεγάλη
µας ευαισθησία για όλα αυτά τα θέµατα που ουσιαστικά αφορούν στη δηµόσια υγεία. Και επειδή όλα αυτά δεν είναι καταγεγραµµένα µε τον τρόπο που θα έπρεπε να είναι, κυρία Λιακούλη
-και σας το λέω µετά λόγου γνώσεως-, εγώ έχω τις απαντήσεις
διαφορετικών δοµών των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και σας λέω ότι µετά την ερώτησή σας, µε δική µου εντολή
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αναθέτω στην τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου να κάνει οτιδήποτε προκειµένου να διαπιστώσει αν όντως υπάρχουν δοµικά
στοιχεία που περιέχουν αµίαντο στο κτήριο, προκειµένου να αντικατασταθούν άµεσα. Και, βεβαίως, οποτεδήποτε, και η δική µου
εντολή είναι στη διάθεσή σας, προκειµένου να διαβεβαιώσετε
όλους αυτούς που ανησυχούν ότι πολύ σύντοµα, από τη στιγµή
που µιλάµε, οποιοδήποτε τέτοιο ζήτηµα θα έχει επιλυθεί, θα έχει
αποκατασταθεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία Λιακούλη, σας λέω ότι επειδή έχει τεθεί ξανά τέτοιο θέµα και σε
άλλες περιοχές, αυτό το θέµα µε τον αµίαντο είναι πάρα πολύ
δύσκολο και χρειάζεται ειδική διαδικασία.
Συνεχίζουµε µε την τρίτη µε αριθµό 236/20-11-2019 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Βοιωτίας του Κινήµατος
Αλλαγής κ. Γεωργίου Μουλκιώτη προς τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Ασφαλιστικές εισφορές
αγροτών», η οποία θα συζητηθεί από κοινού µε την όγδοη µε
αριθµό 264/26-11-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του
Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Γιατί αυξάνετε τις ασφαλιστικές εισφορές της
πλειοψηφίας των ελεύθερων επαγγελµατιών και των αγροτών;».
Και οι δύο επίκαιρες ερωτήσεις αναφέρονται στο ίδιο θέµα.
Θα συζητηθούν λοιπόν ταυτόχρονα, χωρίς να επηρεάζονται τα
δικαιώµατα των οµιλητών ως προς τον χρόνο οµιλίας τους, σε
εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 131 του
Κανονισµού της Βουλής.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης.
Κύριε Μουλκιώτη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κατά τη διάρκεια της µικρής απουσίας σας
από την Αίθουσα τέθηκε ένα ζήτηµα από τον κ. Κεγκέρογλου κι
εµένα για το γεγονός ότι από τις τρεις ερωτήσεις που κατατίθενται και αφορούν το Υπουργείο σας, επιλέχθηκε η ερώτηση µε
αριθµό πρωτοκόλλου 236 και αποκλείστηκαν οι άλλες δύο, λόγω
του ότι ο κ. Μηταράκης, ο καθ’ ύλην αρµόδιος Υπουργός, είναι
σε κάποια αποστολή. Από το ΦΕΚ, στο οποίο αναφέρονται οι αρµοδιότητες που έχετε εσείς εκχωρήσει στον κ. Μηταράκη, δεν
προκύπτει καµµία εκχώρηση σε σχέση µε τα αντικείµενα τα
οποία αναφέρουµε στις ερωτήσεις και ειδικότερα για το θέµα
της τιτλοποίησης του ΚΕΑΟ, για το οποίο λάβατε σαφή θέση και
δηµόσια και επίσης για το θέµα των εργαζοµένων στα προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα, για την αντιπυρική προστασία
των δασικών οικοσυστηµάτων της χώρας.
Με αυτή την έννοια, λοιπόν, και δεδοµένου ότι έχει λήξει το
πρόγραµµα ειδικά της δασοπροστασίας, υπάρχει ένα µείζον ζήτηµα. Ο κ. Μηταράκης είχε δεσµευτεί και στη Βουλή ότι θα δοθεί
παράταση τουλάχιστον µέχρι να ξεκαθαρίσει η δεύτερη φάση
του προγράµµατος. Με τα άσχηµα δεδοµένα που υπήρχαν και
ένεκα των καιρικών συνθηκών υπάρχει ένα µείζον ζήτηµα και
εµείς ζητάµε να συζητηθεί και αυτό, γιατί εσείς είστε αρµόδιος
σύµφωνα και µε το ΦΕΚ, το οποίο προσκοµίσαµε και καταθέσαµε
και στα Πρακτικά.
Για τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών, κύριε Υπουργέ,
υπήρξε ένταση και πήρε µεγάλη έκταση το ζήτηµα, µε δεδοµένο
ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας έβγαλε δύο αποφάσεις, δηµοσίευσε δύο πολύ συγκεκριµένες αποφάσεις για τον νόµο Κατρούγκαλου, τον οποίο η νυν Κυβέρνηση ως αντιπολίτευση είχε
δεσµευτεί ότι θα καταργήσει. Φαίνεται ότι δεν καταργεί κανέναν
νόµο Κατρούγκαλου, φαίνεται ότι κάνει κάποιες άλλες διαδικασίες και αυτό έχει δηµιουργήσει µια συνολική ασάφεια στον
κόσµο και ειδικότερα στον πολύπαθο κόσµο των αγροτών.
Το ερώτηµά µας λοιπόν είναι: Πώς η Κυβέρνηση θα προβεί σε
εφαρµογή των αποφάσεων της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της
Επικρατείας και ποιο είναι το σχέδιο για την ασφαλιστική κάλυψη
των αγροτών, σε συνδυασµό βεβαίως και µε την ασφαλιστική
ενηµερότητά τους; Αυτό είναι το µείζον ερώτηµα: Πώς θα γίνει
η ασφάλιση των αγροτών τώρα, σε συνδυασµό µε την ασφαλιστική ενηµερότητα, που έχουν σήµερα οι αγρότες, µε τις δεδο-
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µένες καταστάσεις; Και, βεβαίως, αν ισχύουν ή όχι τα δηµοσιεύµατα. Όταν κατατέθηκε η ερώτηση, έλεγε: «ο διπλασιασµός των
ασφαλιστικών εισφορών». Έχετε πάρει µια θέση. Βεβαίως, αυτά
είναι όλα µε την έννοια της δηµοσιότητας και η Κυβέρνηση έχει
το «ελάττωµα» ότι δίνει πολλή έµφαση στη δηµοσιότητα και όχι
στην εφαρµοσµένη τακτική.
Γι’ αυτά τα θέµατα σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ, και βεβαίως
θέλω να πάρετε θέση και για το ζήτηµα της αρµοδιότητας του κ.
Μηταράκη, γιατί είναι και για εµάς µείζον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Κεγκέρογλου για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστές οι στρεβλώσεις που προκλήθηκαν από τον ν.4387 του ΣΥΡΙΖΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές
που έχουν να κάνουν µε τους επαγγελµατίες, τους επιχειρηµατίες, τους αγρότες, όλους όσοι έχουν την υποχρέωση να ασφαλίζονται πλέον στον ΕΦΚΑ.
Η πρόταση του Υπουργείου, όπως δηµοσιοποιήθηκε -και θέλουµε µια σαφή ενηµέρωση σήµερα για το ποια είναι η πρόταση
του Υπουργείου-, αποσυνδέει πλήρως τις ασφαλιστικές εισφορές από το εισόδηµα. Αυτό ήταν ένα ζητούµενο. Η ευθεία σύνδεση προκάλεσε στρεβλώσεις.
Ταυτόχρονα, όµως, από αυτά τα οποία διαβάζουµε φαίνεται
ότι αυξάνονται πάρα πολύ οι εισφορές για τις χαµηλότερες κλίµακες, µε αποτέλεσµα η µεγάλη πλειοψηφία τόσο των αγροτών
όσο και των επαγγελµατιών να έχει αυξηµένες υποχρεώσεις στο
επόµενο διάστηµα σε σχέση µε τον ΕΦΚΑ. Τίθεται πλαφόν βεβαίως και αυτό µπορεί σε ένα σύστηµα, που θα έχει µια αναλογική σύνδεση µε την οικονοµική δυνατότητα, να είναι θετικό,
αλλά µπορεί να αποτελεί και φραγµό. Θα το δούµε στη συνέχεια.
Αυτά τα οποία ζητάµε από εσάς είναι να µας ενηµερώσετε για
την πρόταση του Υπουργείου, να µας απαντήσετε γιατί θεωρείτε
ότι πρέπει να αυξηθούν οι κατώτερες εισφορές που πληρώνουν
σήµερα αγρότες και επαγγελµατίες, να µας πείτε γιατί µειώνετε
το ποσό ασφάλισης συντάξιµων αποδοχών και δεν δίνετε τη δυνατότητα, αφού µιλάτε για ελεύθερη επιλογή, να υπάρχει και
αυτή µε το σύστηµα το οποίο προτείνετε και κυρίως να µας πείτε
εάν έχει γίνει κάποια αναλογιστική µελέτη, εάν έχει µελετηθεί το
θέµα και βάσει της µελέτης είναι όλα αυτά ή βάσει κάποιων υπολογισµών που κάνουν στο Υπουργείο οι αρµόδιες υπηρεσίες ή
οι συνεργάτες σας και µε αυτό βαδίζετε. Θέλουµε µια σαφή τοποθέτηση, για να µπορέσουµε να καταθέσουµε στη δευτερολογία και τις δικές µας σκέψεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κύριος
Υπουργός έχει τον λόγο για έξι λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις χρήσιµες και ωφέλιµες ερωτήσεις που κάνουν σε µια περίοδο στην οποία πραγµατικά έχει ανοίξει το µείζον ζήτηµα του ασφαλιστικού για τη χώρα
µας. Και είναι ένα ζήτηµα το οποίο, κύριοι συνάδελφοι, θα άνοιγε
έτσι κι αλλιώς, διότι, όπως γνωρίζετε, ως Αντιπολίτευση όλο το
προηγούµενο διάστηµα είχαµε θέσει έντονες ενστάσεις στον
ασφαλιστικό ν.4387/2016 µε την επωνυµία νόµος Κατρούγκαλου,
όπως είθισται. Αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώς.
Ο χρόνος όµως που επιλέγουµε τώρα να ξεκινήσουµε αυτή τη
µεγάλη δοµική αλλαγή και µεταρρύθµιση, προς όφελος όλων
των Ελλήνων εργαζοµένων, ασφαλισµένων και συνταξιούχων,
είναι ότι έρχεται και επιτείνει την προσπάθειά µας αυτή και σκέψη
µας, οι αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, που µόλις
πριν περίπου έναν µε ενάµιση µήνα ανακοινώθηκαν και κρίνουν
ως αντισυνταγµατικές σηµαντικές, δοµικές περιοχές του ασφαλιστικού του νόµου Κατρούγκαλου.
Αυτό, λοιπόν, δηµιουργεί νέα δεδοµένα, στα οποία είµαστε
υποχρεωµένοι ως ελληνική Κυβέρνηση να ανταποκριθούµε το
συντοµότερο δυνατόν.
Νέα δεδοµένα, τα οποία µας οδηγούν: Πρώτον, να κάνουµε
µία νέα ασφαλιστική µεταρρύθµιση η οποία συµπεριλαµβάνει και
τις πολιτικές µας προθέσεις και την ανάπτυξη των δικών µας πολιτικών θέσεων, όσων είχαµε καταθέσει προεκλογικά και οι
οποίες θα γίνουν τώρα πράξη, µε ένα νέο ασφαλιστικό το οποίο
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δεν θα τιµωρεί την παραγωγικότητα, τη δηµιουργικότητα, µε ένα
νέο ασφαλιστικό, το οποίο θα µειώνει τις ασφαλιστικές εισφορές
στο σύνολο της οικονοµίας, µε ένα νέο ασφαλιστικό το οποίο θα
µειώνει τις ασφαλιστικές εισφορές στο tax wedge, την ονοµαζόµενη «ασφαλιστική σφήνα» των εργαζοµένων, έτσι ώστε να αυξηθεί η απασχόληση, µε ένα νέο ασφαλιστικό το οποίο θα
καταργήσει την πολυπλοκότητα και τη γραφειοκρατία στον
ΕΦΚΑ, µε ένα νέο ασφαλιστικό σύστηµα που θα δηµιουργεί νέες
διοικητικές αναδιαρθρώσεις δηµιουργώντας οικονοµίες κλίµακος, µε ένα νέο ασφαλιστικό που θα είναι στην υπηρεσία του πολίτη, του εργαζόµενου, του ασφαλισµένου, του συνταξιούχου και
πάνω από όλα µε ένα νέο ασφαλιστικό σύστηµα, µία νέα ασφαλιστική µεταρρύθµιση, η οποία θα επιστρέψει και πάλι την εµπιστοσύνη των Ελλήνων στη δηµόσια κοινωνική ασφάλιση, θα
επιστρέψει και πάλι και θα καλλιεργήσει τη χαµένη ασφαλιστική
συνείδηση σε όλους τους Έλληνες.
Θέλουµε όλοι οι Έλληνες να ξαναεµπιστευτούν το ασφαλιστικό µας σύστηµα, να το εµπιστευτούν, να έρθουν, να πληρώνουν εισφορές, γιατί στο τέλος θα πάρουν µία αξιοπρεπή και
επαρκή σύνταξη.
Στη βάση αυτή, λοιπόν, ξέρετε ότι ήδη έχουµε πει ότι και στη
βάση της ευθυγράµµισης των αποφάσεων του Συµβουλίου της
Επικρατείας πρέπει, µόλις ψηφιστεί ο ασφαλιστικός νόµος, οι
συντάξεις που έχουν κοπεί, κύριες και επικουρικές, πάνω από τα
1.300 ευρώ, όπως ήταν στον νόµο Κατρούγκαλου, να αυξηθούν.
Δεύτερον, θα αλλάξουµε τους συντελεστές αναπλήρωσης,
έτσι ώστε το σύστηµα να αποκτήσει και πάλι ανταποδοτικότητα,
να ξαναγίνει ένα σύστηµα το οποίο πραγµατικά αξίζει να έχουµε,
ένα σύστηµα το οποίο θα είναι ελκυστικό, θα καλλιεργεί την
ασφαλιστική συνείδηση. Γι’ αυτό το θέµα βρισκόµαστε σε αναζήτηση διαµέσου της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, η οποία
αυτή τη στιγµή προσπαθεί να δει µέσα από µελέτες τη δηµοσιονοµική δυνατότητα και τις επιπτώσεις που θα έχει, έτσι ώστε να
εφαρµόσουµε αυτή την ανταποδοτικότητα στο σύστηµα.
Ταυτόχρονα, όλες αυτές οι αλλαγές, που είπα πριν, έρχονται
να συνδυαστούν και µε την άλλη αλλαγή, η οποία κρίθηκε επίσης
αντισυνταγµατική, το υφιστάµενο πλαίσιο για ένα εκατοµµύριο
τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες και πλέον ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους και αγρότες που αφορά τον
τρόπο µε τον οποίο µέχρι τώρα πλήρωναν εισφορές, δηλαδή
συνδέοντας το εισόδηµα µε την ασφαλιστική τους καταβολή και
οφειλή.
Αυτό, πέρα από την πολιτική κριτική που είχαµε ασκήσει όλο
το προηγούµενο διάστηµα, είναι κάτι το οποίο κρίνεται και αντισυνταγµατικό και ερχόµαστε τώρα να το αλλάξουµε σε µία κατεύθυνση η οποία είναι τελείως διαφορετική. Είναι µία
κατεύθυνση που πραγµατικά είναι δοµική αλλαγή, ασφαλιστική
µεταρρύθµιση, που απελευθερώνει τις δηµιουργικές δυνάµεις,
δεν τιµωρεί την εργασία, δεν τιµωρεί την παραγωγικότητα και
στο τέλος όλοι θα είναι ικανοποιηµένοι και ωφεληµένοι.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, απαντήσατε εµµέσως στην ερώτησή µας σχετικά µε το εάν έχει προηγηθεί αναλογιστική µελέτη και σαφώς
είπατε ότι γίνονται κάποιοι υπολογισµοί από την Αναλογιστική
Αρχή. Χρειάζεται ολοκληρωµένη µελέτη για να µπορείτε να πατήσετε σε σίγουρες βάσεις, αλλιώς θα έχετε τα ίδια αποτελέσµατα µε τον κ. Κατρούγκαλο.
Ποιες βασικές αρχές βλέπουµε εµείς; Παρ’ ότι σας ζήτησα να
µας πείτε τις προτάσεις της Κυβέρνησης, προτιµήσατε να αφήσετε αναπάντητη αυτή την ερώτηση και να συζητάµε µε βάση τα
δηµοσιεύµατα.
Οι βασικές αρχές που πρέπει να ισχύσουν, µε βάση τη µελέτη
που θα έρθει για το δηµοσιονοµικό µέρος, είναι προφανώς:
πρώτη αρχή, να υπάρξει αποσύνδεση από την ευθεία σύνδεση,
δηλαδή τη µετατροπή του ασφαλιστικού σε φορολογικό. Σε αυτό
συµφωνούµε. Στη θέσπιση έξι ή οκτώ κατηγοριών, αναλόγως, οι
οποίες κατηγορίες θα πρέπει να µας πείτε εάν είναι πλήρως
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ελεύθερη επιλογή -άρα αυτό σηµαίνει ότι δεν µπορεί να βάζετε
φραγµούς στις επιλογές- ή αν θα έχει µία αναλογική σύνδεση µε
τα χρόνια και µε ζώνες οικονοµικής δυνατότητας, µε την οικονοµική δυνατότητα γενικότερα.
Σαφώς θα πρέπει να µην υπάρξει καµµία αύξηση ούτε 1 ευρώ
στις χαµηλότερες κατηγορίες, τόσο για τους επαγγελµατίες όσο
και για τους αγρότες. Είναι αδιανόητο από 157 ευρώ να αυξάνεται στα 175 τη φετινή χρονιά από τον ΣΥΡΙΖΑ και εσείς να το πηγαίνετε στα 210. Ήταν 157, το πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ 175 και εσείς 210,
σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα. Γιατί; Θέλετε να αυξήσετε τις εισφορές στη µεγάλη πλειοψηφία των επαγγελµατιών και των επιχειρηµατιών; Αυτός είναι ο στόχος σας;
Δεύτερη βασική αρχή, λοιπόν: καµµία αύξηση στις κατώτερες
κατηγορίες
Τρίτη βασική αρχή: στους νεοεισερχόµενους επαγγελµατίες
θα πρέπει να υπάρχει είτε η πενταετία της προσαρµογής ως δυνατότητα να πληρωθούν αργότερα οι εισφορές ή µε χαµηλότερο
ασφάλιστρο. Εδώ είναι θέµα διαβούλευσης και συζήτησης.
Και βασικότατο είναι, που έχει να κάνει και µε το κύριο θέµα
της ερώτησης του κ. Μουλκιώτη, οι αγρότες. Από πού κι ως πού
όταν ως αντιπολίτευση κάναµε κριτική όλοι µαζί για τις µεγάλες
ασφαλιστικές εισφορές που πλήρωναν οι αγρότες και οι επαγγελµατίες, έρχεστε εσείς τώρα και λέτε ότι θα κάνετε σταδιακή
αύξηση; Γιατί; Από πού πηγάζει αυτό; Από ποια µελέτη πηγάζει;
Και όταν µάλιστα εκδίδονται τώρα συντάξεις µε τον νόµο Κατρούγκαλου, που είναι στρεβλωµένες 100% και ίδιες εισφορές ή
µεγαλύτερες δίνουν µικρότερη σύνταξη!
Να ξεκαθαριστούν τα πράγµατα, λοιπόν.
Συνοψίζω λέγοντας ότι θέλουµε να ανατεθεί µελέτη, να υπάρξει κατηγοριοποίηση χωρίς αύξηση των κατώτερων εισφορών,
καµµία µεταβολή στη λογική για τους αγρότες -θέλουµε να ενισχύσουµε την παραγωγή, δεν πρέπει να κάνουµε αφαίµαξη εισοδήµατος- και βεβαίως για τους νέους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους νέους επιχειρηµατίες που θέλουν να δηµιουργήσουν και τους νέους αγρότες να υπάρχει συγκεκριµένη πρόβλεψη.
Μία σηµείωση: Εάν πάτε στο θέµα της ελεύθερης επιλογής,
όπως το προσδιορίζετε, τότε δεν θα πρέπει να λέτε ότι βάζετε
φραγµό στο πόσο θα πληρώνουν, αν είναι ελεύθερη επιλογή. Σήµερα δίνεται η δυνατότητα να πληρώνουν µέχρι έξι-εξίµισι χιλιάδες οι εργαζόµενοι και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, συντάξιµες
αποδοχές 2.500, και λέτε ότι στο επόµενο διάστηµα θα βάζετε
φραγµό, αλλά δεν µπορείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ολοκληρώστε, κύριε Κεγκέρογλου, για να µιλήσει και ο κ. Μουλκιώτης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να το
ξανασκεφτείτε εάν πάτε στην εντελώς ελεύθερη επιλογή ή σε
σχέση µε τις οικονοµικές δυνατότητες χωρίς να είναι ευθεία συνδεδεµένο µε το εισόδηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Μουλκιώτη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν απαντήσατε
σε σχέση µε τον αποκλεισµό των δύο ερωτήσεων όσον αφορά
το ΚΕΑΟ και την κοινωφελή εργασία, µολονότι έχετε αρµοδιότητα. Δεν ξέρω γιατί θέλετε να το αποφύγετε, αν είναι κάποια
«καυτή πατάτα» ή τι άλλο είναι, πάντως υπάρχει ένα θέµα το
οποίο παραµένει σε εκκρεµότητα και εµµένω ιδιαίτερα, µετά τις
τελευταίες καταστροφές που υπήρξαν, για τα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας, για την αντιπυρική προστασία των δασικών
οικοσυστηµάτων.
Μέχρι να βγει το νέο πρόγραµµα υπάρχει µία περίοδος που
δεσµεύτηκε ο κ. Μηταράκης ότι θα δοθεί παράταση και δεν
υπάρχει καµµία άλλη απάντηση. Είναι ένα ερώτηµα το οποίο πλανάται, αιωρείται και η καταστροφή υπάρχει.
Όσον αφορά τη βασική ερώτηση για τους αγρότες: Κύριε
Υπουργέ, έχει µελετηθεί και γνωρίζετε την πραγµατική κατάσταση; Οι αγρότες τι ασφαλιστική ενηµερότητα έχουν σε ποσοστό ασφαλισµένων; Σε τι ποσοστό υπάρχει ανταπόκριση των
αγροτών, µε δεδοµένα τα εισοδήµατά τους και τις οικονοµικές
συνθήκες που υπάρχουν σήµερα; Αυτό έχει µελετηθεί προκειµένου εσείς να εντάξετε τους αγρότες στην κατηγορία την οποία
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δώσατε στη δηµοσιότητα ότι τους εντάσσετε; Διότι το ποσό το
οποίο αναφέρεται είναι ένα ποσό µεγάλο. Να λάβουµε υπ’ όψιν
ότι έχετε και µία πρόταση η φορολογική κλίµακα να πάει στο 9%.
Για να πάει, όµως, στο 9% µπαίνει µία άλλη προϋπόθεση, να
υπάρχουν ηλεκτρονικές πληρωµές και οι ηλεκτρονικές πληρωµές δεν είναι απλές. Γνωρίζετε τόσους πολλούς αγρότες που κάνουν ηλεκτρονικές πληρωµές;
Η κατάσταση των αγροτών είναι καθόλου γνωστή; Δηλαδή
υπάρχει πραγµατική αντίληψη για την κατάσταση των αγροτών
στη χώρα µας; Τη γνωρίζει η Κυβέρνηση ή κάνει µόνο σχέδια επί
χάρτου;
Διότι, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, µόνο σχέδια επί χάρτου γίνονται. Όταν βοά η πραγµατικότητα και µία δυσµενής κατάσταση
στο σύνολο των αγροτών της χώρας υφίσταται σήµερα, εσείς
έρχεστε και αυξάνετε τις εισφορές.
Και ερωτώ και πάλι και σας ζητάω να δώσετε και στοιχεία σήµερα, ότι η κατάσταση των αγροτών σε σχέση µε την ασφαλιστική κάλυψη σήµερα είναι αυτή, άρα τίθεται ένα σχέδιο
διαφορετικό, επειδή έχετε µία προϋπόθεση. Δεν υπάρχει καµµία
προϋπόθεση γι’ αυτό και αν λάβουµε υπ’ όψιν ότι η Κυβέρνηση
κώφευσε και σε ένα άλλο ζήτηµα, το αγροτικό πετρέλαιο, το
οποίο είναι σε άµεση σχέση και σύνδεση µε την κατάσταση
αυτών των ανθρώπων. Υπάρχει ερώτηση από τον Σεπτέµβρη
µήνα και η Κυβέρνηση αρνείται να απαντήσει.
Οι εισφορές, λοιπόν, και οι πιστωτικές κάρτες και το πλαστικό
χρήµα και οτιδήποτε άλλο θέλετε να κάνετε δεν µπορεί να συνηγορεί σε αυτή τη λογική που το Υπουργείο έχει επιλέξει, στο να
αυξήσει τις εισφορές των αγροτών. Είναι αύξηση, κύριε
Υπουργέ, και είναι σε λάθος κατεύθυνση αυτή η διαδικασία.
Επίσης, δεν µπορεί να υπάρχουν κλάσεις γενικώς και αορίστως και κάποιος µε ένα εισόδηµα τεράστιο στη λογική της
δήθεν λήψης µεγάλης σύνταξης να πηγαίνει και να ασφαλίζεται
στη χαµηλότερη ασφαλιστική κλάση. Δεν υπάρχουν καν δικλίδες
και γι’ αυτό θα υπάρχει µια ανισότητα και µία αντίφαση του συστήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Απευθύνοµαι προς τους αξιότιµους κυρίους συνάδελφους που
υπέβαλαν τις ερωτήσεις και θέλω να τους πω ότι ενώπιόν σας,
κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όσον µε αφορά,
την πολιτική µου συγκρότηση, την πολιτική µου λειτουργία και
ως Υπουργός το 2012-2014 αλλά και τώρα, είµαι πάρα πολύ προσεκτικός και ευθυγραµµισµένος, όσο µπορώ, στα τυπικά ζητήµατα τα οποία αφορούν τους νόµους και κυρίως νόµους όπως
είναι το ασφαλιστικό.
Το λέω αυτό διότι, όταν έρθει ο ασφαλιστικός νόµος, εννοείται
ότι θα έρθει µε όλες τις απαραίτητες αναλογιστικές µελέτες που
προβλέπονται και µάλιστα διευρυµένα και επιπρόσθετα και µε
µελέτες ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής επάρκειας για πρώτη
φορά.
Θα είναι απόλυτα τεκµηριωµένη νοµοθεσία, έτσι ώστε να ξεφύγουµε µια για πάντα από ένα νοσηρό παρελθόν, στο οποίο
αβεβαιότητα και αµφισβητήσεις έφερναν τους συνταξιούχους
συνεχώς µπροστά σε δικηγορικά γραφεία κάνοντας αγωγές στα
δικαστήρια για αναδροµικά. Αυτό θα τελειώσει µια για πάντα.
Ο νόµος θα είναι ελεγµένος απόλυτα, θωρακισµένος, συνταγµατικός, θα αγκαλιαστεί από όλους τους Έλληνες. Η δηµόσια
κοινωνική ασφάλιση θα γίνει και πάλι πολύ ισχυρή στη συνείδηση
όλων των Ελλήνων. Όλοι οι Έλληνες θα την αγκαλιάσουν, θα
παίρνουν επαρκείς και αξιοπρεπείς συντάξεις. Αυτά ως εισαγωγή. Και φυσικά όλα αυτά θα γίνουν µε τις απαραίτητες αναλογιστικές µελέτες και ταυτόχρονα µε µελέτες επάρκειας συντάξεων.
Δεύτερον, η ασφαλιστική µεταρρύθµιση, την οποία φέρνουµε,
όσον αφορά το κοµµάτι των ελεύθερων επαγγελµατιών, αυτοαπασχολούµενων, αγροτών, ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες κόσµο, που τιµωρήθηκε -επαναλαµβάνω και
συµφωνώ µαζί σας και στην κριτική που ασκείτε και εσείς- η δη-
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µιουργικότητα, η παραγωγικότητα γι’ αυτό το µεγάλο κοµµάτι
της ελληνικής κοινωνίας, φέρνει ριζικές αλλαγές και ένα νέο
πλαίσιο ασφαλιστικού, το οποίο στηρίζεται σε τρεις βασικές αξιακές αρχές:
Πρώτον, απλότητα. Το σύστηµα θα είναι πιο απλό από ό,τι
υπήρξε ποτέ στο παρελθόν, το πιο απλό ασφαλιστικό σύστηµα.
Το έχουµε ανάγκη για να χτυπήσουµε τη γραφειοκρατία, την πολυπλοκότητα και το πολυδαίδαλο χαοτικό περιβάλλον, το οποίο
επικρατεί αυτή τη στιγµή στον ΕΦΚΑ και περιγράψετε και εσείς
για το πόσο δύσκολα βγαίνουν όλα αυτά όχι µόνο για τους αγρότες, για όλους τους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Δεύτερον, µετά την απλότητα, ελευθερία επιλογής ασφαλιστικών εισφορών, απόλυτη ελευθερία. Ο καθένας θα µπορεί να επιλέγει ελεύθερα στην αρχή κάθε χρόνου τι µπορεί και τι θέλει να
πληρώσει ως οφειλή, ως υποχρέωση στο ασφαλιστικό ταµείο µε
βάση φυσικά και την αντιστοίχιση και της σύνταξης την οποία θα
πάρει στο µέλλον που θα του παρουσιάσουµε.
Και, τρίτον, ευελιξία. Η ευελιξία έχει να κάνει, κύριοι συνάδελφοι, µε τη δυνατότητα που έχει ο κάθε ένας ασφαλισµένος από
αυτούς που περιέγραψα πριν στην αρχή κάθε έτους να επιλέγει
ελεύθερα, να διατηρεί την ασφαλιστική αυτή κατηγορία ελεύθερα για όσα χρόνια θέλει, να ανεβαίνει, να κατεβαίνει στην αρχή
κάθε χρόνου την κατηγορία την οποία ο ίδιος επιλέγει.
Τώρα, αυτό το σύστηµα, αυτή η µεγάλη ασφαλιστική µεταρρύθµιση, η οποία έρχεται, συνεχίζεται µε επιπλέον κάποιες από
αυτές που είπατε, κύριε Κεγκέρογλου, πολύ θετικές αλλαγές.
Πρώτον, απελευθερώνεται η σχέση των ασφαλιστικών κατηγοριών και υποχρεώσεων από τον κατώτατο µισθό. Από εδώ και
πέρα, όσο αυξάνεται ο κατώτατος µισθός δεν θα αυξάνονται και
οι ασφαλιστικές κατηγορίες της ελεύθερης επιλογής, µία µεγάλη
δοµική αλλαγή θετική.
Δεύτερον, απελευθερώνεται και δεν έχει καµµία σχέση µε τις
γνωστές κλάσεις, δεν υπάρχουν πλέον οι κλάσεις. Οι κλάσεις,
θυµίζω, ήταν συνδεόµενες µε τα χρόνια ασφάλισης, µε τα χρόνια
που κάποιος είχε µία επιχειρηµατική δραστηριότητα και λειτουργούσε µέσα σε αυτή. Καταργούνται οι κλάσεις. Δεν υπάρχει
σχέση των ελεύθερων ασφαλιστικών κατηγοριών µε τα χρόνια
που κάποιος υπηρετεί ή λειτουργεί ένα επάγγελµα, είτε είναι γιατρός είτε δικηγόρος είτε µηχανικός είτε έχει ένα µαγαζί είτε είναι
αγρότης.
Τρίτον, απελευθερώνεται και δεν έχει καµµία σχέση µε το εισόδηµα -αυτό το οποίο και εσείς επιθυµείτε- και σταµατάει πλέον
το ασφαλιστικό να είναι φορολογικό. Δεν µπορεί να συνδέεται
το ασφαλιστικό και να µετατρέπεται σε φορολογικό, κάτι το
οποίο δηµιούργησε τεράστια προβλήµατα στην πολυπλοκότητα,
στις διαδικασίες που λειτουργεί ο ΕΦΚΑ, στην απώλεια πόρων,
σε µία λογική που έφερε για πρώτη φορά τεράστια εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή.
Και επιπλέον -αυτό για το οποίο επιµείνατε και συµφωνώ και
εγώ- νοιάζεται πάρα πολύ τους νέους και τους αγρότες. Οι αγρότες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρίσκονται στην περίοπτη
θέση και στην καρδιά της πολιτικής της Κυβέρνησης, της Κυβέρνησής µας. Δεν θίγονται και δεν αυξάνονται ούτε 1 σεντ οι ασφαλιστικές τους εισφορές από την υφιστάµενη κατάσταση που
υπάρχει σήµερα. Ούτε 1 σεντ! Αντίθετα, οι αγρότες στο σύνολό
τους θα ωφεληθούν το σύνολο της µείωσης της φορολογίας που
είναι σε αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο που αυτή τη στιγµή
περνάει από τη διαδικασία των επιτροπών και µετά θα έρθει στην
Ολοµέλεια.
Και ταυτόχρονα ειδικά για τους νέους υπάρχει ειδική αντιµετώπιση: τα πρώτα πέντε χρόνια -προσέξτε, κύριε Κεγκέρογλου,
επειδή αναφερθήκατε, να ενηµερωθεί και η Βουλή γι’ αυτό- δεν
θα αφορούν µόνο µε µία κατηγορία ασφαλιστικής εισφοράς που
θα είναι χαµηλή, ιδιαίτερη, µόνο αυτούς που µέχρι σήµερα ήταν
στον υφιστάµενο ν.4387, δηλαδή τους επιστήµονες, αλλά επεκτείνεται στο σύνολο των νέων, ελεύθερων επαγγελµατιών και
αυτοαπασχολούµενων. Άρα ένα νέο παιδί, το οποίο θέλει να ξεκινήσει την παραγωγική του δραστηριότητα, θα έχει και αυτό την
ωφέλεια των πρώτων πέντε ετών. Και το πιο σηµαντικό είναι ότι
ενώ µε τον υφιστάµενο νόµο οι ασφαλιστικές εισφορές των νέων
έπρεπε να επιστραφούν, τώρα δεν θα επιστραφούν, δεν θα συµ-
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ψηφιστούν στο µέλλον, θα είναι υπέρ των νέων.
Και κλείνω µε την κριτική ότι αυξάνεται δήθεν η ασφαλιστική
κατηγορία ως επιβάρυνση. Δεν είναι έτσι, κύριοι συνάδελφοι.
Πρώτον, στους µισθωτούς θα έχουµε µείωση πέντε µονάδων των
ασφαλιστικών εισφορών. Το έχουµε πει. Ήδη στον προϋπολογισµό του 2020, που θα συζητήσουµε, ξεκινάµε µε 0,90 µείωση στο
µη µισθολογικό κόστος.
Και όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελµατίες, γνωρίζετε
ότι τώρα στη Βουλή ήρθε η φορολογική µεταρρύθµιση που µειώνουµε µέχρι 10.000 ευρώ στους ελεύθερους επαγγελµατίες και
αυτοαπασχολούµενους τον φορολογικό συντελεστή από το 24%
στο 9%, δηλαδή όφελος 1.300 ευρώ.
Άρα ο συνδυασµός ασφαλιστικού και φορολογικού, µε τις συνέργειες που δηµιουργούνται -διότι η Κυβέρνηση δεν είναι κυβέρνηση - Υπουργείο Εργασίας, κυβέρνηση - Υπουργείο Οικονοµικών,
η Κυβέρνηση είναι κυβέρνηση όλων των Υπουργείων- στο τέλος η
όποια αύξηση σε κάποιες ασφαλιστικές εισφορές θα υπερκαλυφθεί µε θετικό ισοζύγιο στο τέλος της ηµέρας από τη µείωση των
φόρων που φέρνει αυτή η Κυβέρνηση σε αυτή τη φορολογική µεταρρύθµιση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Με ηλεκτρονικές πληρωµές πρέπει
να γίνει, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Άρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι µου
δώσατε την ευκαιρία σήµερα να απαντήσω σε ένα ζήτηµα το
οποίο αφορά αυτή τη µεγάλη κατηγορία που είχε τιµωρηθεί όλο
το προηγούµενο διάστηµα, τους ελεύθερους επαγγελµατίες,
τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούµενους και η απάντηση έρχεται, θα το δείτε και στην πράξη, διότι τώρα είµαστε πάνω στον
σχεδιασµό, φτάνουµε στην ολοκλήρωση. Τον Ιανουάριο είναι η
φιλοδοξία µας να έρθει το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, η ασφαλιστική µεταρρύθµιση της χώρας, την οποία θέλουµε -επαναλαµβάνω- να αγκαλιάσει όλος ο ελληνικός λαός.
Θα ζητήσω όλες οι πτέρυγες της Βουλής να την στηρίξουν και
να την ψηφίσουν. Δεν ενσωµατώνει µόνο θετικές λογικές της
δικής µας πολιτικής, αγκαλιάζει και το παρελθόν. Θα το εξηγήσω
όταν έρθει η ώρα. Θα πάµε να ενώσουµε όλες οι πολιτικές πτέρυγες της Βουλής τις δυνάµεις µας, να κάνουµε κάτι καινούργιο,
καινοτόµο, γιατί αυτή η ασφαλιστική µεταρρύθµιση δεν γίνεται
κάτω από τις κατευθυντήριες γραµµές της τρόικας ή των θεσµών. Αυτή η ασφαλιστική µεταρρύθµιση γίνεται από το Υπουργείο Εργασίας. Ούτε µε «επιτροπές σοφών». Από τους
υπαλλήλους και µόνο του Υπουργείου Εργασίας, τους εξαίρετους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας, που έχουν και
γνώση και µεγάλη εµπειρία. Και όλοι µαζί οι υπάλληλοι του
Υπουργείου Εργασίας, συνδυαστικά µε την Κυβέρνηση και τις
κατευθυντήριες γραµµές που δώσαµε, θα φέρουµε ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που θα αγκαλιάσει -πιστεύω- όλη η Βουλή και
όλος ο ελληνικός λαός.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε τη δέκατη τρίτη µε αριθµό 221/18-11-2019 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλη Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Ποιος είναι ο
σχεδιασµός για την έκδοση των δεκάδων χιλιάδων αιτήσεων συνταξιοδότησης που εκκρεµούν;».
Στην ερώτηση του κ. Κεγκέρογλου θα απαντήσει ο Υπουργός
κ. Βρούτσης.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ένα ασφαλιστικό, ένα συνταξιοδοτικό σύστηµα είναι ευρύτερης σηµασίας. Χρειάζεται να µιλήσουµε για τη συνολική χρηµατοδότηση του συστήµατος, την
τριµερή χρηµατοδότηση, τι γίνεται µε την υποχρέωση του τρίτου
εταίρου του συστήµατος, που είναι το κράτος.
Υπάρχει ένας νόµος για την ενίσχυση του συστήµατος µέσω
των κερδών, των εσόδων, από την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Έχουµε καταθέσει µία σαφή πρόταση για το Υπερταµείο, την αλλαγή του ρόλου του και την αξιοποίηση προς
ενίσχυση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος. Διότι όπως
µας τα είπατε, και υψηλές ασφαλιστικές εισφορές προβλέπονται
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και χαµηλές συντάξεις. Δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει να υπάρξουν
δίκαιες ασφαλιστικές εισφορές και αξιοπρεπείς συντάξεις. Δίκαιες, για να µην πνίγουν τους νέους ανθρώπους, να µην πνίγουν
τους νυν ασφαλισµένους και αξιοπρεπείς συντάξεις για να ζουν
οι συνταξιούχοι.
Τι µας είπατε; Μας είπατε ότι για τους νέους κάνουµε ένα χατίρι για δύο, τρία, τέσσερα χρόνια και δεν τις αυξάνουµε αµέσως.
Δεν θα έχετε χαµηλότερο ασφάλιστρο αυτό που ισχύει σήµερα.
Απλώς δεν τις αυξάνετε αµέσως. Για όλους τους άλλους αυξάνονται και από 157 ευρώ, που πλήρωναν µέχρι πρόσφατα ή 175
φέτος, θα πληρώνουν 210 ευρώ. Αυτή είναι η απάντησή σας. Το
ίδιο, αναλογικά, ισχύει και για τους αγρότες.
Όµως, κύριε Υπουργέ, αυτό δεν γίνεται χωρίς την αναλογιστική µελέτη. Αυτά είναι σχέδια επί χάρτου. Και, βεβαίως, αυτοδιαψευστήκατε, διότι ενώ είπατε ότι το αποσυνδέετε από το
φορολογικό, το αποσυνδέετε από τα εισοδήµατα, µετά µας είπατε ότι «στο τέλος της µέρας θα έχεις πληρώσει από τη µία
τσέπη ασφαλιστικές εισφορές και από την άλλη φόρο και αν ο
Υπουργός Οικονοµικών µειώσει τους φόρους, τότε θα έχει δυνατότητα να πληρώσει τις εισφορές». Δηλαδή, κι αν αυξηθούν
και του χρόνου οι φόροι, θα µειώσετε εσείς τις ασφαλιστικές εισφορές; Μα τι λέτε;
Φτιάχνουµε ένα ασφαλιστικό σύστηµα µε ορίζοντα πεντηκονταετίας και µου λέτε για το φορολογικό, το οποίο µπορεί να αλλάζει κάθε δύο χρόνια, κάθε τρία, κάθε τέσσερα;
Είναι απαράδεκτη αυτή η σύνδεση, κύριε Υπουργέ, και θα πρέπει να σταµατήσετε να το συνδέετε για να δικαιολογήσετε την
αύξηση των εισφορών σε σχέση µε τη µείωση των φόρων.
Έχουµε ένα τεράστιο πρόβληµα µε τις εκκρεµείς συντάξεις.
Κληροδοτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γεγονός ότι «αγρόν ηγόραζαν» σε σχέση µε τους ανθρώπους που δούλευαν µία ζωή για
να πάρουν τη σύνταξή τους. Είναι ιερό δικαίωµα του ασφαλισµένου, του συνταξιούχου, όταν έρχεται η ώρα να παίρνει τη σύνταξη.
Δεν έκαναν τίποτα. Φρέναραν το σύστηµα της ψηφιοποίησης και
αργεί να εφαρµοστεί αυτή η µεγάλη µεταρρύθµιση, την οποία ξεκινήσαµε στο Υπουργείο και µπορεί πραγµατικά να δώσει καρπούς. Αυτό, όµως, θα είναι µετά από κάποια χρόνια.
Και µετά από µήνες, όµως, να είναι, όπως λέτε εσείς -γιατί µας
λέτε ότι οι συντάξεις θα βγαίνουν τον Ιούνιο µε αυτό το σύστηµαθα παρακαλούσα να µας πείτε τι τελικά ισχύει µε τις συντάξεις,
πόσες εκκρεµούν, διότι υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές απαντήσεις. Άλλα έλεγε ο ΕΦΚΑ τον Δεκέµβρη του 2017, άλλα τον Δεκέµβρη του 2018, άλλα τον Ιούνη του 2018 και άλλα λέγατε εσείς
στον «αέρα».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βέβαια, η απάντηση που έχετε δώσει προς τους Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας -διότι δεν καταδεχτήκατε να απαντήσετε
σε εµάς, παρ’ ότι υποβάλαµε πρώτοι την ερώτηση και την αίτηση
κατάθεσης εγγράφων και έχω κρατήσει καλή σηµείωση για τη
συµπεριφορά απέναντι στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κινήµατος Αλλαγής, όπου και µετά τη συγκεκριµένη επισήµανση που
σας έκανα και πάλι δεν καταδεχτήκατε να απαντήσατε- είναι ότι
οι εκκρεµείς κύριες συντάξεις τον Ιούνιο είναι εκατόν ογδόντα
εννέα χιλιάδες, σύµφωνα µε το έγγραφο. Δεν είναι ούτε ένα εκατοµµύριο ούτε πεντακόσιες χιλιάδες. Οι επικουρικές είναι
ογδόντα επτά χιλιάδες, οι χηρείας δύο χιλιάδες κ.λπ.. Είναι συγκεκριµένες.
Με βάση, λοιπόν, αυτό το πρόβληµα που έχουµε, θέλουµε να
µας πείτε πότε, επιτέλους, θα εκδοθούν οι συντάξεις. Θα ενισχύσετε και µε ποιον τρόπο τη δυνατότητα να εκδοθούν οι συντάξεις; Υπάρχει το ανθρώπινο δυναµικό. Χρειάζονται και καλή
διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού και κίνητρα. Πιστεύω ότι
µπορείτε να τα κάνετε και τα δύο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Κεγκέρογλου, αν και ξεπεράσατε τον χρόνο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Θα τοποθετηθώ εκ νέου και θα επαναλάβω, για την
αποφυγή παρερµηνειών, αυτά που ειπώθηκαν λίγο πριν, τα οποία
δεν αντιστοιχούν στην αλήθεια. Και, µάλιστα, διαστρεβλώθηκαν
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µόλις πριν ένα λεπτό. Ενώ έλεγα άλλα, άλλα είπε ο κ. Κεγκέρογλου. Και εξηγούµαι:
Πρώτον, η ασφαλιστική αυτή µεταρρύθµιση επιδιώκει να καλλιεργήσει εκ νέου την ασφαλιστική συνείδηση, να φέρει νέους
εργαζόµενους, συνταξιούχους, όλους, κοντά και πάλι στη δηµόσια κοινωνική ασφάλιση.
Δεύτερον, αποτελεί τοµή. Δεν έχει καµµία σχέση µε το παρελθόν.
Τρίτον, δείχνει ειδική µέριµνα για τους αγρότες. Οι αγρότες
βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής της Κυβέρνησης µας. Οι
αγρότες δεν θίγονται ούτε κατά 1 σεντ. Αντίθετα, λόγω του φορολογικού νοµοσχεδίου που αυτή τη στιγµή βρίσκεται στη
Βουλή, οι συνέργειες ασφαλιστικού και φορολογικού φέρνουν
όφελος στην τσέπη όλων των αγροτών. Αυτό είναι µία µεγάλη
κατάκτηση, µια µεγάλη ελευθερία.
Επιπλέον, οι αγρότες θα µπορούν, µέσα από τις ελεύθερες κατηγορίες ασφαλιστικών εισφορών, να επιλέγουν ελεύθερα, ευέλικτα τι σύνταξη θέλουν να πάρουν, κάτι το οποίο δεν το είχαν
µέχρι πρότινος.
Για τους νέους διαστρεβλώθηκε αυτό που είπα. Για πρώτη
φορά υπάρχει αυτή η µέριµνα για τους νέους. Πέντε ολόκληρα
χρόνια ελεύθερα, οριζόντια για όλους τους νέους -όχι µόνο για
τους επιστήµονες, όπως ίσχυε µέχρι σήµερα- αλλά και για τους
αυτοαπασχολούµενους, για το σύνολο της νεολαίας µας που
θέλει να ανοίξει µία δουλειά. Θα υπάρχει, λοιπόν, ειδική µέριµνα,
µε πολύ χαµηλή ασφαλιστική κατηγορία. Και, επιπλέον, δεν θα
συµψηφίζονται οι εισφορές αυτές στο µέλλον, δηλαδή να επιστρέφονται στο ασφαλιστικό σύστηµα, όπως γινόταν µέχρι σήµερα.
Είναι κάτι καινούργιο, υπέρ των νέων της πατρίδας µας, για να
βρουν την ευκαιρία να µπουν στην παραγωγική διαδικασία.
Άρα έχουµε, πραγµατικά, µπροστά µας µία ασφαλιστική µεταρρύθµιση, που για πρώτη φορά έχει θετικό πρόσηµο, που απ’
ό,τι φαίνεται, όπως την έχουµε περιγράψει, αγκαλιάζεται από
όλους, διότι απελευθερώνει τις δηµιουργικές δυνάµεις των Ελλήνων.
Και είναι λάθος αυτό που επιχειρείτε να κάνετε. Το επαναλαµβάνω. Η Κυβέρνηση δεν είναι κυβέρνηση του Υπουργείου Εργασίας ούτε κυβέρνηση του Υπουργείου Οικονοµικών. Η
Κυβέρνηση σχεδιάζει συνολικά. Ήταν, λοιπόν, στις συνέργειες
και συναπόφασή µας η µείωση της φορολογίας των ελεύθερων
επαγγελµατιών, µε µείωση του φόρου στα 10.000 ευρώ, από το
24% στο 9%, που είναι 1.300 ευρώ όφελος, ένα τµήµα να καλύψει
τις κατηγορίες εκείνες που θα υπάρξει αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών.
Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που µπορεί να ανακαλύπτει χρήµατα στους δρόµους, αλλά εµείς ό,τι κάνουµε, το κάνουµε µελετηµένα, υπεύθυνα, συγκροτηµένα, νοικοκυρεµένα. Και επαναλαµβάνω ότι, όταν έρθει το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, θα έρθει µε
πλήρη επάρκεια ασφαλιστικών και αναλογιστικών µελετών και
επάρκεια συντάξεων.
Πάµε τώρα στο κοµµάτι που αναφέρθηκε σχετικά µε τις εκκρεµότητες.
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι
όλο το προηγούµενο διάστηµα απέφευγε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επιµελώς, προσβλητικά για τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, να έρθει εδώ, να κάνει αυτό που κάνω εγώ σήµερα, να
απαντά σε ερωτήσεις επίκαιρες. Και όχι µόνο αρνιόταν, αρνιόταν
και τις γραπτές ερωτήσεις. Δεν απαντούσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, στα κρίσιµα
ζητήµατα σχετικά µε το ποιες είναι οι εκκρεµότητες.
Μαζί µε το ΚΙΝΑΛ τότε, και µε τα άλλα κόµµατα, ως αντιπολίτευση, κάναµε συνεχώς ερωτήσεις. Προσβλητικά, απαράδεκτα
δεν υπήρχαν ποτέ απαντήσεις. Ποτέ! Και, τελικά, αποκαλύπτεται
ότι αυτό το έκαναν διότι κορόιδευαν τον ελληνικό λαό και έκρυβαν «κάτω από το χαλί» την πραγµατικότητα. Και η απάντηση
ήρθε στη Βουλή. Ένα εκατοµµύριο πενήντα έξι χιλιάδες συνολικά εκκρεµότητες: υποθέσεις, κύριες συντάξεις, επικουρικά,
εφάπαξ, επανυπολογισµοί. Όλα αυτά τα έκρυβαν «κάτω από το
χαλί». Μας τα παρέδωσαν, τα κληρονοµήσαµε και ήρθαµε να αντιµετωπίσουµε τώρα το µεγάλο αυτό πρόβληµα.
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ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Τι λέτε, κύριε Βρούτση; Σε ποιον απευθύνεστε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Και το πρόβληµα -θα επαναλάβω και εγώ τα νούµερα, όσον αφορά το τµήµα κύριων, επικουρικών και εφάπαξ,
που η απάντηση δόθηκε µέχρι 31 Αυγούστου του 2019- είναι εκεί.
Είναι εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα µία κύριες, ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα µία επικουρικές, τριάντα έξι χιλιάδες εξήντα τέσσερα εφάπαξ. Και πάνω σε
αυτές τις συντάξεις είναι και ογδόντα χιλιάδες συντάξεις χηρείας, από τις οποίες αποδόθηκαν ήδη οι εξήντα έξι χιλιάδες.
Μιλάω, όµως, για µέχρι τέλος Αυγούστου, που υπήρξε η απάντηση και η καταγραφή. Διακόσιοι είκοσι δύο επανυπολογισµοί.
Από τα δύο εκατοµµύρια αυτά που βγάλαµε εµείς, παραδώσαµε
τις ενηµερότητες στους συνταξιούχους.
Αυτοί οι επανυπολογισµοί δεν έχουν γίνει. Προσπαθούµε
τώρα. Είναι µία χαοτική κατάσταση, µία απίστευτη γραφειοκρατία, που την έκρυβε ο ΣΥΡΙΖΑ, η προηγούµενη πολιτική ηγεσία,
κάτω από το χαλί και δεν ερχόταν να τα πει στη Βουλή.
Συνεπώς βάλαµε µπροστά τις µηχανές, µαζί µε το υπαλληλικό
προσωπικό του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιµετωπίσουµε αυτό
το πρόβληµα. Γιατί δίκαια ακούγεται ότι δεν µπορεί, δεν είναι δίκαιο, είναι προσβλητικό για τον απόµαχο του εργασιακού βίου
να ζητάει τη σύνταξη του και να µην την παίρνει.
Πάµε, λοιπόν, να το λύσουµε µε τους εξής τρόπους:
Ο πρώτος τρόπος έχει να κάνει µε τις υφιστάµενες εκκρεµότητες. Οργανώσαµε τα τµήµατα απονοµής και τα στελεχώσαµε
µε ογδόντα έξι ακόµα υπαλλήλους. Αυξήσαµε κατά 17% τον
χρόνο απονοµής.
Δεύτερον, παγώσαµε την κινητικότητα του ΕΦΚΑ. Δεν θα ξαναφύγει κανείς από τον ΕΦΚΑ διαµέσου κινητικότητας.
Τρίτον, θωρακίσαµε τον ΕΦΚΑ, έτσι ώστε να µην µπορεί να
φύγει υπάλληλος µε απόσπαση, κάτι το οποίο είχε κάνει κατά
κόρον η προηγούµενη πολιτική ηγεσία. Άφηνε τους υπαλλήλους
του ΕΦΚΑ να φεύγουν, ενώ υπήρχαν εκκρεµείς συντάξεις.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ένα νούµερο αποσπάσεων µας λέτε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Τέταρτον, αλλάξαµε το διοικητικό πλαίσιο, µέσα
από το οποίο µεταφέρουµε την απονοµή των συντάξεων και στα
περιφερειακά τµήµατα. Αυτό το φέραµε στον τελευταίο νόµο και
είχε ως αποτέλεσµα η απονοµή των συντάξεων να γίνεται γρηγορότερα κατά δύο µήνες.
Η ερώτηση είναι: λύνεται µε αυτό το πρόβληµα; Η απάντηση
είναι πως όχι. Το έλεγα και το 2012-2014 ως Υπουργός, το επαναλαµβάνω και τώρα. Δεν λύνεται το πρόβληµα των εκκρεµών
συντάξεων. Λύνεται µόνο µε ψηφιακό τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, ολοκληρώστε. Υπάρχει και νοµοσχέδιο µετά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ο δεύτερος δρόµος τον οποίο αυτή τη στιγµή
επιδιώκουµε -ήδη έχουµε ξεκινήσει τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες- είναι την 1η Ιουνίου του 2020 να γίνει µεγάλη µεταρρύθµιση
στον ΕΦΚΑ και να έχουµε τις πρώτες ψηφιακές συντάξεις, για
τις νέες συντάξεις.
Έτσι δίνεται απάντηση, κύριοι συνάδελφοι, στο πρόβληµα των
εκκρεµών συντάξεων, δείχνοντας σεβασµό στους εργαζόµενους,
σεβασµό στους απόµαχους της εργασίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το µπάχαλο του ΣΥΡΙΖΑ, σε κάθε επίπεδο, δεν
αποτελεί άλλοθι για σας. Οι όποιες αποτυχηµένες πολιτικές δεν
µπορούν να είναι για σας η δικαιολογία για ό,τι κάνετε. Δεν µπορούµε να πάµε από µία κατάσταση του ν.4387, µε λαθεµένες επιλογές, σε µία άλλη κατάσταση πάλι λαθεµένων επιλογών.
Γι’ αυτό χρειάζεται αξιοπιστία και φερεγγυότητα. Και αυτό θα
κατοχυρωθεί µόνο µε βάση τις µελέτες και τις επιλογές, που πρέπει να είναι καθαρές και αποτέλεσµα ενός διαλόγου τον οποίο
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πρέπει να ξεκινήσετε άµεσα. Δεν άκουσα τίποτα για τον απαραίτητο κοινωνικό διάλογο.
Επειδή είπατε για διαστρέβλωση, εγώ θα σας πω πρώτα απ’
όλα την αξιοπιστία. Ποια αξιοπιστία µπορείτε να επικαλείστε,
όταν πριν από έναν µήνα ο Υφυπουργός σας εδώ µέσα δεσµεύτηκε για το πρόγραµµα πυροπροστασίας και για το πρόγραµµα
που αφορά τους εργαζόµενους στην κοινωφελή εργασία στον
συγκεκριµένο χώρο, µέχρι να ανοίξει τουλάχιστον η δεύτερη
φάση ότι θα παραταθούν οι συµβάσεις, κι εσείς δεν το πράττετε;
Ποια αξιοπιστία µπορεί να επικαλείστε, όταν λέτε «αποσυνδέουµε τις ασφαλιστικές εισφορές από το εισόδηµα» και στο τέλος
µου λέτε ότι το συνδέετε τελικά, διότι αν µειωθούν οι φόροι, δεν
πειράζει που αυξάνουµε τις εισφορές. Αυτό κάνετε.
Γνωρίζετε πολύ καλά -και δεν διαστρεβλώνω καµµιά θέση- ότι
η πρόταση για τους νέους ασφαλισµένους είχε κατατεθεί από
εµάς. Την αποδεχθήκατε και το χαιρετίσαµε. Δεν κάνετε, όµως,
καµµιά χαµηλότερη κατηγορία σε σχέση µε τα σηµερινά. Απλώς
διατηρείτε τις σηµερινές εισφορές για τους νέους και αυξάνετε
για όλους τους υπόλοιπους. Αυτό είναι που κάνετε.
Όµως, επί της αρχής, χαµηλότερες εισφορές για πέντε χρόνια
στους νέους, είτε επαγγελµατίες είναι είτε αγρότες, συµφωνούµε.
Η δεύτερη απαίτηση και πρόταση δικιά µας είναι να µη γίνει
καµµία αύξηση εισφοράς. Και αυτό δεν το βλέπουµε.
Άρα δεν διαστρεβλώνουµε, διαπιστώνουµε.
Έρχοµαι στο θέµα το µεγάλο, που έχει να κάνει µε τη µη έκδοση των συντάξεων. Θα σας καταθέτω για τα Πρακτικά την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει ότι έχουµε νέα
αύξηση των ληξιπρόθεσµων συντάξεων και µέσα στον Αύγουστο.
Δηλαδή, συνεχίζετε το προηγούµενο διάστηµα. Αυτό σηµαίνει
ότι πρέπει να επιταχύνετε, µε όποιον τρόπο, να εκδοθούν οι συντάξεις.
Και για να έχουµε πλήρη ενηµέρωση και όλη την αλήθεια, δεν
είναι µόνο η ψηφιοποίηση των µη ψηφιοποιηµένων ασφαλιστικών
εισφορών, την οποία είχαµε ξεκινήσει στο Υπουργείο και καλώς,
αλλά και το γεγονός ότι η ελληνική πολιτεία από ένα σηµείο και
µετά -και κυρίως το ΙΚΑ, και το ξέρετε πολύ καλά- άρχισε να έχει
ηλεκτρονικό σύστηµα. Εάν δεν είχε εφαρµοστεί το ηλεκτρονικό
σύστηµα την εποχή των διοικήσεων του ΙΚΑ, που έβαλαν αυτές
τις καινοτοµίες στο ΙΚΑ, -θυµάµαι το όνοµα του Νεκτάριου, του
κυρίου καθηγητή, ο οποίος ήταν διοικητής και ενίσχυσε αυτή την
ηλεκτρονική διαδικασία, αλλά και πιο µπροστά και πριν από
αυτόν- δεν θα είχαµε καµµία δυνατότητα σήµερα να λέµε ότι
µετά από ένα-δύο χρόνια θα εκδίδονται ηλεκτρονικά οι συντάξεις. Για να είµαστε ξεκάθαροι! Αυτό, όµως, δεν µπορεί να αφεθεί στην τύχη του.
Θα πρέπει, εποµένως, να κάνετε κάθε προσπάθεια να εκδοθεί
µεγάλος αριθµός εκκρεµών συντάξεων, για να µπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να απολαύσουν τον κόπο τους, µε αξιοπρεπείς
συντάξεις, που πρέπει να τις διασφαλίσουµε.
Παρακαλώ να ξεκινήσετε έναν ουσιαστικό διάλογο -εάν θέλετε- για να ακούσετε και τις άλλες φωνές και τα στοιχεία. Στο
περιθώριο µιας επίκαιρης ερώτησης, σαφώς και δεν µπορούµε
να τα συζητήσουµε όλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Εγώ χαίροµαι, διότι προσπαθώντας να αναλύσω
αυτά τα οποία ακούω από τον ερωτώντα κ. Κεγκέρογλου, βλέπω
απόλυτη συµφωνία µε αυτά τα οποία έλεγα πριν. Όµως, τα λέει
µε διαφορετικό τρόπο. Χαίροµαι που αισθάνοµαι ότι υπάρχει
απόλυτη σύµπλευση µε τη µεγάλη ασφαλιστική µεταρρύθµιση,
η οποία έρχεται και αλλάζει το τοπίο υπέρ όλων των εργαζοµένων, των ασφαλισµένων, των αυτοαπασχολούµενων. Είναι µία
δοµική αλλαγή, όπου -επαναλαµβάνω- η αίσθηση είναι ότι την
αγκαλιάζει όλος ελληνικός λαός.
Και είναι µία πρόταση που όταν θα έρθει µε το νοµοσχέδιο στη
Βουλή, θα ζητήσω να την αγκαλιάσουν όλες οι πτέρυγες της
Βουλής. Και θα εξηγήσω γιατί. Διότι είναι µία πρόταση συνθετική
όλων των προηγούµενων ετών, κάτι το οποίο θα ενώσει κάθε
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καλό το οποίο κληρονοµήθηκε από το 2010 µέχρι σήµερα.
Πάω τώρα στο ζήτηµα των εκκρεµών συντάξεων. Είµαι υποχρεωµένος να κάνω µια αναδροµική αναφορά. Το 2014 είχαµε
ετοιµάσει το σύστηµα «ΑΤΛΑΣ». Το Μάιο του 2014 ήταν η πρώτη
φορά -και η ανακοίνωση εκ µέρους του Υπουργείου Εργασίαςπου είπαµε ότι δεν χρειάζεται πλέον ο Έλληνας να κρατάει βιβλιάριο µαζί του, διότι, διαµέσου του συστήµατος «ΑΤΛΑΣ»,
υπάρχει η ασφαλιστική ικανότητα για όλους τους Έλληνες ηλεκτρονικά ενηµερωµένη.
Η προσπάθεια αυτή ολοκληρώθηκε κατά ένα µέρος το Δεκέµβριο του 2014, όταν το παρουσιάσαµε. Είχαµε κάνει αναδροµή
προς τα πίσω είκοσι ένα χρόνια. Δυστυχώς η έλευση του ΣΥΡΙΖΑ
στην κυβέρνηση µπλόκαρε και σταµάτησε το σύστηµα «ΑΤΛΑΣ».
Αν δεν είχε συµβεί αυτό, αυτό το οποίο τώρα λέω, ότι οι συντάξεις θα είναι ψηφιακές, θα µπορούσαµε να το έχουµε κάνει
πράξη από την 1η Ιανουαρίου του 2017.
Άρα, κύριε Κεγκέρογλου, αν ψάχνετε κάποιον υπεύθυνο γιατί
σήµερα δεν έχουµε ψηφιακό σύστηµα, που η δική µας κυβέρνηση -µαζί ήµασταν τότε- ξεκίνησε µε το «ΑΤΛΑΣ», δεξιά σας
είναι η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ρωτήστε γιατί σταµάτησε το σύστηµα
«ΑΤΛΑΣ», ιδεοληπτικά, την περίοδο που ανέλαβε τη διακυβέρνηση.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Βρούτση, σε ποιον απευθύνεστε;
Σε κατοίκους του Άρη;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Εµείς, όµως, σήµερα συνεχίζουµε. Προχωράµε
αυτή τη στιγµή σε έναν νέο τρόπο απονοµής των συντάξεων, σε
έναν σύγχρονο τρόπο που λέγεται ψηφιακό σύστηµα «ΑΤΛΑΣ»
και το οποίο θα λειτουργήσει από την 1η Ιουνίου του 2020 για τις
νέες συντάξεις.
Τώρα, όσον αφορά το ζήτηµα το οποίο θέσατε και πάλι για την
ασφαλιστική µεταρρύθµιση, θέλω να σας πω, κύριε Κεγκέρογλου, ότι αποσυνδέεται η ασφαλιστική µεταρρύθµιση από το εισόδηµα. Δεν θα είναι ξανά το ασφαλιστικό φορολογικό, αυτό το
οποίο αποτέλεσε τον βραχνά και το πρόβληµα. Όµως, µη συγχέεται αυτό µε το οικονοµικό όφελος, ότι από τη µία πλευρά όλοι
οι ελεύθεροι επαγγελµατίες θα ωφελούνται 1.300 ευρώ τον
χρόνο. Και όσοι «θίγονται» µε µία αύξηση ασφαλιστικών εισφορών µέχρι τα 10.000 ευρώ -γιατί πάνω από τα 10.000 ευρώ είναι
όλοι ωφελούµενοι-, θα υπερκαλύπτεται από τη συνέργεια του
φορολογικού πάνω στο ασφαλιστικό. Άρα στο τέλος θα είναι όλοι
κερδισµένοι.
Αυτή είναι η µεγάλη αλλαγή του ασφαλιστικού, την οποία πιστεύω ότι θα αγκαλιάσει όλος ο ελληνικός λαός και ταυτόχρονα
θα αυξήσει και την εισπραξιµότητα. Θα ξαναγυρίσει και πάλι ένα
ισχυρό σύστηµα δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης, που θα αγκαλιάσουν όλοι, θα εµπιστευτούν και θα έρχονται να καταβάλουν
τις εισφορές τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Συνεχίζουµε µε την ενδέκατη µε αριθµό 232/19-11-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2 Δυτικού
Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς τον
Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Αποµάκρυνση του Στρατοπέδου ΕΒ 301 και απόδοση του στρατοπέδου 301 Αγ. Αναργύρων στους δηµότες».
Θα απαντήσει ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι ένα θέµα πάρα πολύ σηµαντικό, τόσο για
τους Αγίους Αναργύρους όσο και για το Ίλιον. Έχουµε ένα στρατόπεδο το οποίο είναι στην καρδιά, στην πλατεία, στο κέντρο των
Αγίων Αναργύρων και χωρίζει τις γειτονιές των Αγίων Αναργύρων. Μιλάµε για µια τεράστια έκταση σχεδόν διακοσίων πενήντα
στρεµµάτων, µια «τρύπα» στην καρδιά του πολεοδοµικού ιστού.
Είναι ένα στρατόπεδο το οποίο χρησιµοποιείται ως µονάδα
επισκευής οχηµάτων αρµάτων οπλισµού και πυροβόλων. Δεν
υπάρχει κανένας λόγος αυτή η συγκεκριµένη χρήση να είναι
πλέον σε κέντρο πόλεων, καθώς και τα άλλα στρατόπεδα, που
πρέπει να εξυπηρετήσει, βρίσκονται εκτός.
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Σε κάθε περίπτωση, ήδη έχει µειωθεί πάρα πολύ η χρήση του
στρατοπέδου. Είναι στο ένα τέταρτο της αρχικής του δραστηριότητας.
Όµως, αυτό που απαιτείται είναι να κλείσει µεν το στρατόπεδο,
αλλά και να αποδοθεί στους κατοίκους. Τόσο οι Άγιοι Ανάργυροι
που έχουν µικρό ποσοστό πρασίνου σε σχέση µε τις ανάγκες
τους -θα αναλογούσε επιπλέον 60% απ’ αυτό που έχουν, µόνο
το 40% των αναγκών τους καλύπτεται- όσο και το Ίλιον, όπου
είναι ακόµα χειρότερη η κατάσταση, έχουν ανάγκη απ’ αυτόν τον
χώρο. Και µας απασχολεί πάρα πολύ.
Φοβίζουν και τους κατοίκους και τον δήµο τα σενάρια που κυκλοφορούν για την ένταξή του στη λίστα αξιοποίησης ακίνητης
περιουσίας των Ενόπλων Δυνάµεων, µε στόχο την ιδιωτικοποίησή
του. Είναι κάτι που πρέπει να αποφευχθεί. Θέλουµε τη δέσµευσή
σας ότι δεν θα γίνει και θέλουµε τη δέσµευσή σας ότι θα αποδοθεί
το στρατόπεδο στους πολίτες, τους κατοίκους της περιοχής.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για την εύλογη ερώτηση που κάνετε, αλλά νοµίζω ότι διακρίνω µια δοµική αντίφαση στα ερωτήµατα που θέτετε, τα δύο ειδικά. Από τη µία, µας ζητάτε να
πάρουµε µέτρα ώστε να αποδοθεί ο χώρος αυτός, το στρατόπεδο Κοσκινά, στο δήµο προς τον σκοπό της αξιοποίησής του
και από την άλλη, µου ζητάτε να δεσµευθώ ότι το στρατόπεδο
θα µείνει εκτός της λίστας της υπηρεσίας αξιοποίησης.
Μα, εδώ συµβαίνει το εξής: Ή θα µπει στη λίστα αξιοποίησης
µε πιθανό σενάριο ενδεχοµένως να παραχωρηθεί και στο δήµο,
αν ο δήµος προσκοµίσει µια πρόταση δοµηµένη, συγκροτηµένη,
τεκµηριωµένη και εγκριθεί από τη διαδικασία που θα αναπτύξω
παρακάτω, ή θα µείνει εκτός λίστας και δεν θα γίνει τίποτα. Εποµένως, να πάρω µέτρα για την αξιοποίηση, αλλά να δεσµευθώ
ότι θα µείνει εκτός λίστας, είναι µια αντίφαση.
Η σωστή διατύπωση του ερωτήµατος είναι να προκριθεί µε κάποιο τρόπο, ώστε να µπει στη λίστα των ακινήτων των περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου της Εθνικής Άµυνας προς
αξιοποίηση και από εκεί και πέρα να εξεταστεί κάθε πρόταση
γιατί όχι και ιδιωτικοποίηση -δεν θέλω να προκαταλάβω κάτι- ή η
παραχώρηση στο δήµο, που και τα δύο συνιστούν διαφορετικές
εκδοχές της αξιοποίησης του ακινήτου.
Όµως, τίποτε απ’ αυτά δεν συµβαίνει τώρα, για τον απλούστατο λόγο ότι το στρατόπεδο Κοσκινά, εντός του οποίου στρατωνίζονται διάφορα συνεργεία και υπηρεσίες του «301
Εργοστασίου Βάσεως» -είναι κυρίως ένα συνεργείο-αµαξοστάσιο
όντως µέσα στον αστικό ιστό του Δήµου Αγίων Αναργύρων - Καµατερού Αττικής-, είναι ενεργό. Είναι ενεργό το στρατόπεδο.
Εποµένως, καλύπτει ανάγκες των Ενόπλων Δυνάµεων και ειδικά
του Στρατού Ξηράς και ως εκ τούτου, δεν µπορεί να διατεθεί
στην Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακινήτων Ενόπλων Δυνάµεων, τη λεγόµενη ΥΠΑΑΠΕΔ, που είναι η υπηρεσία στην οποία διατίθενται
περιουσιακά στοιχεία των Ενόπλων Δυνάµεων, είτε µέσω του Ταµείου Εθνικής Άµυνας είτε µέσω των µετοχικών ταµείων των κλάδων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού, προς αξιοποίηση.
Εποµένως, ως Υπουργείο Εθνικής Άµυνας αυτή τη στιγµή δεν
υπάρχει ζήτηµα συνεννόησης µε οποιονδήποτε φορέα διά του
ΤΕΘΑ ή της ΥΠΑΑΠΕΔ για αξιοποίηση του εν λόγω στρατοπέδου. Αυτό το στρατόπεδο είναι ενεργό. Μόνο ανενεργά στρατόπεδα µπορούν να µπουν στη λίστα για την οποία κάνετε λόγο
προς αξιοποίηση. Όχι παραχώρηση ή ιδιωτικοποίηση απαραιτήτως αλλά αξιοποίηση.
Εγώ, εντούτοις, θα ζητούσα δι’ υµών, εσείς να αναλάβετε να
έρθετε σε επαφή µε το Δήµο Αγίων Αναργύρων, προκειµένου ο
δήµος να καταθέσει µια πρόταση. Είµαστε ανοικτοί σε προτάσεις, είµαστε ανοιχτοί σε συζητήσεις. Μπορεί στο µέλλον το
στρατόπεδο αυτό να κριθεί από τις Ένοπλες Δυνάµεις, στα πλαίσια µιας νέας δοµής δυνάµεων, αναδιάταξης στρατοπέδων κ.λπ.
-µελλοντικό σενάριο αλλά όχι απίθανο- ότι πρέπει να καταστεί
ανενεργό. Εποµένως, πιθανώς να προκύψει ζήτηµα περαιτέρω
αξιοποίησής του.
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Όµως -και αυτό θα το συνιστούσα σε κάθε φορέα της τοπικής
αυτοδιοίκησης- πρέπει να έρχεται µε µια συγκεκριµένη και τεκµηριωµένη πρόταση. Η περιουσία των Ενόπλων Δυνάµεων δεν
είναι σύνολο αντικειµένων προς παραχώρηση έτσι, άνευ όρων,
αλλά είναι περιουσία πρόσφορη προς αξιοποίηση προς όφελος,
κιόλας, των Ενόπλων Δυνάµεων. Αυτή τη στιγµή οι Ένοπλες Δυνάµεις έχουν βασικές ανάγκες, κυρίως χρηµατοδοτικές προκειµένου να αναβαθµιστεί ο εξοπλισµός τους λόγω της συγκυρίας,
από την οποία δεν µπορούµε να ξεφύγουµε ό,τι και να κάνουµε.
Εποµένως, ένα ζήτηµα µεγάλο και ένας στρατηγικός στόχος
της Κυβέρνησης, είναι και το ζήτηµα της αξιοποίησης της περιουσίας των Ενόπλων Δυνάµεων.
Σε κάθε περίπτωση, το στρατόπεδο είναι ενεργό αυτή τη
στιγµή. Δεν υφίσταται, εποµένως, κανένας λόγος να µπει σε κάποια λίστα προς αξιοποίηση και οποιεσδήποτε προτάσεις είναι
ευπρόσδεκτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µου περιγράφετε µια πρόταση που µπορεί να
φέρει ο δήµος για εξαγορά. Εµείς εδώ συζητάµε για δήµους που,
όπως ξέρετε, βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονοµική κατάσταση πλέον στην Ελλάδα και δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.
Προφανώς και υπάρχει πρόταση. Και, µάλιστα, απ’ ό,τι γνωρίζω, ο δήµαρχος αυτή τη στιγµή είναι σε κάποιον άλλο συνάδελφό σας και τη συζητάνε. Υπάρχει, όµως, συγκεκριµένη
πρόταση αυτή τη στιγµή για τη διαχείριση του στρατοπέδου,
στην ουσία για τους χώρους πρασίνου και τις δραστηριότητες
που µπορεί να κάνει ένας δήµος σε έναν τέτοιο χώρο.
Ξέρετε, όµως, αυτά που σας ζητάµε, δεν είναι διαφορετικά απ’
αυτά που ζήτησε ο κ. Μητσοτάκης, ο νυν Πρωθυπουργός, όταν
ήταν Βουλευτής. Αυτά που σας ζητάω στην ερώτησή µου, είναι
σχεδόν τα ίδια µε της ερώτησης που είχε καταθέσει και ο ίδιος.
Τότε ζητούσε, ακριβώς, να παραχωρηθεί το στρατόπεδο στους
δηµότες, ακριβώς επειδή υπάρχει έλλειψη πρασίνου και να αποµακρυνθούν οι µονάδες του Στρατού.
Οπότε, αν θέλετε, µιλήστε και µε τον Πρωθυπουργό, γιατί η
ερώτησή µου είναι ίδια µε την ερώτηση που είχε καταθέσει παλιότερα -νοµίζω ότι τα ίδια ερωτήµατα µοιραζόµαστε, ελπίζω να
µην έχει αλλάξει άποψη εν τω µεταξύ- κι ελάτε, πραγµατικά, µε
µια πρόταση για παραχώρηση προς τους δηµότες για έναν πολύ
απλό λόγο: Κατά 1/4 πλέον έχει µειωθεί η λειτουργικότητα του
στρατοπέδου, έχει συρρικνωθεί το κοµµάτι αυτό, το επισκευαστικό, του στρατοπέδου και άρα, τουλάχιστον τα 3/4 στην πράξη
δεν χρησιµοποιούνται.
Άρα, να δούµε πώς αυτά µπορούν να αποδοθούν στους δήµους. Δεν είναι µόνο ο Δήµος Αγίων Αναργύρων. Το στρατόπεδο
συνορεύει και χωρίζει, δυστυχώς, τον Δήµο Αγίων Αναργύρων
από το Ίλιον. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό το ζήτηµα για µια υποβαθµισµένη, δυστυχώς, περιοχή της Αθήνας που υποφέρει από
τον ΧΥΤΑ Φυλής, από χιλιάδες προβλήµατα µεταφερόµενης ρύπανσης, από το Θριάσιο Πεδίο και από καταπατήσεις. Έχουµε
µια εκκλησία που διεκδικεί αυτή τη στιγµή όλο το Ποικίλο Όρος
και σε γειτονικούς δήµους διακόσια τριάντα οικοδοµικά τετράγωνα. Είναι πάρα πολλά τα προβλήµατα.
Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, χρειάζονται µια διέξοδο. Δικαιούνται ίση ποιότητα ζωής µε οποιονδήποτε άλλον κάτοικο της Αθήνας και του λεκανοπεδίου Αττικής. Οπότε, είναι πολύ κρίσιµη
αυτή η παραχώρηση. Αφού το ζητούσε ο Πρωθυπουργός παλιότερα, νοµίζω ότι µπορείτε να απαντήσετε και στο τότε αίτηµά
του, δίνοντάς το στους πολίτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα κάνω αυτή την κουβέντα µε τον Πρωθυπουργό, αν και είµαι
σίγουρος ότι αν κάποιος του έλεγε ότι στη διαδικασία της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου της Εθνικής Άµυνας απαραίτητη προϋπόθεση είναι αυτό το στοιχείο να
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µείνει ενεργό, θα το καταλάβαινε αµέσως κι εποµένως, θα καταλάβαινε ότι ενεργά στρατόπεδα, καίτοι είναι περιουσιακά στοιχεία των Ενόπλων Δυνάµεων, δεν µπαίνουν στη διαδικασία που
θα σας περιγράψω τώρα.
Η διαδικασία αυτή είναι να συµπεριληφθεί το κάθε περιουσιακό στοιχείο στο χαρτοφυλάκιο της ΥΠΑΑΠΕΔ, της Υπηρεσίας
Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάµεων. Εποµένως, εφόσον δεν προβλέπεται αποµάκρυνση των υπηρεσιών
από το στρατόπεδο διότι είναι ενεργό, δεν ανακύπτει αυτή την
ώρα ζήτηµα υπαγωγής του στη λίστα των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται η ΥΠΑΑΠΕΔ, ως αρµόδια Υπηρεσία για
την Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάµεων.
Η αποστολή της υπηρεσίας αυτής, για να καταλάβουµε τη διαδικασία, είναι η αξιοποίηση των ακινήτων που δεν χρησιµοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς. Αυτό χρησιµοποιείται, είναι
ενεργό προς όφελος των Ενόπλων Δυνάµεων και των στελεχών
τους.
Η ΥΠΑΑΠΕΔ επιλέγει ακίνητα προς αξιοποίηση από αυτά που
έχουν διατεθεί σε αυτή από το Ταµείο Εθνικής Άµυνας, το λεγόµενο ΤΕΘΑ, το Μετοχικό Ταµείο Στρατού, το Ταµείο Εθνικού Στόλου, το Μετοχικό Ταµείο Ναυτικού, το Ταµείο Αεροπορικής
Άµυνας και το Μετοχικό Ταµείο Αεροπορίας και προβαίνει σε ηλεκτρονικούς πλειοδοτικούς διαγωνισµούς για την εκµίσθωσή τους.
Αυτά τα ταµεία διοικούνται από τη γενική συνέλευση των µετόχων τους, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων. Προκειµένου
να αποδεσµεύσουν οποιοδήποτε ακίνητο στην ΥΠΑΑΠΕΔ, ώστε
η ΥΠΑΑΠΕΔ να κινήσει διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση αυτού του ακινήτου, προϋποτίθεται φυσικά απόφαση των
οργάνων των µετοχικών ταµείων. Δεν είναι µια απλή διαδικασία,
τα λέει ο Υπουργός µε τον Βουλευτή, έρχεται και ο δήµαρχος,
κάνει µια πρόταση και άντε, πάµε το ακίνητο και το ξεφορτωνόµαστε. Δεν είναι αγελάδα για άρµεγµα η περιουσία των Ενόπλων
Δυνάµεων ευρύτερα. Αυτό θέλω να καταλάβουµε ότι υπάρχουν
συγκεκριµένες διαδικασίες.
Η διοίκηση των µετοχικών ταµείων του ΤΕΘΑ λογοδοτεί στα
µέλη της γενικής συνέλευσης, δηλαδή τα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάµεων. Τα περιουσιακά στοιχεία των µετοχικών ταµείων διατίθενται, εφόσον κριθεί ότι είναι ανενεργά και εποµένως µπορούν
να µπουν στη λίστα ακινήτων προς αξιοποίηση. Η αξιοποίηση
µπορεί να περιλαµβάνει µια ιδιωτικοποίηση ένεκα µιας επενδυτικής πρότασης, ενός επενδυτικού σχεδίου και καλό θα ήταν να
έρθουν τέτοια επενδυτικά σχέδια -θα αποδώσουν οφέλη στις
Ένοπλες Δυνάµεις- ή θα µπορούσε να περιλαµβάνει κάλλιστα
και µια παραχώρηση σε φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης για
οικιστική ανάπλαση. Εφόσον, όµως, το περιουσιακό στοιχείο
είναι ενεργό, είναι εκτός υποψηφιότητας, αν θέλετε, προς αξιοποίηση από την ΥΠΑΑΠΕΔ. Έτσι λειτουργεί αυτή η διαδικασία
και νοµίζω ότι είναι µια διαδικασία εύλογη, διαφανής και µια διαδικασία που πρέπει –γιατί αυτή είναι η τελική ανάλυση- να προσπορίζει και όφελος στις Ένοπλες Δυνάµεις.
Εποµένως, εφόσον το Στρατόπεδο Κοσκινά είναι ενεργό αυτή
τη στιγµή, υπάρχει, λειτουργεί προς κάποιους στρατιωτικούς
σκοπούς για τους οποίους δεν µπορώ να πω κάτι ειδικότερο,
γιατί αυτό είναι ζήτηµα στρατιωτικών πληροφοριών, λειτουργεί
ως αµαξοστάσιο, εργοστάσιο συντήρησης οχηµάτων του στρατού, επισκευής ή οτιδήποτε άλλο, αυτή τη στιγµή δεν διατίθεται
προς αξιοποίηση. Για να διατεθεί προς αξιοποίηση, πρέπει να καταστεί ανενεργό, έτσι ώστε να µπορεί το αρµόδιο ταµείο στο
οποίο ανήκει ως περιουσιακό στοιχείο του να απευθυνθεί στην
ΥΠΑΑΠΕΔ και να πει «να, έχουµε αυτό το ακίνητο, τι µπορούµε
να κάνουµε, κοιτάξτε να το αξιοποιήσετε είτε µε διαγωνισµό
προς εκµίσθωση, πώληση, αξιοποίηση είτε προγραµµατική µε
κάποιο δήµο για την αξιοποίηση του».
Αυτή είναι η διαδικασία. Ό,τι και να κάνουµε, ό,τι προθέσεις
και να έχουµε –δεν αµφισβητώ τις αγαθές προθέσεις- δεν µπορούµε να ξεφύγουµε από αυτή, διότι αυτή είναι η διαδικασία της
αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των Ενόπλων Δυνάµεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε κύριε Υπουργέ.
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Έτσι πρέπει να είναι η αξιοποίηση όλων των περιουσιακών
στοιχείων του κράτους.
Συνεχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 241/25-11-2019 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Πέλλας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Καρασµάνη, προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Να έρθουν στη Βουλή τα έγγραφα που ο κ. Αραχωβίτης λέει ότι έχει καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναδιάρθρωση της ροδακινοπαραγωγής».
Θα απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μάκης Βορίδης.
Ο συνάδελφος κ. Καρασµάνης έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτή την επίκαιρη ερώτηση την είχα καταθέσει ως γραπτή
ερώτηση πριν από δύο µήνες και επειδή δεν πήρα απάντηση,
αναγκάστηκα να την καταθέσω ως επίκαιρη, ακριβώς διότι τα
προβλήµατα αυτά έχουν κυριολεκτικά γονατίσει τους χιλιάδες
ροδακινοπαραγωγούς µας και παραµένουν άλυτα, συνεπώς επίκαιρα, σχεδόν επί πέντε ολόκληρα χρόνια.
Για να γίνω πιο συγκεκριµένος, στις 19 Ιουνίου, δεκαεπτά ηµέρες πριν από τις εκλογές, ο προηγούµενος Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης σε µια σύσκεψη µε τους Βουλευτές των ροδακινοπαραγωγικών περιοχών ανακοίνωσε –και διαβάζω αυτολεξεί- ότι
«άµεσα προχωρούµε και ετοιµαζόµαστε για να καταθέσουµε
σχετική πρόταση για πρόγραµµα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών
επιτραπέζιων ροδακίνων και νεκταρινιών». Μια εβδοµάδα µετά
την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Υπουργού, του κ. Βορίδη, ο προκάτοχός του µαζί µε άλλους συναδέλφους του κατέθεσε ερώτηση και ζητούσε να πληροφορηθεί τι έγινε µε αυτό το
κοινοτικό πρόγραµµα αναδιάρθρωσης.
Είναι γνωστό ότι για να γίνει αναδιάρθρωση πρέπει να υπάρξει
διαβούλευση. Διαβούλευση µε τους παραγωγούς, διαβούλευση
µε τους φορείς, διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται µια τεκµηριωµένη πολύµηνη πρόταση για να πάει ο φάκελος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέτοια πράγµατα δεν έχουµε
διαπιστώσει. Δεν υπάρχει, δηλαδή, σχετικό έγγραφο που να αποδεικνύει και να πιστοποιεί τους ισχυρισµούς του προηγούµενου
Υπουργού. Για µένα αποδεικνύεται ότι όλα ήταν έπεα πτερόεντα
και γίνονταν για προεκλογική κατανάλωση.
Ο προκάτοχος του κ. Βορίδη, µάλιστα, ανάµεσα σε πολλά και
διάφορα θέµατα που έθετε στην ερώτησή του, έκανε και αναφορά στο ρωσικό εµπάργκο και στις δραµατικές συνέπειές του
για τους ροδακινοκαλλιεργητές. Προφανώς τότε ανακάλυψε ότι
ο ίδιος ως Υπουργός αλλά και ο προκάτοχός του, καθώς και όλη
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επί τεσσεράµισι χρόνια άφησαν εντελώς ξεκρέµαστους αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς να αρθρώσουν µια κουβέντα στα συµβούλια Υπουργών της Ευρώπης.
Επίσης, µε την ίδια ερώτησή του όψιµα ενδιαφέρθηκε για τη
συνδεδεµένη ενίσχυση στο επιτραπέζιο ροδάκινο, παρά τις
ρητές δεσµεύσεις της κυβέρνησής του ότι µε την αναθεώρηση
της ΚΑΠ του 2017 θα διεκδικούσε και θα πετύχαινε λύση σε
πολλά προβλήµατα. Όµως, τη συνδεδεµένη ενίσχυση ουδέποτε
την έχουν ζητήσει, παρά το γεγονός ότι το κλίµα εκείνη την
εποχή ήταν ευνοϊκό και βοηθούσε ο κοινοτικός κανονισµός.
Για όλα αυτά τα ζητήµατα που µέχρι σήµερα «καίνε» τους ροδακινοπαραγωγούς µας -ειδικότερα οι δραµατικές απώλειες του
εισοδήµατός τους– καθίσταται πλέον αδήριτη και επιτακτική η
ανάγκη να διασφαλιστεί για αυτούς τους ανθρώπους στρεµµατική ενίσχυση για το ρωσικό εµπάργκο για το οποίο δεν ευθύνονται, αλλά πληρώνουν πανάκριβα τις συνέπειές του. Την ευθύνη
την έχει αποκλειστικά και κυριολεκτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συνεπώς, ο κλήρος, κύριε Υπουργέ, για να βγάλουµε τους παραγωγούς µας από τη σηµερινή δεινή οικονοµική κατάσταση,
έχει πέσει σε εµάς, στη δική µας Κυβέρνηση. Οφείλουµε να στηρίξουµε αυτούς τους ανθρώπους που τα τελευταία πέντε χρόνια
βλέπουν τις τιµές τους να κατρακυλάνε σε εξευτελιστικά επίπεδα, χωρίς να έχουν πάρει ούτε 1 ευρώ για τις τεράστιες ζηµιές
από το ρωσικό εµπάργκο, σε σηµείο που πολλοί από αυτούς δηλώνουν αποφασισµένοι να ξεριζώσουν τα δέντρα τους. Από εµάς
περιµένουν πλέον να τους βγάλουµε από τη δεινή οικονοµική κατάσταση και από την απόγνωση στην οποία έχουν περιέλθει.
Η λύση, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, είναι στα χέρια σας. Ελπίζω
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και είµαι βέβαιος ότι θα πράξετε το καλύτερο για αυτούς τους
ανθρώπους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Καρασµάνη.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με την ερώτηση του ο συνάδελφος κύριος Βουλευτής µού
ζητά να καταθέσω έγγραφα µε τα οποία να προκύπτει ότι έχει
υποβληθεί κάποιος φάκελος ή κάποιο αίτηµα για ένα πρόγραµµα
αναδιάρθρωσης για τα ροδάκινα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς
και για την έγκριση εκτάκτου εθνικού προγράµµατος για δωρεάν
διανοµή επιτραπέζιου ροδάκινου. Τέτοια έγγραφα δεν υπάρχουν.
Η υπηρεσία µου µου αναφέρει ότι δεν υφίσταται τέτοιος φάκελος και σας διαβάζω ακριβώς τι µου µεταφέρουν. «Για το θέµα
της αναδιάρθρωσης δεν υπάρχει οποιαδήποτε συζήτηση ή έγγραφο», άρα δεν έχω τίποτα να σας καταθέσω.
Για το θέµα της δωρεάν διανοµής επιτραπέζιου ροδάκινου έχει
υπάρξει ένα ηλεκτρονικό µήνυµα της ΜΕΑ, της αντιπροσωπείας
µας, µε την ισπανική αντιπροσωπεία στην Ευρώπη. Ανταλλάξαµε
δύο ηλεκτρονικά µηνύµατα, ένα από την αντιπροσωπεία µας και
ένα που µας απάντησε η ισπανική αντιπροσωπεία. Αυτά είναι δύο
µηνύµατα τα οποία αναφέρονται στη δυνατότητα ενός προγράµµατος χυµοποίησης για δωρεάν διανοµή σε δικαιούχους από µεταποιητές φρούτων. Δηλαδή εκείνο το οποίο εξετάζεται στην
πραγµατικότητα µε αυτή την ανταλλαγή αλληλογραφίας, είναι
κατά πόσον µπορεί να υπάρξει διανοµή φρούτων σε ευπαθείς
οµάδες και επειδή η χυµοποίηση παρατείνει, λόγω του ευαλλοίωτου των φρούτων, τη ζωή τους, κατά πόσο µπορεί να υπάρξει
ένα πρόγραµµα χυµοποίησης. Τέλος, µέσα από το πρόγραµµα
αυτό να υπάρξει κάποιου είδους καταβολή ποσού στους παραγωγούς των φρούτων που θα τα διαθέσουν για τη διαδικασία της
χυµοποίησης.
Εκεί, λοιπόν, υπάρχει µια ανταλλαγή ενός µηνύµατος και µιας
απάντησης. Η δική µας αντιπροσωπεία ερευνά κατά πόσο αυτό
το έκανε η ισπανική αντιπροσωπεία, και απαντάει η ισπανική αντιπροσωπεία ότι κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις µπορεί να
επιτραπεί η πληρωµή σε είδος των µεταποιητών που θα κάνουν
αυτή τη διαδικασία της χυµοποίησης για ένα τέτοιο πρόγραµµα.
Αυτά υπάρχουν, κύριε συνάδελφε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Τώρα, για τα άλλα ζητήµατα τα οποία, πράγµατι, θέσατε και
που αφορούν το ροδάκινο ευρύτερα και το πώς θα αντιµετωπιστεί, θα µιλήσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά, αλλά σας έβαλα τρία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σύµφωνα µε αυτά
που είπε ο Υπουργός αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει τίποτα απολύτως γύρω από το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης. Το θέµα της
δωρεάν διανοµής ροδάκινων για χυµοποίηση ήταν µια πρόταση
η οποία, όµως, δεν υλοποιήθηκε ποτέ, διότι το καλοκαίρι πέρασε
έτσι χωρίς να υπάρξει υλοποίηση αυτού του προγράµµατος.
Προφανώς έγινε την τελευταία στιγµή. Αν και τον Ιούνιο του 2019
αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταργήσει την επισιτιστική βοήθεια, δυστυχώς, δεν υπήρξε καµµία φωνή αντίδρασης
από πλευράς της Κυβέρνησης.
Συνεπώς, κύριε Υπουργέ, έχουµε µπροστά µας το µεγάλο πρόβληµα της µείωσης των τιµών από το ρωσικό εµπάργκο. Πρέπει
κάτι να κάνουµε, προκειµένου να διασφαλίσουµε το εισόδηµα
αυτών των παραγωγών. Έχουµε άλλωστε δεσµευτεί διά στόµατος του κυρίου Πρωθυπουργού ότι για να υπάρξει ισχυρή ανάπτυξη, προαπαιτείται ισχυρός πρωτογενής τοµέας. Χωρίς
ζωντανή ύπαιθρο δεν µπορούν να υπάρξουν ισχυρά αστικά κέντρα, δεν µπορεί να υπάρξει κοινωνική γαλήνη, κοινωνική συνοχή.
Υπογραµµίζω για ακόµη µία φορά, κύριε Υπουργέ, ότι οι ροδακινοπαραγωγοί µας και γενικότερα οι δενδροκαλλιεργητές
βρίσκονται πλέον στα έσχατα όρια της αντοχής και της ανοχής
τους µε τις τιµές τους να καταβαραθρώνονται χρόνο µε τον
χρόνο και το εισόδηµά τους να συρρικνώνεται, να πηγαίνει από
το κακό στο χειρότερο, εξαιτίας της απώλειας της µεγάλης ρωσικής αγοράς για την οποία δεν έχουν καµµία ευθύνη. Την ευθύνη την έχει απόλυτα και κυριολεκτικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Επαναλαµβάνω, κύριε Υπουργέ, η λύση βρίσκεται στα χέρια
σας. Είµαι βέβαιος ότι θα πράξετε το καλύτερο, γιατί, πραγµατικά, οι µέρες των ροδακινοπαραγωγών είναι µαύρες, εφιαλτικές,
συνοδευόµενες από ένα όργιο εξαπατήσεως και εµπαιγµού.
Περιµένω, λοιπόν, λύση για εισοδηµατική ενίσχυση από το ρωσικό εµπάργκο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κύριος Υπουργός.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Απλώς για να τελειώσω το προηγούµενο θέµα
των εγγράφων –που προηγουµένως δεν ανέφερα- να σας δώσω
ηµεροµηνίες. Η ανταλλαγή αυτών των δύο µηνυµάτων που σας
ανέφερα -είναι δύο µηνύµατα και δεν υπάρχει κάτι άλλο- είχε
γίνει στις 3-7-2019.
Το θέµα της ροδακινοπαραγωγής προφανώς το ξέρετε καλύτερα απ’ όλους µας και ξέρετε και τα προβλήµατα που υπάρχουν. Ξέρετε ότι τα προβλήµατα έχουν να κάνουν στην
πραγµατικότητα µε δύο θέµατα. Το ένα είναι ποιες είναι οι δυνατότητες απορροφήσεως από τη βιοµηχανία και από τη µεταποίηση του ροδάκινου. Εκεί υπάρχει ένα πρόσθετο πρόβληµα το
οποίο αναφύεται τώρα, που είναι η επιβολή των δασµών. Αυτό
δηµιουργεί περαιτέρω ζητήµατα. Εγώ σε αυτό είµαι σχετικά αισιόδοξος. Θεωρώ ότι κάπως θα αντιµετωπιστεί.
Εν τέλει, νοµίζω ότι αυτό θα έχει έναν παροδικό χαρακτήρα
και να εξηγήσω γιατί. Διότι αναµένεται η απόφαση από το διαιτητικό όργανο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή αντίθετη απόφαση, δηλαδή η απόφαση «Ευρωπαϊκή Ένωση κατά
Ηνωµένων Πολιτειών», που θα επιτρέψει πλέον την επιβολή δασµών σε προϊόντα των Ηνωµένων Πολιτειών από πλευράς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχω την εντύπωση ότι θα δηµιουργήσει ένα πεδίο συµψηφισµού και νοµίζω ότι µέσα σε αυτό θα
απορροφηθεί και θα υπάρξει µια κάποιου είδους ισορροπία.
Αυτό, βεβαίως, αφορά την περίοδο του 2020.
Υπάρχουν διάφορα πράγµατα τα οποία, όµως, από την άλλη
µεριά πρέπει να αντιµετωπίσουµε. Γιατί; Γιατί επίσης η αλήθεια
είναι ότι υπάρχουν πρόσθετες φυτεύσεις και εποµένως υπάρχει
το ενδεχόµενο να έχουµε µία αύξηση της παραγωγής του ροδάκινου στο επόµενο διάστηµα και υπάρχει ένα θέµα από εκεί και
πέρα το οποίο επισηµάνατε το οποίο έχει δηµιουργηθεί µε το ρωσικό εµπάργκο. Έχει περάσει, όµως αρκετός καιρός, έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχουν περάσει πέντε χρόνια και, δυστυχώς,
δεν έχουν γίνει πράγµατα, ώστε να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε την κατάσταση αυτή.
Γνωρίζετε ότι η κατάσταση αυτή αντιµετωπίζεται µε µέτρα ουσιαστικά της εισοδηµατικής ενίσχυσης των παραγωγών µέχρι
στιγµής, δηλαδή τα περίφηµα De minimis. Εγώ θεωρώ ότι αυτά
είναι εµβαλωµατικά µέτρα. H σταθερή και µόνιµη χορήγηση
αυτών των ενισχύσεων δεν αποτελεί λύση που να δηµιουργεί
βιώσιµες καλλιέργειες. Ενδεχοµένως είναι αναγκαία µέτρα ενίσχυσης σε µία δύσκολη στιγµή, αλλά πάντως δεν είναι η αντιµετώπιση του προβλήµατος.
Πρέπει να πάµε, λοιπόν, σε µία αντιµετώπιση του προβλήµατος. Πρέπει κανείς να δει ποιες είναι οι δυνατότητες και ποια
είναι η προοπτική αυτού του εµπάργκο και πόσο θα συνεχίσει και
ποια είναι η αποτελεσµατικότητά του. Το να ξανανοίξει η ρωσική
αγορά θεωρώ ότι θα µπορούσε να είναι µια απάντηση σε αυτό.
Εάν δεν υπάρξει αυτό και δεν υπάρξει αυτή η αγορά, θα έλεγα
ότι πρωτίστως και κυρίως θα πρέπει να δει κανείς το τι γίνεται
και δεν διεκδικούµε σε αυτό το χρονικό διάστηµα άλλες αγορές
για τα συγκεκριµένα προϊόντα και αυτό είναι η πραγµατική βάση,
η εµπορική λύση, αλλιώς µοιραία θα πάµε σε λύσεις όπως είναι
η αναδιάρθρωση, η οποία, όπως πολύ σωστά θέσατε, προϋποθέτει µία ευρεία συζήτηση. Τι αναδιαρθρώνεις, σε ποιο σηµείο,
ποια δένδρα, ποιες καλλιέργειες, τι αποζηµιώσεις, για ποιο
βάθος χρόνου; Άρα είναι µία µεγάλη συζήτηση αυτή. Δεν είναι
κάτι το οποίο µπορεί να γίνει µε µία απόφαση του Υπουργού
«αποφασίζω τώρα να αναδιαρθρώσω». Δεν είναι έτσι. Εποµένως
θα πρέπει να µπούµε ενδεχοµένως σε αυτή τη συζήτηση.
Και φυσικά τα άλλα µέτρα τα οποία υπάρχουν στο τραπέζι εξακολουθούν να έχουν απλώς υποστηρικτικό χαρακτήρα και µη µό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νιµο. Η λύση της χυµοποίησης, για παράδειγµα, δεν µπορεί να
είναι µια µόνιµη λύση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Για το εµπάργκο προτίθεστε να
δώσετε λύση;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Για το εµπάργκο έχει κριθεί ότι δεν µπορεί να
δοθεί ενίσχυση γιατί το αποκλείει η Ένωση, γιατί θα πάµε σε µια
διαδικασία παράνοµων ενισχύσεων, άρα δεν µπορεί. Έχει συµβεί
πέντε χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, σας παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δυο λεπτά. Η έννοια του απρόβλεπτου έχει τον
χαρακτήρα της στιγµής, «τότε». Δεν µπορεί να είναι απρόβλεπτο
για µια πενταετία, διότι εν συνεχεία η αγορά πρέπει να λειτουργήσει και να απορροφήσει. Δεν είναι πέντε χρόνια απρόβλεπτο.
Άρα, λοιπόν, αυτό να ξέρουµε ότι είναι κάτι το οποίο δεν µπορεί
να υποστηριχθεί. Τη χρονική στιγµή που ενδεχοµένως επεβλήθη
αυτό είναι µια άλλη συζήτηση.
Αλλά µετά χαράς να ανοίξουµε όλες τις δυνατότητες οι οποίες
υπάρχουν. Αν υπάρχουν νοµικές δυνατότητες να τις αξιοποιήσουµε στο έπακρο. Εγώ εννοείται ότι είµαι απολύτως ανοικτός,
αλλά πρέπει να δηµιουργούµε και λελογισµένες προσδοκίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το δελτίο
επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 29 Νοεµβρίου 2019.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής.)
1. Η µε αριθµό 243/25-11-2019 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς
τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Ρυθµίσεις για
τη στάθµευση των δίκυκλων».
2. Η µε αριθµό 245/25-11-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Κέρκυρας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξανδρου - Χρήστου Αυλωνίτη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Ανάγκη τοποθέτησης µόνιµου
συνεργείου αποκατάστασης ζηµιών της ΔΕΗ στο νησί των Οθωνών».
3. Η µε αριθµό 235/19-11-2019 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Λαρίσης του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ευαγγελίας Λιακούλη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Οι
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, εµπόδιο στην καστανοπαραγωγή
του Κισσάβου».
4. Η µε αριθµό 259/26-11-2019 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λαρίσης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Το Νοσοκοµείο Βόλου και τα κέντρα
υγείας Μαγνησίας».
5. Η µε αριθµό 252/26-11-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη
προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Παράνοµη
παρακολούθηση διαδηλωτών από την Ασφάλεια».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής.)
1. Η µε αριθµό 244/25-11-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Πέλλας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βασιλείου Βασιλειάδη
προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Ολοκλήρωση έργου Εθνικού οδικού άξονα ΕΟ2».
2. Η µε αριθµό 248/25-11-2019 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αικατερίνης Νοτοπούλου προς τον Υπουργό Υποδοµών
και Μεταφορών, µε θέµα: «Κίνδυνος αναβολής της επέκτασης
του µετρό στη δυτική Θεσσαλονίκη».
3. Η µε αριθµό 263/26-11-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Άµεσες ενέργειες για
την λειτουργία των µονάδων εντατικής θεραπείας».
4. Η µε αριθµό 253/26-11-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη
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προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Παράνοµες και παράλογες διώξεις σε φιλόζωους που σιτίζουν αδέσποτα».
5. Η µε αριθµό 254/26-11-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Εγκατάσταση µηχανισµού µέτρησης αερίων ρύπων στο Χαϊδάρι».
6. Η µε αριθµό 225/18-11-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Χανίων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μανούσου Βολουδάκη
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αξιοποίηση των SMPs
και ANFAs για χρηµατοδότηση δηµοσίων επενδύσεων».
7. Η µε αριθµό 228/18-11-2019 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Χαρούλας (Χαράς) Καφαντάρη προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Σχέδια δράσης για την
αντιµετώπιση του θορύβου».
8. Η µε αριθµό 215/12-11-2019 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Λάρισας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ευαγγελίας Λιακούλη
προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Ζοφερή η εικόνα και της
µαιευτικής–γυναικολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκοµείου
Λάρισας».
9. Η µε αριθµό 233/19-11-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα:
«Χώρος υγειονοµικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων Κοκκινόλακα σε ενεργό σεισµικό ρήγµα στις Σκουριές».
10. Η µε αριθµό 229/18-11-2019 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Πιερίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Ελισάβετ (Μπέττυς) Σκούφα προς τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, µε θέµα: «Μέτρα για την προστασία και ασφάλεια της
ζωής των περιηγούµενων στον Όλυµπο».
11. Η µε αριθµό 216/14-11-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Κιλκίς του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεωργίου Φραγγίδη προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Παραχώρηση των δίδυµων
καπναποθηκών Κιλκίς στο Υπουργείο Πολιτισµού».
12. Η µε αριθµό 217/15-11-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηλείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη προς
τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Αναλυτική
ενηµέρωση για τις προτάσεις της Κυβέρνησης για το έργο
Πάτρα – Πύργος».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1317/16-10-2019 ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Διονυσίου
- Χαράλαµπου Καλαµατιανού προς τον Υπουργό Υποδοµών και
Μεταφορών, µε θέµα: «Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του οδικού άξονα Πατρών - Πύργου».
2. Η µε αριθµό 1237/14-10-2019 ερώτηση του Βουλευτή Επικρατείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεωργίου Καµίνη προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Ψυχική υγεία παιδιών στους καταυλισµούς».
3. Η µε αριθµό 1152/8-10-2019 ερώτηση του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, µε θέµα: «Εύρυθµη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών του δικτύου «NATURA 2000»».
4. Η µε αριθµό 1199/11-10-2019 ερώτηση της Βουλευτού Βοιωτίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιούς
(Γιώτας) Πούλου προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Πορεία
προσλήψεων ιατρικού και νοσηλευτικού-παραϊατρικού προσωπικού για τις άµεσες ανάγκες των διασυνδεόµενων Γενικών Νοσοκοµείων Λιβαδειάς - Θηβών».
5. Η µε αριθµό 1125/47/7-10-2019 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Εφαρµογή οικονοµικών κινήτρων για την προώθηση της διαλογής στην πηγή
και της ανακύκλωσης».
Οι επίκαιρες ερωτήσεις που θα απαντηθούν από τον ίδιο
Υπουργό ή Υφυπουργό θα συζητηθούν η µία µετά την άλλη.
Επίσης, δεν συζητείται κατόπιν συνεννόησης Υπουργού και
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Βουλευτή η πρώτη επίκαιρη ερώτηση µε αριθµό 242/25-11-2019
δεύτερου κύκλου, της Βουλευτού Καρδίτσας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ασηµίνας Σκόνδρα προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Σοβαρή δυσλειτουργία λόγω
υποστελέχωσης των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ Αγροτών Θεσσαλίας».
Συνεχίζουµε µε την πέµπτη µε αριθµό 250/25-11-2019 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου, του Βουλευτή Ηρακλείου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σωκράτη Βαρδάκη προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ενίσχυση ελαιοπαραγωγών, ως αντιστάθµισµα της απώλειας παραγωγής τους, λόγω του δάκου και του γλοιοσπόριου».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Βορίδης.
Ορίστε, κύριε Βαρδάκη, έχετε τον λόγο, για δύο λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα την προσοχή σας. Και µη µου πείτε και εσείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε την κλιµατική αλλαγή και το δάκο, γιατί θα αποσύρω την ερώτηση.
Κύριε Υπουργέ, πλήρης απογοήτευση έχει κυριεύσει τους
ελαιοπαραγωγούς, οι οποίοι για µία ακόµα χρονιά, τη φετινή χρονιά, όπως και την προηγούµενη, βρίσκονται αντιµέτωποι µε µαζική καταστροφή της ελαιοκοµικής παραγωγής σε παγκρήτιο
επίπεδο. Οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες, αποτέλεσµα της κλιµατικής αλλαγής που έπληξαν την Κρήτη όλο το προηγούµενο
διάστηµα, η ξηρασία, η ανοµβρία, οι έντονες βροχοπτώσεις, οι
ανεµοθύελλες -να σας θυµίσω ότι πολλές περιοχές της Κρήτης
κηρύχθηκαν το προηγούµενο διάστηµα σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκες- συνεπικουρούµενα βέβαια και από τον δάκο και σε κάποιες περιοχές από τον γλοιοσπόριο, ένα καινούργιο «φρούτο»
που µας προέκυψε, αποτελείωσε, πραγµατικά, τους αγρότες,
τους ελαιοπαραγωγούς στην Κρήτη.
Τα αποτελέσµατα για τη σοδειά της ελιάς αλλά και η υποβάθµιση του ελαιολάδου είναι καταστροφικά. Μην ξεχνάτε ότι σε
πολλές περιοχές της Κρήτης είναι µονοκαλλιέργεια, άρα είναι το
µοναδικό εισόδηµα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Οι επιπτώσεις,
πραγµατικά, είναι τραγικές όχι µόνο στην ντόπια αγορά αλλά και
στη διεθνή αγορά, καθώς µιλάµε για υποβάθµιση της φήµης της
αξίας του κρητικού ελαιολάδου και όχι µόνο.
Καταστροφικά, επίσης, είναι και τα αποτελέσµατα στην τσέπη
των παραγωγών, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε σηµαντικά έξοδα
καλλιέργειας, µένοντας χρεωµένοι και χωρίς εισόδηµα µετά τη
µαζικότητα και την ένταση των φαινοµένων και πιθανότατα έχοντας αδυναµία να καλλιεργήσουν την επόµενη χρονιά, αφού δεν
υπάρχει εισόδηµα να αποπληρώσει τα καλλιεργητικά χρέη της
προηγούµενης, αλλά και τις τρέχουσες υποχρεώσεις.
Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν αυτό που βιώνουν οι ελαιοπαραγωγοί, ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια, έχει συµβεί την τελευταία
δεκαπενταετία. Θέλω να µας ενηµερώσετε: Σε ποιες ενέργειες
προτίθεστε να προβείτε, ώστε άµεσα να προστατεύσετε αλλά και
να αποζηµιώσετε τους ελαιοπαραγωγούς σύµφωνα µε τον κανονισµό κρατικών ενισχύσεων και τις κοινοτικές κατευθυντήριες
γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας
και αν οι ζηµιές που καταγράφονται ανά είδος προϊόντος σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας ξεπερνούν το 30% της µέσης απόδοσης της τριετίας, µπορεί να ενταχθεί σε πρόγραµµα
χορήγησης κρατικών οικονοµικών ενισχύσεων; Σε διαφορετική
περίπτωση προτίθεστε να αποζηµιώσετε τους ελαιοπαραγωγούς
βάσει του κανονισµού 316/2019, δηλαδή µέσω ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας;
Να σας θυµίσω, κύριε Υπουργέ, ότι κάτι αντίστοιχο η προηγούµενη κυβέρνηση είχε κάνει µε τους κτηνοτρόφους σε µεγάλες
καταστροφές, αποζηµιώνοντας τους κτηνοτρόφους µε αυτό το
πρόγραµµα, όπως σας είπα, ήσσονος σηµασίας, το λεγόµενο De
minimis, που έβγαλε τους κτηνοτρόφους µας από τεράστια αδιέξοδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, έχετε πολλές ερωτήσεις. Νοµίζω ότι θα τα καταφέρετε
εσείς να είστε λίγο πιο σύντοµος.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Έχω ένα µεθοδολογικό διαδικαστικό τώρα,
επειδή πολλές ερωτήσεις θέτουν το ίδιο ζήτηµα, γιατί υπάρχει,

5986

πράγµατι, αυξηµένη ανησυχία για το τι γίνεται µε τις καταστροφές, µε την καταστροφή και µε τη ζηµιά, την οποία έχει πάθει η
ελαιοπαραγωγή στην Κρήτη. Θα προσπαθήσω να τα πω όσο πιο
γρήγορα γίνεται, απλώς ελπίζω οι συνάδελφοι να είναι εδώ. Εποµένως, αν αναφέροµαι σε προηγούµενη απάντησή µου, είναι
µόνο για την εξοικονόµηση του χρόνου. Το λέω έτσι, γιατί είναι
τρεις- τέσσερις ερωτήσεις, οι οποίες είναι περίπου, ταυτόσηµες
και αναφέρονται στις ζηµιές, στο πρόβληµα που υπάρχει στην
Κρήτη.
Το πρώτο ζήτηµα για να το αντιµετωπίσουµε -ας ξεκινήσουµε
από τα βασικά- είναι να προσδιορίσουµε µε επιστηµονικό τρόπο
τα αίτια της ζηµιάς. Εκεί θα παρακαλούσα τους πάντες να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί στις διατυπώσεις τους, στο τι λένε και στο
τι ισχυρίζονται. Δεν το λέω για να θέσω περιορισµό λόγου σε κανέναν, ελευθερία λόγου απόλυτη, αλλά να ξέρουµε ότι οι τοποθετήσεις έχουν συνέπειες.
Γιατί το λέω αυτό; Για να ξεκαθαρίσω ότι αν η ζηµιά οφείλεται
στον δάκο, όπως ξέρετε, δεν αποζηµιώνεται ούτε από τον ΕΛΓΑ
ούτε από τα ΠΣΕΑ. Συµφωνούµε; Είναι καθαρό αυτό; Καθαρό.
Και θα ανοίξει µετά µία συζήτηση για το εάν έχει γίνει καλά ή
κακά η δακοκτονία και εάν το πρόγραµµα της δακοκτονίας ενήργησε ή δεν ενήργησε.
Εγώ, λοιπόν, επειδή δεν θέλω να είµαι βιαστικός σε αυτά τα
πράγµατα, θέλω να περιµένω επιστηµονικά πορίσµατα. Διότι
ακούω ότι υπάρχει µία θέση ότι ναι µεν υπάρχει κατ’ αρχάς ως
αιτία της ζηµιάς ο δάκος, αλλά ότι η δακοκτονία έχει γίνει προσηκόντως. Έχει γίνει δηλαδή σωστά, όµως, υπήρξαν ιδιαίτερες
καιρικές συνθήκες, οι οποίες δηµιούργησαν µια πολύ γρήγορη
ανάπτυξη του δάκου που δεν µπορούσε πια να αντιµετωπιστεί
µε δακοκτονία. Σας το λέω γιατί είναι κάτι που άκουσα. Δεν σας
λέω ότι έχει τεκµηριωθεί επιστηµονικά. Εντάξει, αλλά πρώτο ζήτηµα είναι η επιστηµονική τεκµηρίωσή.
Άρα, λοιπόν, προτού κάποιος καταλήξει στα αίτια, εγώ θα πρότεινα να αφήσουµε τους επιστήµονες και τους ειδικούς, αυτούς
που κάνουν αυτή τη δουλειά, να µας πουν ποια, πράγµατι, είναι
τα αίτια. Το προφανές αίτιο που καταλαβαίνουµε όλοι, είναι, ναι,
ο δάκος. Δηλαδή αν πας στο δέντρο και δεις, δάκο θα δεις, έτσι;
Αλλά γιατί έχει γίνει αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η έξαρση του
δάκου, µένει να τεκµηριωθεί. Είναι ότι κάτι δεν έχει γίνει καλά
στην δακοκτονία ή είναι ότι κάτι εξαιρετικό έχει συµβεί καιρικά
που δεν µπορούσε να προβλεφθεί και οδήγησε σε αυτή την
έξαρση; Αυτό, λοιπόν, είναι κάτι το οποίο είναι ανοιχτό προς διερεύνηση και συζήτηση. Άρα, πρέπει να εργαστούµε ως προς
αυτό.
Το δεύτερο ζήτηµα είναι ότι αν κάποιος δεχτεί τον δεύτερο
αυτό ισχυρισµό, τυχόν αποδειχθεί αυτός ο δεύτερος ισχυρισµός
και τεκµηριωθεί, δηλαδή ότι υπάρχει σχέση του κλίµατος µε την
έξαρση του δάκου, πρέπει να δει…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Σαφώς, αυτό πρέπει…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πολάκη, εγώ δεν είµαι επιστήµων, είµαι
Υπουργός. Θα µου πουν οι επιστήµονες τι πρέπει να θεωρήσουµε εκεί. Αυτό λέω. Εγώ δεν προκαταλαµβάνω τίποτα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Επιστήµονες είµαστε και καταλαβαίνουµε! Και επίσης, είµαστε και ελαιοπαραγωγοί!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συγγνώµη,
για να τελειώσουµε έχουµε ακόµη οκτώ ερωτήσεις.
Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σταµατώ και θα επανέλθω στη δευτερολογία
µου, γιατί σας λέω ότι είναι έξι ερωτήσεις για το ίδιο θέµα. Θα
τα πω τµηµατικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Πολύ
σωστά.
Να τελειώσουµε, όµως. Έχουµε ονοµαστική ψηφοφορία.
Έχουµε νοµοσχέδιο.
Κύριε Βαρδάκη, για τρία λεπτά, σας παρακαλώ, έχετε τον
λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, για να µην τα διαβάσω και «τρώω» τον χρόνο, αυτά είναι πάνω από τριάντα δηµοσιεύµατα για την καταστροφή που υπέστη η παραγωγή φέτος
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και για τους λόγους που αναφέρουν κάποιοι επιστήµονες, γιατί
αν περιµένουµε τους επιστήµονες να διαγνώσουν τη ζηµιά, το
πρόβληµα θα το δείξει µόνο η νεκροψία. Η νεκροψία ελαιοπαραγωγών!
Επιµένω ότι είναι επιτακτική η ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών σε γενικότερο πλαίσιο, ούτως ώστε να στηριχθεί η ελαιοπαραγωγή όχι µόνο της Κρήτης, θα έλεγα εγώ, αλλά ολόκληρης
της χώρας. Έχουµε µάθει, κύριε Υπουργέ, να µιλάµε µε τεχνικούς όρους -εµένα δεν µου αρέσει αυτό- µε νούµερα, να κάνουµε αναλύσεις και συνήθως βρισκόµαστε στον ίδιο
παρονοµαστή, χωρίς να δίνουµε λύση ή χωρίς να αποτυπώνουµε
το πραγµατικό πρόβληµα.
Επιτρέψτε µου να πω δύο κουβέντες για να συνεννοηθούµε.
Άκουσα πριν λίγες µέρες έναν συνάδελφό µας από άλλο κόµµα
που απηύθυνε σε εσάς την ίδια ερώτηση. Δεν είπε για το πραγµατικό πρόβληµα, αλλά ότι η προηγούµενη κυβέρνηση είναι
υπεύθυνη για το µη σωστό πρόγραµµα της δακοκτονίας, αποκρύπτοντας -µάλλον σκόπιµα, δεν ξέρω για ποιον λόγο- ότι η δακοκτονία γινόταν µέχρι πριν έναν µήνα περίπου. Δεν ήταν
κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ.
Και, βέβαια, θέλω να σας ενηµερώσω ότι για πρώτη χρονιά το
2018 και το 2019 η Κρήτη πήρε 1 εκατοµµύριο ευρώ παραπάνω
για τη δακοκτονία. Άρα, δεν νοµίζω ότι υφίσταται το σοβαρό πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε σήµερα στη δακοκτονία. Επαναλαµβάνω, 1 εκατοµµύριο το 2018 και το 2019 περισσότερα από τις
προηγούµενες χρονιές για τη δακοκτονία.
Χωρίς να είµαι γεωπόνος αλλά ελαιοπαραγωγός, θεωρώ ότι
το πρόβληµα, κύριε Υπουργέ, οφείλεται κατά 30% στον δάκο ή
στο γλοιοσπόριο, το καινούργιο φρούτο που µας προέκυψε,
όπως σας είπα και 80% στην κλιµατική αλλαγή, την ανοµβρία και
τις ετεροχρονισµένες βροχοπτώσεις για την ελιά. Τα είπα στην
πρωτολογία µου. Όλα αυτά συνέβησαν τον προηγούµενο χρόνο.
Χρήµατα υπάρχουν. Το ξέρετε εσείς, το ξέρουµε κι εµείς. Εδώ
είναι και ο πρώην Υπουργός να το επιβεβαιώσει. Να αποζηµιωθούν οι ελαιοπαραγωγοί και να συνεχίσουν, κύριε Υπουργέ, να
παράγουν και να προσφέρουν στην οικονοµία της χώρας.
Εν κατακλείδι, θέλω να σας πω -και κρατήστε το αυτό, κύριε
Υπουργέ- ότι οι ελαιοπαραγωγοί όχι µόνο της Κρήτης αλλά ολόκληρης της χώρας είναι οι πιο αδικηµένοι αγρότες, ειδικά αυτοί
που έχουν µονοκαλλιέργεια. Βρίσκουµε τρόπους, κύριε Υπουργέ,
και αποζηµιώνουµε τους αµπελουργούς, τα τεύτλα, τα ροδάκινα,
τα βαµβάκια. Έχουµε παραδείγµατα στην Κρήτη, δεν είµαστε αδικηµένοι. Οι ελαιοπαραγωγοί στο έλεος του θεού. Δεν πληρώνουν
ΕΛΓΑ οι ελαιοπαραγωγοί; Πληρώνουν όπως και οι άλλοι.
Θα σας πω κάτι πολύ σηµαντικό. Δείτε ποια είναι η τελευταία
φορά, τα τελευταία δεκαπέντε-είκοσι χρόνια που αποζηµιώθηκαν
ελαιοπαραγωγοί. Δεν θα βρείτε. Άρα, βλέπετε ότι κατατίθενται
τόσες ερωτήσεις, βλέπετε την αγωνία του κόσµου. Νοµίζω, λοιπόν, ότι πρέπει άµεσα να βρείτε λύση για τις αποζηµιώσεις. Κι
ας µην ξεχνάµε όλοι ότι είναι ένα εθνικό προϊόν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι δεν είναι υποχρέωση, αλλά καθήκον όλων µας. Όµως, είναι περισσότερο δικό σας καθήκον που
αυτή τη στιγµή ηγείστε του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Θα πρέπει να βρείτε άµεσα λύση. Απ’ ό,τι ξέρω, τις επόµενες
µέρες θα είστε στο Ηράκλειο. Διαβάζω ότι καταθέτει φάκελο στις
Βρυξέλλες το επόµενο διάστηµα ο Υπουργός. Αυτά, κύριε
Υπουργέ, τα έχουµε βιώσει και στο παρελθόν. Δεν δίνουν λύση.
Σας είπα ποια είναι η λύση, κατά την άποψή µου, αυτό που κάναµε εµείς τον προηγούµενο χρόνο µε τους κτηνοτρόφους. Δεν
κάναµε επιστηµονικές έρευνες. Είδαµε ότι οι κτηνοτρόφοι επλήγησαν από καταστροφές, από καιρικές συνθήκες και τους αποζηµιώσαµε. Κάντε κάτι αντίστοιχο να δώσετε λύση στους
ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, να συµφωνήσουµε σε µερικά
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θέµατα. Έχετε δίπλα σας τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο οποίος µπορεί να σας ενηµερώσει αν έχετε κενά. Τα
θέµατα ποτέ δεν λύνονται πια στο επίπεδο της λεγόµενης «πολιτικής απόφασης». Με δυο λόγια, δεν έχω ένα στυλό και µοιράζω
λεφτά. Γιατί όποιοι τα έκαναν αυτά, όποτε τα έκαναν, κατέληξαν
τα λεφτά να γυρνάνε πίσω. Άρα, λοιπόν, αυτά δεν υπάρχουν πια.
Μια φορά κι έναν καιρό.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Πολύ παλιά. Για να συνεννοηθούµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Όµως, οι ανακτήσεις µένουν ακόµα µπροστά
µας σαν αγκάθι αυτού του παλιού καιρού.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Γιατί σας το λέω αυτό; Γιατί η όποια λύση, ακόµα και η De minimis λύση, θέλει τεκµηρίωση και αυτή. Όλες οι λύσεις θέλουν
τεκµηρίωση. Δεν υπάρχει λύση χωρίς τεκµηρίωση.
Εγώ µπορεί τα επιστηµονικά που λέει ο κ. Πολάκης να µην τα
ξέρω τόσο καλά, αλλά ξέρω πολύ καλά –όσο δεν µπορείτε να
φανταστείτε- λόγω της δουλειάς µου τα νοµικά αποζηµιωτικά. Ο
καθένας, λοιπόν, έχει το γνωστικό του πεδίο εδώ. Ξέρω, λοιπόν,
τι σηµαίνει αυτή η τεκµηρίωση. Και γι’ αυτό µε βλέπετε ότι σας
πάω µεθοδικά. Εγώ σας θέλω κοντά µου στο µεθοδικά. Μεθοδικά
δεν σηµαίνει αργά. Σηµαίνει όµως προσεκτικά, τεκµηριωµένα,
οργανωµένα. Γιατί το άλλο είναι «πάµε». Με το «πάµε» δεν πάµε.
Πάµε άσχηµα µετά στο «πάµε»!
Σηµαντικό για να θεµελιωθούν αυτά τα αποζηµιωτικά, είναι να
κριθεί το ζήτηµα του αιτίου της ζηµίας και η σχέση του µε τα καιρικά φαινόµενα, αν τυχόν αυτή υπάρχει. Εγώ δεν µπαίνω σε µια
στείρα αντιπαράθεση τι ακριβώς είχε γίνει, για παράδειγµα, το
2017 στη Μεσσηνία και τη Λακωνία το 2018 που είχαµε το αντίστοιχο. Γιατί εκεί δεν έγινε κάτι. Όµως, δεν µπαίνω σ’ αυτό, γιατί
δεν µε ενδιαφέρουν αυτά. Δεν µε ενδιαφέρει το θέµα του παρελθόντος. Εµένα µε ενδιαφέρει πώς θα χτιστεί η αντιµετώπιση του
προβλήµατος σήµερα. Είπα, λοιπόν, για τα αίτια.
Πάµε στο δεύτερο. Ανάλογα µε τα αίτια, καθοδηγούµαστε.
Διότι τα αίτια µπορεί να µας οδηγήσουν στα ΠΣΕΑ κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, αν υπάρξει η αιτιολόγηση της κλιµατικής
συνέπειας.
Όταν δε αυτό είναι εκτεταµένο -επειδή µου είπατε για την Ευρώπη- και πέραν ενός ορίου και συνδεθεί µε ένα µοναδικό φαινόµενο το οποίο δεν έχει προηγούµενο και µπορεί να αποδοθεί
στην κλιµατική αλλαγή -αυτό τώρα είναι πρόσθετη τεκµηρίωση,
δεν είναι ένα απλό καιρικό φαινόµενο, θέλουµε δηλαδή και κάτι
περισσότερο από το καιρικό φαινόµενο- τότε αυτό οδηγεί στην
Ευρώπη, και οδηγεί σε φάκελο και σε ενδεχόµενη αποζηµίωση
από εκεί. Αυτό ήταν το τρίτο που σας είπα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Πάµε στο τέταρτο που είναι αυτό που µου λέτε, δηλαδή, η
αποζηµίωση ήσσονος σηµασίας. Η αποζηµίωση ήσσονος σηµασίας αποτελεί επικουρικό αποζηµιωτικό µηχανισµό. Για την ακρίβεια σηµαίνει επικουρικό µηχανισµό ενίσχυσης του εισοδήµατος,
όταν δεν συντρέχουν τα άλλα. Επειδή ακριβώς έχει επικουρικό
χαρακτήρα και επειδή είναι ήσσονος σηµασίας, δεν οδηγεί σε
πλήρη αποζηµίωση. Γι’ αυτό έχει χαρακτήρα επικουρικότητας.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Για τέτοια έκταση καταστροφής;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Για τέτοια έκταση καταστροφής, αλλά και γενικότερα, κύριε Πολάκη.
Το λέω γενικότερα. Αφού ανοίγουµε τη συζήτηση για το De
minimis, την οποία θα κάνουµε ενδεχοµένως και εν συνεχεία γιατί
υπάρχουν κι άλλες ερωτήσεις, απλώς θα σας πω ότι οι ήδη υφιστάµενες απαιτήσεις παραγωγών για De minimis σήµερα που µιλάµε ξεπερνούν τα 100 εκατοµµύρια ευρώ. Άλλες. Όχι αυτές.
Εγώ έχω το καλό ή το κακό να µην προέρχοµαι από αγροτική
παραγωγή. Αυτό έχει το εξής καλό, ότι δεν έχω καµµία ειδική
συµπάθεια στις ελιές ή στα ροδάκινα ή στα αµπέλια ή κάπου.
Εγώ έχω µια συνολική προσέγγιση δικαιοσύνης στα ζητήµατα
αυτά. Δεν λέω ότι το έκανε κανείς. Μπορεί κάποιος να το έκανε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να τηρήσουµε και τη

5987

δικαιοσύνη του χρόνου.
Κύριε Βορίδη, όχι κουβέντες. Δείτε το ρολόι και µην κάνετε
διάλογο. Πρέπει να τηρηθεί η δικαιοσύνη του χρόνου τώρα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω
δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στο Μέγαρο της Βουλής τριάντα τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και πέντε συνοδοί από το 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Μαλίων Ηρακλείου Κρήτης και είκοσι δύο µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Δηµοτικό Σχολείο της Ελληνογαλλικής Σχολής «Jeanne d’ Arc».
Καλωσορίσατε και τα δύο σχολεία στη Βουλή.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίζουµε µε την έβδοµη µε αριθµό 262/26-11-2019 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας του κ. Μανώλη Συντυχάκη προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα: «Την
καταστροφή στη σοδειά της ελιάς, την υποβάθµιση στην ποιότητα του ελαιόλαδου κατά τη φετινή ελαιοκοµική περίοδο και
την τραγική οικονοµική κατάσταση των µικροµεσαίων ελαιοπαραγωγών στην Κρήτη».
Ορίστε, κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αυτές οι µεγάλες καταστροφές στη φετινή
ελαιοπαραγωγή, πραγµατικά, οδήγησαν σε τεράστια οικονοµική
ζηµιά τους ελαιοπαραγωγούς και, κυρίως, τους µικροµεσαίους
και υποβάθµισαν το ελαιόλαδο. Αυτή η ζηµιά αγγίζει τα 100 εκατοµµύρια ευρώ µε µια πρώτη εκτίµηση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά
ότι η περιοχή της Κρήτης είναι κατ’ εξοχήν ελαιοπαραγωγική που
καλύπτει το 75% της καλλιέργειας του νησιού.
Είπατε και προηγουµένως να µη βιαζόµαστε, να περιµένουµε
τα επιστηµονικά πορίσµατα, σε σχέση µε τις αιτίες. Εγώ θα σας
έλεγα να προβληµατιστείτε -πρέπει να έχετε προβληµατιστεί, δεν
µπορεί να µην έχετε προβληµατιστεί- για το γεγονός ότι η εκτέλεση του προγράµµατος δακοκτονίας ήταν προβληµατική για
άλλη µια φορά.
Το ερώτηµα, λοιπόν, που τίθεται είναι το εξής: Υπήρξαν καθυστερήσεις στις προµήθειες φαρµάκων; Ήταν ελλειµµατικοί οι δολωµατικοί ψεκασµοί µε ελλιπή αναποτελεσµατικά φυτοφάρµακα
και σηµαντικές ανεπάρκειες στην εφαρµογή της µεθόδου; Ειδικά
ο ψεκασµός του Αυγούστου ήταν εντελώς ανεπιτυχής µε χαλασµένα φάρµακα. Δεν έγινε ο ψεκασµός του Σεπτέµβρη, για παράδειγµα, σε πολλές περιοχές της Κρήτης.
Άρα, ποιον βαραίνουν οι ευθύνες; Η κλιµατική αλλαγή γενικά;
Δεν θα πετάτε τη µπάλα στην κερκίδα. Δεν θα µιλάτε γενικώς για
την κλιµατική αλλαγή. Έχουµε βρει την καραµέλα της κλιµατικής
αλλαγής, όταν οι κυβερνήσεις οι δικιές σας δεν είναι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις που έχουν στους µικροµεσαίους αγρότες. Δηλαδή, τι; Να δουλέψετε µε βάση τα δεδοµένα της
επιστήµης και της τεχνολογίας. Και σήµερα υπάρχουν αυτά τα
δεδοµένα, να αντιµετωπιστούν και τα ακραία καιρικά φαινόµενα.
Την επιστήµη τι την έχουµε, λοιπόν;
Δεύτερον, υπάρχει ανεπαρκέστατη και σε εξευτελιστικά επίπεδα χρηµατοδότηση από το κράτος για την αντιµετώπιση του
δάκου; Η χρηµατοδότηση που υπάρχει είναι µόνο για τρεις ψεκασµούς. Πόσοι χρειάζονται να γίνονται; Οκτώ µε δέκα τουλάχιστον. Η Κρήτη έχει καταγεγραµµένα τριάντα δύο εκατοµµύρια
ελαιόδεντρα. Ξέρετε πόση ήταν η χρηµατοδότηση για το 2019;
Ήταν 8 εκατοµµύρια ευρώ, όταν το 2008 ήταν 12 εκατοµµύρια
ευρώ. Πανελλαδικά ήταν 35 εκατοµµύρια ευρώ το 2010 και σήµερα είναι στα 21 εκατοµµύρια ευρώ, µειωµένη κατά 40%. Άρα,
για ποια κλιµατική αλλαγή µιλάτε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άρα αυτή η διαχρονική µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης
έχει φυσικά ως συνέπεια να µειώνει και τους τοµεάρχες και τους
εργατοτεχνίτες, τις αµοιβές των εργατών και των εργολάβων και
τις δαπάνες για την εποπτεία των εργασιών.

5988

Το 2019, προβλέφθηκαν είκοσι ένας τοµεάρχες στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου για διακόσιες δηµοτικές ενότητες,
όταν απαιτούνται τουλάχιστον τριάντα πέντε τοµεάρχες. Το
2008, πανελλαδικά δούλεψαν πάνω από δέκα χιλιάδες άτοµα για
τη δακοκτονία, ενώ το 2019, µόλις εννιακόσια σαράντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Περάστε στα ερωτήµατα, κύριε Συντυχάκη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Είναι δραµατική η υποχρηµατοδότηση, οι ελλείψεις και οι ευθύνες των κυβερνήσεων διαχρονικά και της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και παλιότερα
των υπολοίπων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ποιο είναι το ερώτηµα, κύριε Συντυχάκη; Κλείστε, όµως, σας παρακαλώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Σας ρωτάµε, λοιπόν, κύριε
Υπουργέ:
Τι µέτρα θα πάρετε, πρώτον, για την άµεση καταγραφή και
αποζηµίωση της συνολικής ζηµιάς από τον ΕΛΓΑ; Γιατί ο παραγωγός έχει πληρώσει τον ΕΛΓΑ και τον πληρώνει αδρά και στο
ύψος της παραγωγής για το σύνολο των αγροτών.
Δεύτερον, σας ζητάµε να απαλλαγούν οι πληγέντες ελαιοπαραγωγοί από τα διάφορα χαράτσια, ΕΝΦΙΑ, δηµοτικά τέλη.
Τρίτον, να εξασφαλιστεί ενιαία πανελλαδικά, οργανωµένη επιστηµονικά και άρτια και ασφαλή εφαρµογή του προγράµµατος
δακοκτονίας. Να προσληφθεί προσωπικό µε πλήρη ασφαλιστικά
δικαιώµατα και, κυρίως, να υπάρξει γενναία χρηµατοδότηση από
τον κρατικό προϋπολογισµό και να καταργηθεί η εισφορά του
2% για τους µικροµεσαίους αγρότες, διότι ποτέ δεν εκπληρώσατε την υποχρέωση -ακόµα και στην ανταποδοτική λογική που
είστε- απέναντι στους παραγωγούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Κλείσαµε,
κύριε συνάδελφε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτή είναι η άποψη
του ΚΚΕ. Ερώτηµα δεν άκουσα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Απλά είναι ένα πολύ σηµαντικό
και σοβαρό θέµα που απασχολεί όχι µόνο την Κρήτη αλλά πολλές περιοχές της Ελλάδας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, απλά είπα ότι
δεν άκουσα ερώτηµα. Άκουσα τοποθέτηση.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Είπε δύο ερωτήµατα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ε, το πρώτο µόνο
ήταν ερώτηµα. Μετά έλεγε τι πρέπει να γίνει.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, από ό,τι κατάλαβα εσείς µάλλον έχετε καταλήξει για τα αίτια της ζηµίας, τα οποία αποδίδετε
στην ελλιπή εφαρµογή του προγράµµατος δακοκτονίας. Υποθέτω ότι αυτή είναι η θέση σας.
Εγώ θα προτιµήσω να ερευνήσω ακόµα το ζήτηµα αυτό. Θα
προτιµήσω να το ερευνήσω και να µην είµαι τόσο κατηγορηµατικός, όχι για κανέναν άλλο λόγο -δεν θέλω να βοηθήσω κανέναν-, αλλά θέλω να δω, πραγµατικά, τι είναι αυτό που έχει συµβεί,
τα πραγµατικά αίτια. Ούτε να χαριστούµε ούτε να διευκολύνουµε
ούτε οτιδήποτε, αλλά να το ερευνήσουµε. Εσείς έχετε καταλήξει
ότι εκεί είναι το ζήτηµα στην ελλιπή εφαρµογή του προγράµµατος δακοκτονίας.
Επειδή κάτι είπε ο προλαλήσας συνάδελφος για µια άλλη ερώτηση -νοµίζω ήταν του κ. Κεγκέρογλου, την οποία απάντησα την
προηγούµενη εβδοµάδα- η οποία έθετε το ζήτηµα αυτό, θα σας
πω κάτι για να είµαι απολύτως συνεπής. Ξέρετε τι απάντησα,
γιατί εγώ δεν θέλω να κάνω φθηνή -να το πω έτσι- αντιπολίτευση.
Αντιπαραθέσεις ιδεολογικές κάνω. Οι ελλείψεις και οι προγραµµατικές αντιθέσεις υπάρχουν, ενδεχοµένως και διαφωνίες και
λάθη µπορώ να επισηµάνω, αλλά δεν θέλω να αδικώ κανέναν
ποτέ.
Το 2018, υπήρξε πρόβληµα µε την εφαρµογή του προγράµµατος δακοκτονίας. Αυτό είναι αλήθεια. Το 2019 δεν υπήρξε, τουλάχιστον στον σχεδιασµό τον οποίο έχει κάνει το Υπουργείο.
Επισπεύσθηκαν οι διαδικασίες, παραδόθηκαν τα φάρµακα, έγιναν οι διαγωνισµοί και µε τον προβλεπόµενο τρόπο. Εποµένως,
εάν υπάρχει πια πρόβληµα στην εφαρµογή του προγράµµατος,
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αυτό βαραίνει την εκτέλεσή του και είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί σε επίπεδο περιφέρειας.
Θα σας πω δε για του λόγου το αληθές, ότι τέτοιο ζήτηµα δεν
υπήρξε. Αν υπήρχε, δηλαδή, ένα συνολικό πρόβληµα στα προγράµµατα δακοκτονίας, στην εκτέλεσή τους, από την πλευρά του
Υπουργείου, θα εµφανιζόταν και σε άλλες περιοχές. Και τώρα
µιλώ για την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Αραχωβίτη υποστηρίζω. Τι
να κάνω; Αυτό που είναι, είναι. Τα έχω πει, ό,τι δεν είναι, δεν είναι,
αλλά και ό,τι είναι, είναι.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι για του λόγου το αληθές αν
υπήρχε ένα συνολικό πρόβληµα, θα εµφανιζόταν και σε άλλες
περιοχές, δηλαδή αν το πρόβληµα ήταν κεντρικό και αν δεν είχε
λειτουργήσει το πρόγραµµα δακοκτονίας κεντρικά, δεν θα είχε
πρόβληµα µόνο η Κρήτη. Θα είχε πρόβληµα και η Πελοπόννησος, η Λακωνία, η Μεσσηνία, η Αιτωλοακαρνανία και η Χαλκιδική.
Άρα, το ζήτηµα δεν είναι εκεί. Το ζήτηµα για να αντιµετωπίσουµε
τη δακοκτονία θα πάει στην εκτέλεση και αφορά την περιφέρεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Εγώ επαναλαµβάνω ότι δεν έχω καµµία αντίρρηση να ανοίξουµε -και θα ανοίξουµε- ευρύτατη συζήτηση για το θέµα του
προγράµµατος δακοκτονίας και ειδικώς για το πώς εκτελέστηκε
τη συγκεκριµένη περίοδο στην Κρήτη.
Όµως, επειδή κάτι είπατε για τρεις ψεκασµούς, στο Λασίθι
έχουν γίνει έξι, στο Ρέθυµνο έχουν γίνει έξι, στα Χανιά έχουν γίνει
πέντε, ενώ όσον αφορά το Ηράκλειο, δεν έχουµε ακόµα στοιχεία
αλλά θα µας δώσει η περιφέρεια το πόσους ψεκασµούς έχει
κάνει.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι αυτό το οποίο λέτε «χρηµατοδότηση
για τρεις» δεν ισχύει. Έχουν γίνει αυτοί οι ψεκασµοί. Το αν υπάρχουν άλλα θέµατα, αυτά να τα δούµε. Αυτό, ακριβώς, όµως θα
είναι το αντικείµενο της επιστηµονικής έρευνας που πρόκειται να
γίνει, ώστε να δούµε εάν το πρόβληµα ήταν στη δακοκτονία θέτω ξανά το ερώτηµα- ή σε καιρικά φαινόµενα.
Είπατε κάτι για την κλιµατική αλλαγή. Εγώ δεν γενικεύω. Την
κλιµατική αλλαγή την προσδιόρισα πώς είναι. Θέλει κάτι ασύνηθες, µοναδικό, εξαιρετικό το οποίο δεν έχει ξανασυµβεί. Δηλαδή
έχει κάποιες πρόσθετες προϋποθέσεις η κλιµατική αλλαγή. Δεν
είναι ένα οποιοδήποτε καιρικό φαινόµενο.
Πρέπει, λοιπόν, κανείς εδώ να δει εάν υπήρξαν στη συγκεκριµένη στιγµή στοιχεία που αιτιολογούν -µε τον τρόπο που σας
είπα προηγουµένως- τη θεµελίωση ενός τέτοιου ισχυρισµού ή
την απορρίπτουν, εκτός αν ξέρετε κάτι περισσότερο από εµένα
σε αυτό, οπότε να µας το πείτε. Εγώ θα περίµενα να δω τι θα µας
πει -αυτό που επικαλεστήκατε- η επιστηµονική γνώση για το ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, έχω την εντύπωση ότι µάλλον προσπαθείτε να κρυφτείτε πίσω από το δάχτυλό σας, διότι το πρόβληµα που έχει προκύψει είναι εδώ και
αρκετό χρονικό διάστηµα. Δεν πιστεύω να µην έχετε πληροφορηθεί το γεγονός ότι ο θυµός των αγροτών βοά στην κυριολεξία.
Εάν πάτε στα καφενεία στα χωριά της Κρήτης, θα σας πουν
µε απόλυτη ακρίβεια ποιες είναι οι αιτίες που έχουν διογκώσει
το πρόβληµα αυτό.
Όσον αφορά το αν υπάρχει πρόβληµα στην εφαρµογή του
προγράµµατος και αν φταίει η περιφέρεια κ.λπ., εµείς, κύριε
Υπουργέ, το βλέπουµε ενιαία. Την αποκλειστική ευθύνη την έχει
το ίδιο το κράτος, το οποίο φρόντισε να µεταθέσει την ευθύνη
στις περιφέρειες -άλλες εκείνες που αποδέχτηκαν την αρµοδιότητα- και µάλιστα να παίρνουν τη χρηµατοδότηση από τους κεντρικά αυτοτελείς πόρους, δηλαδή, από τα λειτουργικά χρήµατα
των δήµων και των περιφερειών. Αυτή είναι µία συζήτηση που ας
µην την ανοίξουµε τώρα.
Από εκεί και µετά όµως, προσέξτε, εµείς ως ΚΚΕ -και οφείλετε
να το γνωρίζετε ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης- έχουµε
θέσει πάρα πολλές φορές συγκεκριµένες προτάσεις αντιµετώπισης του προβλήµατος της δακοκτονίας και πριν απ’ όλα λέµε
ότι πρέπει να αυξηθούν τα κονδύλια του κράτους για τη δακοκτονία, χωρίς µάλιστα να πληρώνουν οι παραγωγοί την αισχρή
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παρακράτηση του 2% στον τζίρο τους.
Όταν λοιπόν είναι 8 εκατοµµύρια η χρηµατοδότηση για την
Κρήτη, αυτά τα 8 εκατοµµύρια επαρκούν µόνο για τρεις ψεκασµούς. Εάν θέλουµε να µιλάµε για πέντε, για έξι και για επτά,
τότε είναι ελλιπείς οι ψεκασµοί. Είναι έτσι ή δεν είναι; Είναι ελλιπείς. Σηµαίνει ότι ο εργολάβος θα κάνει µερεµέτια, θα κάνει ψιλοδουλειές στα στρέµµατα, δεν θα κάνει ουσιαστική δουλειά,
που σηµαίνει ότι εάν θέλουµε να µιλάµε για ολοκληρωµένη εκτέλεση προγράµµατος, πρέπει να είναι οκτώ µε δέκα ψεκασµοί άρα
αυξηµένη χρηµατοδότηση.
Εσείς όµως απορρίπτετε αυτές τις προτάσεις του ΚΚΕ, δηλαδή, να γίνεται η δακοκτονία µε τρόπο ολοκληρωµένο, επιστηµονικά άρτια, χωρίς εργολάβους, µε ευθύνη του κράτους και της
κυβέρνησης κεντρικά, µε την άµεση πρόσληψη στις αρµόδιες
υπηρεσίες όλου του απαραίτητου επιστηµονικού, τεχνικού προσωπικού, µε πλήρη ασφαλιστικά δικαιώµατα, να έχουν µέτρα
προστασίας οι εργαζόµενοι.
Ξέρετε τι έγινε τώρα, δηλαδή; Για λίγα εκατοµµύρια παραπάνω που αρνηθήκατε να διαθέσετε -µάλλον ξεκίνησε από την
προηγούµενη κυβέρνηση µε το ΦΕΚ της 6ης Φλεβάρη 2019, αλλά
ούτε εσείς φροντίσατε φυσικά να δώσετε αυτή την ενίσχυση, την
επιπλέον ενίσχυση για να λυθεί το πρόβληµα- θυσιάσατε το πρόγραµµα δακοκτονίας και τελικά η ζηµιά έφτασε να είναι στα 100
εκατοµµύρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το πραγµατικό σας ενδιαφέρον, κύριε Υπουργέ, δεν είναι οι µικροί παραγωγοί -να το ξεκαθαρίσουµε, το έχετε δηλώσει και ως
κόµµα, και πολιτικά και ιδεολογικά- οι οποίοι φυσικά ξεκληρίζονται
µε την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2017 - 2021, την οποία ασπάζεστε
και υλοποιείτε, αλλά οι µεγαλοαγρότες, οι επιχειρηµατίες και οι
µεγαλέµποροι, που τους δίνετε ζεστό χρήµα. Δεν σας ενδιαφέρει
ποσώς τι θα γίνει µε τη συντριπτική πλειοψηφία των µικροµεσαίων
παραγωγών, που συν τοις άλλοις, σε όλα τα άλλα προβλήµατα,
τη φορολογία, τα συνταξιοδοτικά τους, τα χαράτσια τους, έρχεται
να προστεθεί και τούτη εδώ η ιστορία. Θέλετε µια κι έξω να τους
ξεπαστρέψετε, να φύγουν από το χωράφι, και να ενισχυθούν οι
µεγάλες αγροτικές εκµεταλλεύσεις.
Αυτή, λοιπόν, είναι η ουσία και σταµατήστε να πετάτε το µπαλάκι ο ένας στον άλλον, Κυβέρνηση και περιφέρεια. Και οι δυο
έχετε συµφωνήσει. Ούτε οι περιφέρειες διεκδίκησαν ποτέ κρατική χρηµατοδότηση ούτε ποτέ διεκδίκησαν να έχουν πόρους
που µπορούν να ανταποκρίνονται σε αυτό το καθήκον που οι ίδιοι
ανέλαβαν από το ίδιο το κράτος.
Με λίγα λόγια, λοιπόν, οι αγρότες δεν πρέπει να περιµένουν
ούτε από την υποκρισία της Κυβέρνησης ούτε από τα τεχνάσµατα και τα τερτίπια τους. Αγώνας εδώ και τώρα και θα σας δώσουν την απάντηση λίαν συντόµως οι αγρότες της Κρήτης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Τώρα, δεν ξέρω αν οι κινητοποιήσεις είναι ο κατάλληλος τρόπος για να κάνουµε επιστηµονική συζήτηση για τη
δακοκτονία, αλλά εν πάση περιπτώσει αν σας αρέσει αυτό, αυτό.
Ό,τι σας αρέσει.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Δεν κάνουµε επιστηµονική συζήτηση εδώ, κύριε Υπουργέ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Γιατί το λέω αυτό; Γιατί στην πραγµατικότητα
θέτετε, παραδείγµατος χάριν, ορισµένες προϋποθέσεις ως αυτονόητες, οι οποίες δεν είναι καθόλου αυτονόητες. Θεωρείτε, για
παράδειγµα, ότι η αύξηση των ψεκασµών υποχρεωτικά φέρνει
καλύτερο αποτέλεσµα. Η απάντηση είναι –επιστηµονική, όπως
µου λένε οι επιστήµονες- ότι δεν είναι πάντα έτσι, γιατί παραδείγµατος χάριν οι υπερβολικοί ψεκασµοί µπορεί να οδηγούν σε δηµιουργία αντοχών και να καθίστανται αναποτελεσµατικοί οι
ψεκασµοί.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Έθεσα προϋποθέσεις.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Άρα, λοιπόν, αυτά µην τα καθιστάτε πολιτικό
επίδικο. Δεν είναι πολιτικό επίδικο το αν οι ψεκασµοί θα είναι
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τρεις, έξι, οκτώ ή δέκα. Οι ψεκασµοί πρέπει να είναι τόσοι, ώστε
να είναι αποτελεσµατικοί. Αυτό µας το λέει η επιστήµη. Δεν µπορούµε να διαφωνήσουµε σε αυτό.
Έχετε έναν ισχυρισµό ότι το θέµα είναι τα ποσά της δακοκτονίας ή το θέµα είναι εάν εκτελείται κεντρικά ή δεν εκτελείται κεντρικά. Καταλαβαίνω ότι στη δική σας την ιδεολογική αντίληψη
και τη συγκρότηση του κράτους δεν υπάρχουν αυτοδιοικήσεις,
δεν υπάρχουν περιφερειακά όργανα, δεν υπάρχει τίποτε. Υπάρχει ένας κεντρικός κρατικός µηχανισµός που τα κάνει όλα. Προφανώς, όµως, επειδή κάποτε, πράγµατι, αυτό το έκανε το κράτος
κεντρικά και επειδή τότε που το έκανε το κράτος -χωρίς να είναι
κοµµουνιστικό το κράτος αυτό που το έκανε κεντρικά- δεν πήγαινε καλά η δακοκτονία, αποφάσισε να το αποκεντρώσει µήπως
και πάει καλύτερα. Γιατί; Διότι θεωρεί ότι µε την εγγύτητα στα
τοπικά πράγµατα µπορεί να έχει καλύτερο αποτέλεσµα. Μπορεί
να έχει, µπορεί να µην έχει. Αυτά δοκιµάζονται, κρίνονται και αποτελούν τµήµα της συζήτησης. Για παράδειγµα το ποιοι είναι οι
εργολάβοι, το αν οι εργολάβοι κάνουν καλά τη δουλειά τους, το
αν εποπτεύεται καλά η δουλειά των εργολάβων, όλα αυτά αποτελούν πεδίο συζήτησης. Εκείνο το οποίο δεν µπορεί να αποτελέσει πεδίο συζήτησης, είναι να µας αποδίδετε και να λέτε ότι
για κάποια εκατοµµύρια δεν θέλουµε να κάνουµε τη δουλειά. Δεν
είναι έτσι αυτό.
Εγώ ξαναλέω ότι θα ανοίξω τη συζήτηση για τη δακοκτονία.
Θέλω απλώς να πω ποια είναι η αποζηµιωτική συνέπεια της λογικής σας, γιατί αυτή πρέπει να την ξέρουν οι αγρότες. Εγώ είπα
κάτι. Λέω ότι περιµένω να δω τα επιστηµονικά πορίσµατα, για να
δω τι γίνεται µε τα καιρικά φαινόµενα και αν έπαιξαν ρόλο σε
αυτή τη ζηµιά. Εσείς µου λέτε «Όχι, είναι η δακοκτονία που
φταίει».
Μάλιστα. Αν φταίει, λοιπόν, η δακοκτονία αποκλειστικά και καταλήξουµε σε αυτό, όπως υποθέτω ότι εκεί θέλετε να το πάµε
εσείς σήµερα, θα πρέπει να ξέρουµε τι συνέπεια έχει αυτό. Όχι
ΕΛΓΑ, σωστά; Όχι ΠΣΕΑ, σωστά; Όχι πλήρη αποζηµίωση. Καθαρές κουβέντες. Όποιος υιοθετεί αυτή τη λογική, η λογική αυτή
πηγαίνει εκεί µε γραµµικό τρόπο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ:…(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν γράφεται τίποτα,
κύριε Συντυχάκη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Α, όχι τώρα «αφήστε τα αυτά». Σας λέω, κύριε
συνάδελφε, να περιµένετε το επιστηµονικό πόρισµα και µου
απαντάτε να µην πετάω την µπάλα στην κερκίδα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Επιστηµονικό πόρισµα από πού;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Από τις αρµόδιες επιτροπές του ΕΛΓΑ, που πρόκειται να δούνε και να µελετήσουν το τι είναι αυτό το οποίο έχει
γίνει. Και µου λέει ο κύριος συνάδελφος «Πετάς την µπάλα στην
κερκίδα». Δεν θέλετε να την πετάξω; Να την κρατήσω στο γήπεδο; Άρα φταίει η δακοκτονία. Άρα, λοιπόν, όχι ΕΛΓΑ, όχι ΠΣΕΑ,
όχι κλιµατική αλλαγή στην Ευρώπη, άρα πάµε να συζητήσουµε
τις ήσσονος. Έτσι δεν είναι;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ:…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Συντυχάκη, δεν
γράφονται αυτά, είναι εκτός µικροφώνου.
Κλείστε, κύριε Υπουργέ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Όχι εκβιασµός, αυτή είναι η λογική συνέπεια του
ισχυρισµού σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωράµε στην
ένατη µε αριθµό 227/18-11-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Λακωνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Σταύρου Αραχωβίτη προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Τιµές στο ελαιόλαδο και τη
βρώσιµη ελιά».
Ορίστε, κύριε Αραχωβίτη, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα χρειαστώ την ανοχή σας, γιατί ετέθηκαν διάφορα ζητήµατα στα
οποία θα πρέπει να κάνουµε µια γενικότερη αναφορά.
Ακούσαµε νωρίτερα έναν συνάδελφο ο οποίος ζήτησε από
εσάς, Υπουργέ, την κατάθεση εγγράφων για το τι έγινε µε το
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πρόγραµµα αναδιάρθρωσης στις ροδακινιές. Ο ίδιος ο συνάδελφος αναγνώρισε πως η σύσκεψη έγινε µε τους ροδακινοπαραγωγούς και µε όλες τις οργανώσεις στις 17 Ιουλίου, λίγες ηµέρες
δηλαδή πριν τις εκλογές. Να σας θυµίσω ότι είχαµε αίτηµα από
τους παραγωγούς µόλις λίγες µέρες νωρίτερα. Έγινε η σύσκεψη. Συζητήθηκαν τρεις λύσεις. Η µία ήταν για απόσυρση
µέσω των ήδη υλοποιούµενων προγραµµάτων, η δεύτερη ήταν
µέσω ενός νέου προγράµµατος και η τρίτη ήταν η αναδιάρθρωση. Και τα τρία πριν τη σύσκεψη είχαν συζητηθεί ήδη µε τις
υπηρεσίες για να ξεκινήσουν τις ανάλογες ενέργειες.
Ήδη, όπως πολύ σωστά καταθέσατε τα έγγραφα -την αλληλογραφία της ΜΕΑ µε το αντίστοιχο ισπανικό που είχαµε πληροφορίες ότι έχουν κάνει ενέργειες-, από τις 17 Ιουνίου που δόθηκε
εντολή, η αλληλογραφία έγινε στις 3 Ιουλίου, δηλαδή µέσα σε
δύο εβδοµάδες είχαµε ήδη προχωρήσει. Ωστόσο, σε αυτή την
πρωτοβουλία που πάρθηκε τότε χρειάζεται να υπάρξει συνέχεια.
Πρέπει να ξέρουν οι ροδακινοπαραγωγοί ότι εδώ πρέπει να
υπάρξει µια συνέχεια.
Πάµε στο δεύτερο θέµα που θέλω να θίξω, το θέµα του ασφαλιστικού που έθεσε ο κ. Βρούτσης σχετικά µε τους αγρότες. Να
θυµίσουµε σε όλους όσοι µας ακούν, κύριε Υπουργέ, ότι η εισπραξιµότητα στους αγρότες µε τις κλάσεις ήταν µόλις 49%. Λιγότεροι από έναν στους δύο αγρότες µπορούσαν να πληρώσουν
τον ΕΛΓΑ µε τις κλάσεις, όπως ήταν το παλιό σύστηµα, διότι συνέδεε τις ασφαλιστικές εισφορές µε την ηλικία. Δηλαδή, ένας
αγρότης όσο µεγάλωνε θα πλούτιζε. Αυτός ήταν ο παραλογισµός. Ο νόµος Κατρούγκαλου που σύνδεσε τις ασφαλιστικές εισφορές µε το εισόδηµα, έφερε µια ισορροπία. Πήρε το µοντέλο
των µισθωτών και το επέκτεινε στους µη µισθωτούς. Νοµίζω ότι
αυτό φαίνεται από τα στοιχεία της εισπραξιµότητας που µπορεί
να µας πει ο κ. Βρούτσης.
Πηγαίνοντας, όµως, στην ερώτηση να πούµε ότι βρισκόµαστε
σ’ έναν κόσµο που αλλάζει, σε έναν κόσµο που δέχεται πολύ µεγάλες πιέσεις και πολύ µεγάλες αλλαγές. Η µια πίεση είναι και
το επαπειλούµενο Brexit. Η δεύτερη πίεση είναι οι δασµοί από
την Αµερική προς κάποια ευρωπαϊκά ελαιόλαδα, στα οποία δεν
είναι µέσα το ελληνικό, αλλά δηµιουργείται µια πολύ µεγάλη
πίεση στη συνολική τιµή του ελαιολάδου και είναι ένας παράγοντας της πτώσης της τιµής. Γι’ αυτό λέγαµε ότι είναι ευρωπαϊκό
το θέµα και δεν είναι µόνο ελληνικό.
Αυτό τι έχει δηµιουργήσει; Η Ισπανία, που είναι ο βασικός προµηθευτής της αµερικανικής αγοράς, καλώς ή κακώς -κακώς για
τη χώρα µας, αλλά δίνει µια διέξοδο στο ευρωπαϊκό ελαιόλαδοέχει ήδη 33% χαµηλότερη τιµή από τον µέσο όρο πενταετίας και
η Ελλάδα -και λόγω αυτής της παραµέτρου- έχει 13,5% χαµηλότερη τιµή από τον µέσο όρο της πενταετίας. Μιλάµε πάντα για
το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ, συντοµεύετε γιατί είµαστε στον διπλάσιο χρόνο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Θα συνεχίσουµε, στη δευτερολογία,
κύριε Πρόεδρε, βεβαίως.
Δύο είναι τα ερωτήµατα: Ποια είναι η συνολική στρατηγική,
την οποία σκέφτεται να ακολουθήσει το Υπουργείο σας στον
τοµέα του ελαιολάδου; Και το δεύτερο ερώτηµα είναι, ποια
άµεσα µέτρα -εκτός από το πρόγραµµα της απόσυρσης, που
φαίνεται ότι δεν αφορά το ελληνικό ελαιόλαδο και την Ελλάδαπροτίθεστε ή έχετε κατά νου να φέρετε, προκειµένου να στηριχθεί τόσο το εισόδηµα των Ελλήνων ελαιοπαραγωγών όσο και ο
τοµέας του ελαιολάδου, ειδικότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου, απλώς, επειδή έκανε αναφορά ο κύριος συνάδελφος σε θέµατα τα οποία είναι εκτός του στενού ορίου της
ερωτήσεως, να πω το εξής: Πάντως ορισµένοι έσπευσαν την περασµένη εβδοµάδα, το Σάββατο, και υιοθέτησαν κάποια δηµοσιεύµατα. Νοµίζω ότι στην «ΑΥΓΗ» υπήρξε σχετικό δηµοσίευµα, το
οποίο έλεγε ότι η ασφαλιστική εισφορά για τους αγρότες, πρόκειται να πάει, κύριε Πρόεδρε, στα 220, δηλαδή περίπου να διπλασιαστεί. Υιοθετήθηκαν αυτά τα δηµοσιεύµατα και
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δηµιουργήθηκε πολύ µεγάλη ανησυχία για το ζήτηµα αυτό στον
αγροτικό κόσµο. Εν συνεχεία υπήρξαν τα καλά νέα και η προσγείωση σε αυτό το οποίο κάνει η Κυβέρνηση. Και τα καλά νέα
είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση αυτής της ασφαλιστικής εισφοράς, πάντως όχι ουσιώδης, πάντως όχι πάνω από τα
119 και εποµένως µιλάµε για 3 ευρώ. Προφανώς, αυτό συσχετιζόµενο µε τη φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης, δηµιουργεί
πολύ σηµαντική αύξηση του εισοδήµατος των αγροτών. Εδώ δε
οφείλει κανείς να σηµειώσει, να τονίσει και να υπογραµµίσει ότι
αυτό είναι ειδική στοχευµένη ασφαλιστική πολιτική για τους
αγρότες.
Άρα, όπως σας αναγνωρίζω αυτά που σας αναγνωρίζω, τώρα
πρέπει να αναγνωρίσετε και στην Κυβέρνηση αυτά που οφείλετε
να της αναγνωρίσετε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Ότι κρατάει τις εισφορές Κατρούγκαλου; Βεβαίως.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Και επίσης πρέπει να µη σπεύδετε να υιοθετείτε
φηµολογίες και σπερµολογίες και να δηµιουργείτε ανησυχία
στον αγροτικό κόσµο, γιατί αυτή η ανησυχία γυρνάει εις βάρος
σας.
Όπως οφείλω να πω, επίσης, ότι εξεπλάγην χθες, κύριε Αραχωβίτη, µε τη θέση του κ. Φάµελλου για ένα ζήτηµα, το οποίο
είναι απολύτως ευνοϊκό -και εσείς ξέρετε πόσο σηµαντικό είναιγια τους αγρότες µας, δηλαδή η δυνατότητά τους για τα φωτοβολταϊκά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Να µας πείτε και για τη γη υψηλής
παραγωγικότητας, αφού ανοίγετε το θέµα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ακούστε λίγο. Αυτό λέω τώρα. Η δυνατότητά
τους να φτάνουν να εισπράττουν µέχρι και 75% πάνω από την
παραγόµενη για τους ίδιους, για χρήση των ιδίων, ηλεκτρική
ενέργεια. Και το καταδίκασε µε το εξής καταπληκτικό επιχείρηµα
ο κ. Φάµελλος χθες και ακούστε το, κύριε Κεγκέρογλου: «σµπαραλιάζουµε…», λέει, «…την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας», επειδή
κάνουµε αυτό. Εδώ, λοιπόν, να αναγνωρίζουµε τα θετικά και να
πηγαίνουµε στα υπόλοιπα.
Έρχοµαι στο ελαιόλαδο. Στο ελαιόλαδο υπάρχει µια µεγάλη
επιτυχία της ελληνικής Κυβέρνησης. Η επιτυχία είναι ότι εξαίρεσε
το ελληνικό ελαιόλαδο από τους δασµούς, που επέβαλαν οι Ηνωµένες Πολιτείες. Όλοι καταλαβαίνουµε και αυτό θα πρέπει να το
αναγνωρίσουµε ως επιτυχία.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Το αναγνωρίζουµε, αλλά δεν έχουµε
ελαιόλαδο, κύριε Υπουργέ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα δούµε τι έχουµε και τι δεν έχουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ, προχωράµε. Έχουµε και νοµοσχέδιο στη συνέχεια.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Να σταµατήσω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι. Ένα λεπτό
ακόµα και µετά θα συνεχίσετε στη δευτερολογία σας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Μεγάλη, λοιπόν, επιτυχία. Γιατί είναι επιτυχία;
Διότι δηµιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα σε σχέση µε ποιον, στην αγορά των Ηνωµένων Πολιτειών; Κυρίως σε σχέση µε το ισπανικό ελαιόλαδο. Εδώ, όµως,
να είµαστε όλοι συνεννοηµένοι. Είναι πλεονέκτηµα αν αυτό οι
ελαιοπαραγωγοί µας και οι µεταποιητές µας το αξιοποιήσουν ως
πλεονέκτηµα. Τους διαµορφώνει η Κυβέρνηση ένα τεράστιο
πεδίο για να κινηθούν. Τους διαµορφώνει µια µεγάλη αγορά,
στην οποία έχουµε καλύτερο ελαιόλαδο, σε θεαµατικά καλύτερες τιµές. Ωραία! Έτσι, λοιπόν -πάµε τώρα στο επίπεδο των εµπορικών πολιτικών-, θα πάµε σε αύξηση του τυποποιηµένου;
Γιατί αυτή είναι η προϋπόθεση για να επιτύχει. Αυτό, λοιπόν,
εξαρτάται από τους τυποποιητές µας και από τους παραγωγούς
µας. Η αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας εξαρτάται από την
µεταξύ τους συνεννόηση. Η Κυβέρνηση δεν µπορεί να πάει να
πάρει το λάδι να το πουλήσει στις Ηνωµένες Πολιτείες. Έχουν
να κάνουν τη δική τους δουλειά.
Αν αυτό συµβεί, τότε σας διαβεβαιώ ότι θα έχουµε θεαµατική
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αύξηση της τιµής του ελαιολάδου. Αν αυτό δεν συµβεί, σας διαβεβαιώ ότι θα έχουµε µείωση της τιµής του ελαιολάδου. Γιατί θα
έχουµε µείωση της τιµής του ελαιολάδου; Θα έχουµε µείωση της
τιµής, γιατί το ισπανικό ελαιόλαδο που ξεµένει, θα προσπαθήσει
να κερδίσει άλλες αγορές και ένας από τους τρόπους που θα το
κάνει αυτό είναι µειώνοντας την τιµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ, τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Αραχωβίτη,
έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά στο ασφαλιστικό και µετά τον σάλο που «σηκώθηκε»: Ο αρµόδιος Υπουργός σαφώς και είπε για τους µη µισθωτούς, στους οποίους είναι και οι αγρότες. Δεν έγινε καµµία
παρεξήγηση. Και µάλιστα, από εµάς ας έγινε παρεξήγηση. Από
την «ΑΥΓΗ», ας έγινε παρεξήγηση. Από τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης, που κατέθεσαν ερώτηση; Και αυτοί δεν κατάλαβαν;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Παρασύρθηκαν από την «ΑΥΓΗ».
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Διαβάζουν «ΑΥΓΗ»; Βγάλαµε είδηση!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Όλοι διαβάζουν «ΑΥΓΗ»!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωράµε τώρα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Τότε ο Υπουργός άλλαξε στάση -και
το λέω λίγο γλυκά- και υιοθέτησε τις ασφαλιστικές εισφορές Κατρούγκαλου. Καλοδεχούµενο, ωραία.
Τώρα να πούµε δυο κουβέντες για τη δακοκτονία, που είπατε.
Πέρυσι στις 22 Οκτωβρίου είχε ξεκινήσει η δακική περίοδος. Ο
προϋπολογισµός ήταν στα 26 εκατοµµύρια και οι θέσεις εργασίας, από γεωπόνους µέχρι εργάτες, ήταν εκατό επιπλέον, αυξηµένες. Δηλαδή, βγαίνοντας από το µνηµόνιο εµπράκτως,
φαίνεται ότι περισσότερα χρήµατα µπορούν να διατεθούν.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Και έγκαιρα ο διαγωνισµός.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Και έγκαιρα ο διαγωνισµός, στις 2210-2018 για τη δακική περίοδο του 2019.
Άρα οι λόγοι για τους οποίους δεν υπάρχουν τα αποτελέσµατα
που αναµένουν οι αγρότες, είναι κάτι που πρέπει να το διερευνήσουµε και σε κάθε περιοχή διαφορετικά. Το 2018, όπως είπατε,
είχαµε σε άλλες περιοχές, είχαµε στην Πελοπόννησο, είχαµε στη
Λακωνία που συνήθως έχουµε εξαιρετικό και βραβευµένο, τα τελευταία χρόνια, ελαιόλαδο. Είχαµε πρόβληµα ήδη το 2018. Όµως
το ζήτηµα είναι πρακτικά τι κάνουµε.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά µία αλληλογραφία που είχαµε µε
την επιτροπή και το δελτίο Τύπου που προέκυψε από τη συνάντηση που είχα µε τον κ. Χόγκαν στις 16 Απριλίου, όπου εκεί µαζί
µε την επιτροπή, όχι µόνο την DG AGRI, αλλά και την οικονοµική
επιτροπή, συζητήσαµε κάποιες λύσεις. Μεσολάβησαν οι εκλογές
και δεν έγινε κάτι. Όµως, από τη διαδικασία την οποία κινήσαµε
στο ίδιο Συµβούλιο Υπουργών κέρδισε η Ιρλανδία -ακριβώς
επειδή αναδείξαµε τα θέµατα, και το Brexit που σας είπα στην
αρχή, και δεν είναι τυχαίο αυτό- 50 εκατοµµύρια στήριξη από την
επιτροπή για τη βοοτροφία της, επειδή είχε αντίστοιχα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε κι εµείς. Άρα, υπάρχει το πεδίο. Θέλει
µόνο συνέχεια σ’ αυτό.
Όσον αφορά τους δασµούς και την ενίσχυση του τυποποιηµένου ελαιολάδου, θεωρητικά κερδίζει έδαφος το ελληνικό τυποποιηµένο ελαιόλαδο. Στην πραγµατικότητα, όµως, η διείσδυση
της Ελλάδας είναι µόνο 2,5% στην αµερικανική αγορά. Να διπλασιαστεί; Να διπλασιαστεί. Να γίνει 5%; Μάλιστα. Τι υποδοµές, τι
προώθηση και πόσο χρόνο χρειάζεται;
Άρα δεν είναι αυτή η λύση τώρα. Είναι µία προοπτική. Πενταετίας; Μπορεί να λέω και λίγο. Όµως, δεν είναι τώρα η λύση.
Τώρα χρειάζονται άλλες στρατηγικές, χρειάζεται µία εθνική
στρατηγική για να µην υπάρχει ένα µπρα-ντε-φερ µεταξύ της
εκάστοτε κυβέρνησης µε την αντιπολίτευση για λόγους µόνο και
µόνο προβολής, αλλά να χαραχθεί µια εθνική στρατηγική και να
υπάρξουν άµεσα µέτρα στήριξης.
Αυτό ζητάµε, κύριε Υπουργέ.
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Καταθέτω στα Πρακτικά, κύριε Πρόεδρε, αυτά τα τρία έγγραφα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σταύρος Αραχωβίτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βορίδη, έχετε
τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κοιτάξτε, και για το ελαιόλαδο ισχύει αυτό το
οποίο ισχύει γενικότερα για τα αγροτικά µας προϊόντα, σε έναν
κόσµο όπου έχουµε µεγάλες πια παγκοσµιοποιηµένες και διεθνοποιηµένες αγορές, και αυτό είναι ένα φαινόµενο το οποίο για να το ξεκαθαρίσουµε- το υποστηρίζουµε όλοι µας και το
χαιρετίζουµε. Παραδείγµατος χάριν χαιρετίζουµε τη συµφωνία
που κάναµε µε την Κίνα για το ακτινίδιο, χαιρετίζουµε τη συµφωνία που κάναµε µε την Κίνα για τον κρόκο Κοζάνης, χαιρετίζουµε
τη συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κίνας η οποία περιέχει µέσα
δέκα δικά µας προϊόντα.
Να ξέρουµε ότι στον παγκοσµιοποιηµένο κόσµο δεν προστατεύουµε µόνο εµείς τη φέτα µας στην Κίνα και µπράβο µας. Και
οι Κινέζοι έχουν πάρει κάποιο δικό τους προϊόν, στο πλαίσιο
αυτής της συµφωνίας, και ανοίγει την αγορά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για αντίστοιχα δικά τους προϊόντα.
Αυτό, λοιπόν, συµβαίνει µε όλες τις συµφωνίες ελεύθερου εµπορίου γιατί στην πραγµατικότητα αυτό που είναι άνοιγµα στην
αγορά και ενδιαφέρει εµάς ένα συγκεκριµένο προϊόν, είναι ένα
αντίστοιχο άνοιγµα για κάποια άλλα προϊόντα άλλων χωρών. Το
λέω αυτό γιατί τη συζήτηση για τις τιµές ορισµένες φορές αισθάνοµαι ότι την κάνουµε -και δηµιουργούµε µία εσφαλµένη εντύπωση και στον αγροτικό κόσµο- στο κενό, λες και δεν υπάρχουν
πιέσεις εξαιτίας -ξαναλέω- του ανταγωνισµού που δηµιουργείται
στα αγροτικά προϊόντα µέσα από αυτές τις συµφωνίες ελεύθερου εµπορίου, λες και δεν υπάρχει αυτός ο ανταγωνισµός και η
πίεση των τιµών αντικειµενικά -υπάρχει αυτό- και λες και στην
πραγµατικότητα έχουµε εµείς τη δυνατότητα να διαµορφώσουµε
τιµές. Δεν µπορούµε.
Άρα η στρατηγική µας είναι το θέµα. Ποια στρατηγική έχουµε
κάθε φορά για το κάθε προϊόν, οι κάθετες δηλαδή στρατηγικές
αλλά και οι οριζόντιες οι οποίες δηµιουργούν προϋποθέσεις ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους. Ποια είναι η επιλογή εδώ
για το ελαιόλαδο; Γιατί, κατά τη γνώµη µου, υπάρχει µία σαφής
στρατηγική την οποία πρέπει να ακολουθήσουµε στο ελαιόλαδο
και είναι ξεκάθαρη: η αυξηµένη τυποποίηση και η διείσδυση του
τυποποιηµένου υψηλής ποιότητας ελληνικού ελαιόλαδου σε όλο
και µεγαλύτερες αγορές. Αυτό είναι που θα διασφαλίσει την τιµή.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να διασφαλίζει την τιµή.
Άρα η εµπορική στρατηγική, η στρατηγική της διείσδυσης, η
αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, αυτά είναι σηµαντικά. Εποµένως προς τα εκεί πρέπει να κινηθούµε κι αυτό που
πρέπει να προβληµατίσει -γιατί αυτές είναι συζητήσεις οι οποίες
γίνονται και µας απασχολούν και ανοίγουµε αυτή την κουβέντα
µε τους παραγωγούς και µε τους µεταποιητές- είναι, για παράδειγµα, γιατί προτιµούν σήµερα οι Έλληνες παραγωγοί ελαιολάδου να πωλούν χύµα στον Ιταλό έµπορο. Γιατί το προτιµούν
αυτό; Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί βρίσκουν καλύτερη τιµή.
Δεν έχουν καµµία ειδική συµπάθεια στον Ιταλό έµπορο. Βρίσκουν
καλύτερη τιµή και πωλούν στον Ιταλό έµπορο, γι’ αυτό το κάνουν.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Πάνε δηλαδή οι Έλληνες τυποποιητές και τους λένε ότι δεν το δίνουν γιατί ο Ιταλός πληρώνει καλύτερα;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Βεβαίως, και µιλήστε µαζί τους. Γιατί δίνει καλύτερη τιµή ο Ιταλός. Αυτό είναι το ζήτηµα. Δίνει καλύτερη τιµή ο
Ιταλός, φυσικά. Και το ζήτηµα που είναι τώρα εδώ, για να γυρίσουµε τη συζήτηση, είναι γιατί δίνει καλύτερη τιµή ο Ιταλός;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Σας ακούνε οι Έλληνες τυποποιητές.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Κι επειδή; Να ακούνε. Γι’ αυτό το λέω, για να µε
ακούνε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Οι Έλληνες τυποποιητές ρίχνουν
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την τιµή του ελαιολάδου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Αραχωβίτη, δεν
γίνεται διάλογος. Ρωτήσατε, σας απαντούν, τελειώνουµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ακούστε, κύριε Αραχωβίτη, οι Έλληνες τυποποιητές αντιµετωπίζουν ένα πολύ πραγµατικό πρόβληµα, το πρόβληµα της διείσδυσης, το πρόβληµα του ότι υπάρχουν
τοποθετηµένες σε εµπορικά ισχυρότερες θέσεις µεγάλες αλυσίδες ξένες τυποποιητών, οι οποίες έχουν αυτή την προνοµιακή
σχέση µε τα εµπορικά συστήµατα, µε τα συστήµατα τα οποία
οδηγούν στη λιανική κατανάλωση το ελαιόλαδο. Αυτό είναι το ζήτηµα. Πώς, λοιπόν, το νικάς αυτό; Διαµορφώνοντας εµπορικές
στρατηγικές και εµπορικά πλεονεκτήµατα, όπως αυτό που εξασφάλισε η Κυβέρνησή µας. Δεν το νικάς µε προσευχές, ούτε µε
ευχολόγια, ούτε µε γενικές συζητήσεις. Το νικάς όταν δώσεις
στους δικούς σου τυποποιητές στρατηγικό πλεονέκτηµα. Έχουν
τώρα.
Άρα αυτό είναι που πρέπει να αξιοποιηθεί. Αυτό είναι που αλλάζει το παιχνίδι, γιατί κατά τα λοιπά θα ερχόµαστε σε αυτήν την
Αίθουσα και θα συζητάµε αν πρέπει ή δεν πρέπει να προσθέσουµε σε µία χειµαζόµενη παραγωγική διαδικασία κάτι από τον
κρατικό προϋπολογισµό, και να το λέµε De minimis, και θα είµαστε και ευχαριστηµένοι γιατί δώσαµε De minimis.
Εγώ δεν είµαι ευχαριστηµένος µε αυτήν την προοπτική. Εγώ
θέλω να υπάρχει εισόδηµα στους παραγωγούς. Πρέπει να υπάρχει ισχυρή παραγωγή, πρέπει να υπάρχει διείσδυση στις αλυσίδες, πρέπει να υπάρχει διακίνηση και πρέπει να δουλέψουµε γι’
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, ευχαριστούµε.
Προχωράµε στη δέκατη µε αριθµό 219/18-11-2019 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Άµεση στήριξη
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στους παραγωγούς της
Κρήτης που καταστράφηκαν από καταιγίδες, χαλάζι και ανεµοστρόβιλους».
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µετά τους χαιρετισµούς -που πολύ καλά είπατε: «χαιρετίζω, χαιρετίζω, χαιρετίζω»- έρχεται η σταύρωση, να
δούµε αν θα έρθει η ανάσταση των παραγωγών και της ελαιοπαραγωγής, αλλά και των άλλων καλλιεργειών.
Θα ήθελα για την ελαιοπαραγωγή να µην ξεχνάτε ότι τρία χρόνια τώρα υπάρχει µία σταδιακή απαξίωση του εισοδήµατος των
Ελλήνων ελαιοπαραγωγών από διάφορες αιτίες: Υπάρχει η κύρια
αιτία της δακοκτονίας. Ναι, είναι αιτία η οποία οδήγησε εκεί και
γι’ αυτό αναγκαστήκατε τον Ιούλιο να νοµοθετήσετε και αλλάξατε το σύστηµα που λειτουργεί κεντρικά, για να µπορεί να γίνεται στον χρόνο που πρέπει, µε τις διαδικασίες που πρέπει, για να
αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα.
Άρα, µην παραγνωρίζετε τη µείωση του εισοδήµατος εκ της
αιτίας αυτής για όλα και τα τρία προηγούµενα χρόνια.
Σηµείο δεύτερο: έχουµε και άλλες αιτίες που οφείλονται
ασφαλώς και στα ακραία καιρικά φαινόµενα και στην κλιµατική
κρίση και όχι αλλαγή. Σε όλες τις χιλιετηρίδες έχουµε κλιµατικές
αλλαγές. Τώρα έχουµε κρίση. Είναι οξείες οι µεταβολές και αυτό
το έχει αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και νοµίζω ότι έχει τα αντίστοιχα προγράµµατα και τους αντίστοιχους πόρους. Αναφέροµαι, λοιπόν, στα ακραία καιρικά φαινόµενα, καταρχήν, που
έπληξαν και την ελαιοπαραγωγή -το χαλάζι έριξε κάτω «χαµόστρωµα», που λέµε, την υπόλοιπη παραγωγή που είχε µείνει στην
Κρήτη τουλάχιστον και πιστεύω και σε όποιες άλλες περιοχές
έπεσε- και ταυτόχρονα στις καλλιέργειες τις θερµοκηπιακές και
τις υπαίθριες προκάλεσε ανεπανόρθωτες ζηµιές. Επίσης, στις
υποδοµές που έχουν να κάνουν µε τις κατασκευές τις θερµοκηπιακές και κυρίως -να πω ένα που είναι καθολικό- όλες οι επιφάνειες κάλυψης, το νάιλον που λέµε, όλα έχουν τρυπήσει, έχουν
καταστραφεί, όλων των θερµοκηπίων. Πήγα Κουντούρα, Ελαφονήσι, στο νότιο Ηράκλειο, Τυµπάκι, συνέβη δυστυχώς µεγάλη καταστροφή. Έχουµε καταστροφή και υποδοµών στο ένα τρίτο
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περίπου του συνολικού αριθµού των στρεµµάτων. Τα έχει πάρει
ο αέρας όλα. Θα σας καταθέσω τις φωτογραφίες διά του λόγου
το αληθές, προκειµένου να έχετε εικόνα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, οι
οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τρίτον, έχουµε καταστροφή της ηρτηµένης παραγωγής. Η ηρτηµένη παραγωγή καταστράφηκε ολοσχερώς ακόµα και εκεί που
τρύπησε απλώς το νάιλον. Υπάρχουν, λοιπόν, µεγάλες καταστροφές και απώλεια εισοδήµατος για όλους τους παραγωγούς και
ελαιοπαραγωγούς και θερµοκηπιακών και υπαίθριων καλλιεργειών.
Τι προτείνουµε; Κατ’ αρχάς, σας ρωτάµε εάν έχετε ήδη σχεδιάσει κάτι και πώς σκέφτεστε να αντιµετωπίσετε το θέµα ότι
έχουµε µία µείωση εισοδήµατος, µία καταστροφή για τους παραγωγούς, είτε ελαιοπαραγωγούς είτε θερµοκηπιακές καλλιέργειες, που είναι από διάφορες αιτίες. Άρα έχουµε ένα πρόβληµα
που πρέπει να αντιµετωπιστεί ενιαία, µε διαφορετικούς πόρους
από κάθε πλευρά.
Ολοκληρώνω την πρωτοµιλία µου, ρωτώντας σας τι έχετε σχεδιάσει και ιδιαίτερα εκεί που υπάρχουν προβλήµατα σε σχέση µε
την ασφάλιση. Είναι προαιρετική η ασφάλιση θερµοκηπιακών
καλλιεργειών και έχουµε ένα ζήτηµα εκεί και είναι και οι ζηµιές
οι οποίες τυπικά δεν εντάσσονται πουθενά. Δηλαδή, η πολιτεία
για την κακή δακοκτονία τα προηγούµενα χρόνια και φέτος σε
ορισµένες περιοχές, που εισπράττει το κράτος και είναι αρµόδιο
για την επιτυχία του προγράµµατος, δεν έχει ευθύνη να αποζηµιώσει;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Τώρα θέσατε στο τελευταίο σας ερώτηµα µία
άλλη διάσταση. Έχω πει αρκετά πράγµατα για το θέµα των αποζηµιώσεων της ελαιοκαλλιέργειας, να µην τα επαναλάβω, γιατί
ένα κοµµάτι της ερώτησής σας ήταν για αυτό. Νοµίζω ότι τα
έχετε παρακολουθήσει, δεν χρειάζεται να επαναληφθώ σε αυτό.
Συµπληρωµατικά σε αυτό απλώς θέλω να πω ότι εάν καταλήξουµε στο ότι το ζήτηµα είναι ο δάκος, τότε είναι σαφές ότι ο
αποζηµιωτικός µηχανισµός δεν υπάρχει. Τώρα εσείς αναφέρεστε
σε κάτι άλλο. Αναφέρεστε σε αποζηµιωτικές αξιώσεις, οι οποίες
ασκούνται κατά των οργάνων που ενδεχοµένως πληµµελώς
ήσκησαν τη δακοκτονία. Αυτό είναι όµως διαφορετικό ζήτηµα.
Αυτό είναι απαιτήσεις και αξιώσεις ενός εκάστου από τη στιγµή
που θα προσδιοριστεί η πληµµέλεια του οργάνου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τώρα αποδίδεται στον κ. Αραχωβίτη...
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εντάξει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αυτό δεν σηµαίνει ότι εσείς θα
«κάνετε την πάπια».
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Όπου αυτό προσδιοριστεί. Το τονίζω, γιατί αυτό
είναι κάτι διαφορετικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τώρα τι κάνουµε εδώ;
Εγώ τι ρόλο παίζω; Μην ξαναδώ διάλογο. Συνεχίστε, κύριε
Υπουργέ. Είπαµε ανοχή, ανοχή, αλλά όχι…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Λοιπόν, αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
Τώρα, ως προς τα ζητήµατα που µου θέσατε ας ξεκαθαρίσουµε ορισµένα πράγµατα. Πρώτα απ’ όλα ο ΕΛΓΑ δεν µπορεί
να αποζηµιώσει κάποιον που δεν είναι ασφαλισµένος σε αυτόν.
Ελπίζω ότι αυτό καθίσταται σαφές και δεν υπάρχει συζήτηση.
Άρα εάν κάποιος δεν αποζηµιώνεται, δεν ασφαλίζεται στον
ΕΛΓΑ µε δική του επιλογή ή όπου αλλού, διότι ειδικά για τα θερµοκήπια υπάρχουν και προγράµµατα ιδιωτικής ασφάλισης, αυτό
σηµαίνει ότι κάνει µια επιλογή να µην είναι ασφαλισµένος. Άρα,
ένα θέµα είναι αυτό.
Το δεύτερο ζήτηµα είναι εάν υπάρχουν άλλοι αποζηµιωτικοί
µηχανισµοί για αυτούς που δεν είναι ασφαλισµένοι. Εκεί υπάρ-
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χουν άλλοι αποζηµιωτικοί µηχανισµοί για αυτούς που δεν είναι
ασφαλισµένοι και οι αποζηµιωτικοί µηχανισµοί είναι είτε όταν
έχουµε καιρικά φαινόµενα, όπως είναι αυτή η περίπτωση και όταν
έχουµε 30% καταστροφή, το οποίο πρέπει να µετρηθεί συνολικά,
ξέρετε ότι πλέον µπαίνουµε στη διαδικασία των ΠΣΕΑ.
Ειδικώς για τις εγκαταστάσεις υπάρχει άλλος αποζηµιωτικός
µηχανισµός; Αυτό είναι πλέον κάτι το οποίο έχει να κάνει κυρίως
µε το Υπουργείο Οικονοµικών, αλλά επισπεύδον Υπουργείο µπορεί να είµαστε και εµείς υπό την έννοια τού να κινήσουµε τη διαδικασία. Εκεί θα µπορούσε σε περίπτωση θεοµηνιών να
επιχορηγείται τµήµα της ζηµίας, 30% της ζηµίας για κτιριακές
εγκαταστάσεις, µηχανολογικό εξοπλισµό, πρώτες ύλες, εµπορεύµατα, φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης.
Αυτό υπάρχει και για τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις και είναι το
άρθρο 36 µε τον ν.2459/1997. Εποµένως, µπορούν να υπάρξουν
αποζηµιώσεις και µε έναν µηχανισµό που αφορά τις εγκαταστάσεις και των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, γιατί η παραδοσιακή,
η κλασική αγροτική ασφάλιση αφορά την παραγωγή, γι’ αυτό το
λέω. Εδώ, λοιπόν, υπάρχει και αυτός ο µηχανισµός που θα αξιοποιηθεί.
Εποµένως, µε αυτό πλαίσιο θα κινηθούµε, αφού καταγραφούν
πράγµατι οι ζηµιές και θα δούµε τι δυνατότητες υπάρχουν µε όλο
αυτό το πλαίσιο που σας είπα των καλύψεων, προκειµένου να
υπάρξει αποκατάσταση στις ζηµιές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κεγκέρογλου,
έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, ξεκινώντας από
το τελευταίο πρέπει να διευκρινιστεί ότι παρότι δεν υπάρχει σε
πολλές περιπτώσεις ασφάλιση του ΟΓΑ για την ηρτηµένη παραγωγή, το φυτικό κεφάλαιο και οι εγκαταστάσεις, οι υποδοµές,
που είναι αντικείµενο των ΠΣΕΑ, δεν έχουν ως προϋπόθεση την
ασφάλιση στον ΕΛΓΑ. Εάν αυτό εξασφαλιστεί θα έχουµε λύσει
ένα µεγάλο πρόβληµα και θα µπορέσει να προχωρήσει.
Το δεύτερο σηµείο έχει να κάνει µε τις αποζηµιώσεις που θα
µπορούσαν να προστεθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω
να σας πω -και νοµίζω ότι θα έχετε ενηµερωθεί- ότι για τις καταστροφές που προκλήθηκαν στην Κρήτη και κυρίως στη δυτική
Κρήτη τον Φεβρουάριο του 2019, του φετινού χρόνου, µετά από
αίτηµα, παρέµβαση και πρόταση της Ευρωβουλευτού κ. Καϊλή
ήρθαν 4,5 εκατοµµύρια, τα οποία είναι ένα µικρό ποσό στις συνολικές ζηµιές, αλλά αφορούν µόνο υποδοµές, αγροτική οδοποιία και άλλες εγκαταστάσεις.
Στο ερώτηµα της Ευρωβουλευτού προς τον αρµόδιο Επίτροπο
για να δοθούν αποζηµιώσεις στους παραγωγούς η απάντησή του
δυστυχώς ήταν αποστοµωτική για την Ελλάδα και πιστεύω µε την
ευθύνη κυρίως της προηγούµενης κυβέρνησης, αλλά όχι µόνο.
Ο Επίτροπος είπε: «Aν είχατε κάνει πρόβλεψη στο Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης, που λήγει τώρα το 2020 και µπορεί να
πάρει παράταση µέχρι το 2022, θα µπορούσε να υπάρξει αποζηµίωση ευρύτερη και ενίσχυση των παραγωγών».
Έρχεται, λοιπόν, προ των ευθυνών της η προηγούµενη κυβέρνηση -βεβαίως πολιτικά κρίθηκε-, αλλά εδώ θέλουµε να δούµε τι
θα κάνουµε. Δεν είναι το ζήτηµά µας να τους πούµε ότι κάνατε
κακή αναθεώρηση, δεν τα εντάξετε. Σήµερα το ζήτηµά µας είναι
πώς θα αποζηµιωθούν οι παραγωγοί.
Προτείνω συγκεκριµένα, µε βάση τη νοµοθετική ρύθµιση, ειδικό πρόγραµµα για την αποζηµίωση όλων αυτών των ζηµιών που
και σε αυτές τις καταστροφές προκλήθηκαν και στους παραγωγούς, ενίσχυση των παραγωγών σαν να ήταν ενταγµένοι στο
πρόγραµµα. Η µόνη δυνατότητα που έχουµε είναι αυτή, παίρνοντας την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για µη θεωρηθούν
κρατικές ενισχύσεις µείζονος σηµασίας, προκειµένου να έχουµε
τη δυνατότητα να το εντάξουµε στη συνέχεια ως ειληµµένη υποχρέωση, ως «ουρά», όπως λέγαµε παλιότερα, από το ένα πρόγραµµα στο άλλο, να ενταχθεί στην προοπτική.
Άρα πρέπει να γίνει µε τις προδιαγραφές που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποζηµιώσουµε, να πληρώσουµε µε εθνικούς
πόρους µε την άδειά τους και στη συνέχεια απολογιστικά να πάρουµε τα χρήµατα. Έτσι εξάλλου γίνεται και στα δηµόσια έργα.
Αυτό είναι µία τεράστια δυνατότητα.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να εξετάσετε από το De minimis εάν
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µπορούµε από τον λογαριασµό αυτό, από τον κανονισµό αυτό,
που υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι, συγκεκριµένα ποσά υπάρχουν
που είναι πάνω από 100 εκατοµµύρια, να εντάξουµε εκεί µεγάλο
µέρος αυτών των αποζηµιώσεων που χρειάζεται.
Κλείνοντας, να πω για άλλη µία φορά ότι το θέµα της ελαιοκαλλιέργειας θα πρέπει να το δούµε κατ’ αρχάς µε εθνικό σχέδιο,
να δούµε το θέµα της αποζηµίωσης ότι είναι πολυπαραγοντική η
αιτία της αποµείωσης του εισοδήµατος. Όσον αφορά στα κοµµάτια, λοιπόν, που έχουν να κάνουν µε ευθύνη της πολιτείας,
όπως είναι η ανευθυνότητά της ενώ εισπράττει να µην κάνει καλά
τη δουλειά της, θα δούµε πώς, νοµίζω ότι πρέπει να το εξετάσετε
αυτό, την άλλη πτυχή που σας έβαλα.
Ταυτόχρονα, πράγµατα τα οποία θα τα συζητήσουµε και στη
σύσκεψη στην οποία ανταποκριθήκατε και θα γίνει στις 5 Δεκεµβρίου στο Ηράκλειο, να δούµε πώς προχωρούµε, για να µπορέσουν την επόµενη χρονιά να καλλιεργήσουν οι άνθρωποι. Γιατί
δεν το βλέπω να καλλιεργήσουν την επόµενη χρονιά, αν δεν
υπάρξει φέτος λύση.
Αναµένουµε τις απαντήσεις σας για τις ζηµιές που έπαθαν οι
παραγωγοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επειδή έχω τα κείµενα των ερωτήσεων µπροστά µου, βάζετε -όχι εσείς, όλοι- και
επιπλέον ερωτήµατα, που είναι εκτός κανονισµού.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Έτσι γίνεται πάντα, κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Υπάρχει και αναπάντητη έγγραφη και είπαµε να πούµε µία κουβέντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καταλάβατε, κύριε
Κεγκέρογλου. Μην κάνετε ότι δεν το καταλαβαίνετε. Παλιοί είµαστε και συνεννοούµαστε. Τρία είναι τα ερωτήµατα στο χαρτί,
δεκατρία προφορικά.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να διευκρινίσω κατ’ αρχάς το εξής. Σε ό,τι αφορά
το θέµα το οποίο ανέδειξε πράγµατι η κ. Καϊλή, δύο πράγµατα
θέλω να πω. Σε αυτά τα ποσά στα οποία αναφερθήκατε, κυρίως
είδα αποζηµιώσεις υποδοµών. Άρα, δεν είδα αποζηµιώσεις καλλιεργειών ή αποζηµιώσεις που έχουν να κάνουν µε ιδιωτικές υποδοµές καλλιεργητικές. Μας ενδιαφέρουν τώρα τα θερµοκήπια.
Είδα αποζηµιώσεις υποδοµών. Θετικό! Πολύ θετικό! Δεν νοµίζω,
όµως, ότι καλύπτει την κουβέντα που κάνουµε τώρα εδώ.
Ανέδειξε, όµως, η κ. Καϊλή µε το ερώτηµά της ένα ζήτηµα, της
δυνατότητας ένταξης στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης
ποσών τα οποία συνδέονται µε την αντιµετώπιση αγροτικών ζηµιών που, όµως, οφείλονται στην κλιµατική αλλαγή.
Το µέτρο αυτό είχε ενταχθεί αρχικώς στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης και σε διαπραγµάτευση, η οποία έγινε µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015, το µέτρο αυτό µηδενίστηκε και το
αποτέλεσµα ήταν η απενεργοποίησή του.
Θα δω εάν υπάρχουν σήµερα δυνατότητες, στο υπάρχον ΠΑΑ,
αλλά δεν είµαι πολύ αισιόδοξος ως προς αυτό. Νοµίζω ότι οι νοµικές δυνατότητες έχουν εξαντληθεί. Θα το διερευνήσουµε,
όµως, για να µην είµαι εντελώς κατηγορηµατικός. Αφήνω µία εκκρεµότητα να σας απαντήσω επ’ αυτού συγκεκριµένα, αφού ολοκληρώσω τον νοµικό έλεγχο που θα κάνω για το θέµα αυτό.
Παρά ταύτα, τα αποζηµιωτικά ζητήµατα µένουν ανοιχτά. H
απάντηση είναι ότι θα προσπαθήσουµε να εξαντλήσουµε όλες
τις δυνατότητες. Επαναλαµβάνω ότι το κοµµάτι De minimis το
έχω κρατήσει στον σχεδιασµό των απαντήσεων, γιατί έπεται µία
ερώτηση που εστιάζει αρκετά ο κ. Πολάκης, όχι γιατί αυτή είναι
η επιθυµία του η αρχική υποθέτω, αλλά για να εξαντλήσει όλη τη
νοµική και οικονοµική συζήτηση -ας το πω- για το τι είναι αυτό
το οποίο µπορεί να γίνει.
Άρα θα αναλύσω το κοµµάτι De minimis περισσότερο. Θα σας
το θέσω σε ένα πλαίσιο. Όµως, θέλω πάντα να ξέρουµε ότι το
κοµµάτι του De minimis είναι «ultimum refugium», ύστατο καταφύγιο, όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες και έχει έναν
χαρακτήρα ενισχύσεως.
Άρα δεν είναι πλήρως αποζηµιωτικό µέτρο. Το ξεκαθαρίζω, για
να είναι απολύτως σαφές αυτό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Φτάσαµε στην τελευταία ερώτηση προς τον κ. Βορίδη, στη δωδέκατη µε αριθµό
230/18-11-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παύλου Πολάκη, µε θέµα: «Αποζηµιώσεις σε παραγωγούς από ακραία καιρικά φαινόµενα στον
Νοµό Χανίων».
Κύριε Πολάκη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βορίδη, είστε δικηγόρος, αλλά εγώ βλέπω ότι µια χαρά
αρχίζετε και το µαθαίνετε το αντικείµενο. Και έτσι πρέπει. Είστε
ευφυής άνθρωπος. Ακροδεξιός είστε, αλλά είστε ευφυής.
Θα µιλήσω τώρα συγκεκριµένα.
Εγώ θα είµαι πολύ σαφής, γιατί εδώ, δυστυχώς, δεχτήκατε
δύο πάσες και ως χέλι ξεγλιστρήσατε. Ελαφονήσι, Κουντούρα,
Πλάτανος, Παλιόχωρα, Δυτική Κρήτη. Σε τέσσερις ηµέρες δύο
ακραία καιρικά φαινόµενα. Καταιγίδα, χαλάζι, υδροστρόβιλος,
τρεις υδροστρόβιλοι, πάλι χαλάζι. Σε τέσσερις µέρες!
Μία παρένθεση. Αυτό δεν είναι κλιµατική αλλαγή; Εγώ είµαι
πενήντα τεσσάρων χρονών, πρώτη φορά είδα υδροστρόβιλο το
2014 και τώρα έχει κάθε χρόνο. Είναι αλλαγή. Δεν ήταν έτσι πριν
είκοσι χρόνια. Μην τρελαθούµε! Και θα πω και κάποια άλλα
πράγµατα στη δευτερολογία µου σε σχέση µε το λάδι κ.λπ..
Θα µιλήσω συγκεκριµένα, γιατί υπάρχουν κάποιες διαφορές
από αυτά που είχα καταθέσει στην ερώτηση. Διότι έγινε η καταµέτρηση. Έχετε τα στοιχεία, νοµίζω. Και ο γενικός σας γραµµατέας ξέρει γράµµατα. Τον είδα στα Χανιά. Είναι συγκεκριµένα τα
πράγµατα.
Ελαφονήσι: 520,7 στρέµµατα καταστροφή στα νάιλον. Πλήρης! Είναι όλο «κουµπότρυπες» επάνω. Ξέρετε πολύ καλά ότι αν
βρέξει θα έχουµε καταστροφή της ηρτηµένης παραγωγής. Μπαίνουν και µύκητες, υγρασίες πιο πολλές κ.λπ..
Πλάτανος: 12,8 στρέµµατα κατεστραµµένα, η υποδοµή, από
τον πρώτο υδροστρόβιλο. Κουντούρα: 455,15 στρέµµατα από το
χαλάζι. Τρύπες στα νάιλον. 88,3 στρέµµατα ξεπατωµένα θερµοκήπια. Είναι χωράφια. Σύνολο: 967,95 στρέµµατα που θέλουν την
αλλαγή της κάλυψης και 101,1 στρέµµατα που θέλουν αντικατάσταση υποδοµής. Για διάφορους λόγους δεν πλήρωναν ΕΛΓΑ.
Με βάση αυτό δεν µπαίνουν στα ΠΣΕΑ. Μπορούµε να ανοίξουµε
µεγάλη κουβέντα γιατί δεν πλήρωναν ΕΛΓΑ. Υπάρχει και ευθύνη
του κράτους σ’ αυτό το πράγµα, χωρίς να τους δικαιολογώ.
Το «ζουµί» είναι το εξής τώρα. Χρειάζονται 2.000 ανά στρέµµα
για την αντικατάσταση της κάλυψης της οροφής µε το νάιλον και
χρειάζονται, µεσοσταθµικά, ανάλογα αν είναι ξύλινη ή σιδερένια
η υποδοµή του θερµοκηπίου –γι’ αυτό βάζω µεσοσταθµικά20.000 ευρώ το στρέµµα για τα εκατόν ένα στρέµµατα.
Δηλαδή, χρειάζονται 4 εκατοµµύρια, για να µπορέσουν αυτοί
οι άνθρωποι να σώσουν την παραγωγή τους, να αντικαταστήσουν τις υποδοµές τους, να µην χάσουν µεγάλο µέρος της ηρτηµένης παραγωγής, που ένα κοµµάτι έχει χαθεί, και να
µπορέσουν να καλλιεργήσουν και του χρόνου.
Αυτά µπορούν να δοθούν µόνο από το πρόγραµµα De minimis.
Και µπορούν να δοθούν -και έχουµε και λίγο χρόνο για να δοθούν, µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου- διότι το πρόγραµµα –είχαµε και
µία αντιπαράθεση µε τον γενικό σας γραµµατέα- το 2017, το
2018 και το 2019 ήταν 161.200.000, που έκανε ο κ. Αραχωβίτης
την αύξηση του προγράµµατος De minimis. Ήταν 130.000.000
και το κάναµε 161.000.000.
Από αυτά τα 161.000.000 έχουν δοθεί για τα έτη 2017, 2018,
2019 90.000.000. Άρα µέχρι 31 Δεκεµβρίου έχουµε 70.000.000. Αν
πάµε του χρόνου, θα έχουµε για το 2020, 2021, 2022, 160.000.000.
Άρα τώρα πρέπει να δοθούν. Και έχουµε καθυστερήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μπείτε στο ερώτηµα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Το λέω το ερώτηµα. Το λέω, απλά το
υποστηρίζω, για να µην έχουµε νοµικές περικοκλάδες.
Άρα µπορείτε µε πολιτική απόφαση µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου
να δώσετε από τα 70.000.000 υπόλοιπο που υπάρχει -γιατί αυτό
δεν µεταφέρεται, δεν πάει 160.000.000 συν 70.000.000…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το αναλύσατε πριν
αυτό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Το επαναλαµβάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, αλλά εγώ δεν θα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σας αφήσω να το επαναλάβετε. Πέντε λεπτά µιλάτε. Επειδή είναι
σηµαντικό το θέµα, το άφησα. Όµως, πήγαµε στα πέντε λεπτά.
Κλείστε τώρα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Μπορείτε, λοιπόν, να το κάνετε µε πολιτική απόφαση, όπως κάναµε εµείς µε τους κτηνοτρόφους και για
το γάλα που είχε µειωθεί η τιµή και το ενισχύσαµε και για τη φυσική καταστροφή που είχε γίνει πέρυσι και για καµιά δεκαριά
µέρες στο Μάτι δεν µπορούσαν να πάνε στις στάνες οι άνθρωποι
και να ταΐσουν και είχαµε πρόβληµα στην παραγωγή, την οποία
ενισχύσαµε µε 5 και 6 ευρώ ανά ζώο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Πολάκη, κλείστε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Μπορείτε, λοιπόν, να κάνετε το ίδιο
πράγµα. Και µπορείτε να το κάνετε σύντοµα, γιατί τώρα χρειάζεται -ήδη οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και χρεώνονται- από το πρόγραµµα De minimis.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, τριάντα
τέσσερεις µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Μαλίων Ηρακλείου και το
2ο Δηµοτικό Σχολείο Νεάπολης Λασιθίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η Κρήτη έχει την τιµητική της σήµερα, κύριε Βαρδάκη και
κύριε Πολάκη.
Κύριε Υπουργέ, το ερώτηµα ήταν σαφές, αν προτίθεστε, δηλαδή, από τα 70 εκατοµµύρια να δώσετε τα 4 εκατοµµύρια. Για
να είµαστε σύντοµοι. Τα υπόλοιπα τα είπε ο κ. Πολάκης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, παρ’ ότι όπως ξέρετε είµαι οπαδός της σαφήνειας και της απλότητας, ενδεχοµένως η παρουσίαση κάθε φορά των θεµάτων να µην συνηγορεί υπέρ της
ακρίβειας.
Γιατί το λέω αυτό; Γιατί κανείς πρέπει να κατανοήσει το µηχανισµό De minimis, γιατί υπάρχει ένα σφάλµα σε αυτό το οποίο
λέει ο κ. Πολάκης. Να συµφωνήσουµε, λοιπόν, ορισµένους αριθµούς και να συµφωνήσουµε και µε τη λειτουργία και να δούµε τι
µένει να γίνει.
Οι αριθµοί, εν πολλοίς, πράγµατι είναι έτσι όπως τους είπε ο
κ. Πολάκης. Το πρόγραµµα De minimis είναι ένα πρόγραµµα ενίσχυσης µε ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, δηλαδή περιορισµένες, µικρές να το πω έτσι, που τις αποδέχεται η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Θεωρεί, δηλαδή, ότι όταν αυτές δίνονται, δεν δηµιουργούν στρέβλωση του ανταγωνισµού. Αυτό είναι η βασική του φιλοσοφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Σωστό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Είναι ένα πρόγραµµα το οποίο καθορίζεται από
τον κανονισµό. Και ο κανονισµός λέει ότι στην πραγµατικότητα
είναι µηχανισµός ενίσχυσης και αποζηµίωσης και πρέπει να δίνεται και να χρησιµοποιείται επικουρικά. Τι σηµαίνει επικουρικά;
Όταν δεν έχουµε άλλον κύριο αποζηµιωτικό µηχανισµό.
Πώς λειτουργεί αυτό το πρόγραµµα; Αυτό το πρόγραµµα έχει
το σύστηµα των λεγόµενων «κυλιόµενων τριετιών». Δηλαδή, έχει
ένα βασικό ποσό, το οποίο ορίζεται ότι δεν µπορεί να το υπερβαίνει το κράτος - µέλος που χορηγεί αυτές τις ενισχύσεις. στο
σύνολο του στην τριετία.
Η κάθε τριετία, όµως, δεν είναι ξεχωριστή. Δηλαδή, δεν είναι
2017-2018-2019 µία τριετία και µετά δεύτερη τριετία 2020-20212022. Είναι κυλιόµενες τριετίες. Για παράδειγµα, η τριετία 20172018-2019 έδωσε αυτά που έδωσε το 2017 και ξεκινά νέα
κυλιόµενη τριετή 2018-2019-2020. Άρα αυτά που έχει δώσει το
2017, αφαιρούνται από την κυλιόµενη τριετία 2018-2019-2020.
Συνεπώς µε αυτόν τον τρόπο γίνεται ο υπολογισµός.
Γιατί το λέω αυτό; Γιατί υπάρχει ένας ισχυρισµός του κ. Πολάκη, ότι αν δεν δώσουµε τώρα αυτά τα λεφτά, αυτά τα λεφτά
χάθηκαν. Δεν είναι έτσι. Αν δεν δώσουµε τώρα τα λεφτά, αυτά
τα λεφτά συνυπολογίζονται για την επόµενη κυλιόµενη τριετία.
Δεν προστίθενται.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ε, αυτό λέµε.
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ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν είπα ότι προστίθενται. Είπα ότι συνυπολογίζονται, δηλαδή δεν χάνονται.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Άρα 170 εκατοµµύρια µείον 70 εκατοµµύρια.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ξαναλέω τώρα, γιατί προσπαθώ να το εξηγήσω.
Δεν είναι, ίσως, τόσο απλό. Έχει µία τεχνική αυτός ο µηχανισµός.
Γιατί το λέω όµως; Ας πούµε είναι 134 εκατοµµύρια η τριετία.
Δεν έδωσε τα 42 εκατοµµύρια. Αυτό δεν σηµαίνει ότι στην επόµενη τριετία έγιναν 176 εκατοµµύρια, αλλά δεν σηµαίνει κιόλας
ότι έγιναν 90 εκατοµµύρια.
Άρα 134 εκατοµµύρια είναι κάθε φορά η τριετία, στο σύνολό
της όµως. Ό,τι δίνεις µέσα σε αυτή την τριετία, αφαιρείται από
αυτό το υπόλοιπο της τριετίας.
Τι σηµαίνει, λοιπόν, αυτό; Σηµαίνει, για να τα πούµε τώρα συγκεκριµένα, ότι το ποσό -διαβάζω από αυτούς που κάνουν το λογαριασµό, τους υπηρεσιακούς- που έχει χορηγηθεί µέχρι σήµερα
-είναι ακριβές αυτό που λέει ο κ. Πολάκης- είναι 91 εκατοµµύρια.
Αποµένει ποσό περίπου 43 εκατοµµυρίων για το 2019. Το ποσό
αυτό θα παραµείνει το ίδιο και για το 2020, εφόσον δεν δοθούν
ενισχύσεις εντός του 2019.
Δεν είναι, λοιπόν, ότι υπάρχει απώλεια του ποσού. Αντιθέτως,
αν για παράδειγµα δίναµε αύριο το πρωί 43 εκατοµµύρια, δεν θα
είχαµε το ποσό αυτό ξανά να το δώσουµε τον επόµενο χρόνο.
Αυτό είναι το θέµα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Θα το είχαµε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Επίσης, όταν υποβάλλεται ένα αίτηµα…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Συγγνώµη, να το κάνω λίγο ζωντανό.
Εσείς λέτε ότι έχετε 43 εκατοµµύρια…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ας πούµε ότι έχουµε 43 εκατοµµύρια ή 60 εκατοµµύρια, όσα θέλετε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Εγώ λέω ότι έχετε 70 εκατοµµύρια. Μην
κολλήσουµε σε αυτό. Αν τα δώσετε µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου, την
1 Γενάρη θα έχετε για το 2020-2021-2022 160 εκατοµµύρια.
Σωστά;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Όχι.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Μα, έτσι είναι, ρε παιδιά. Τι να κάνουµε;
Ενώ αν δεν δώσετε τώρα τα 70 εκατοµµύρια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Στη δευτερολογία
σας τα υπόλοιπα.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Να εξηγήσω γιατί όχι; Κάνετε το εξής σφάλµα.
Πώς υπολογίζουµε; Έχουµε 2019. Ποια είναι η επόµενη τριετία;
Είναι 2019-2020-2021. Εσείς πάτε στην τριετία 2020-2021-2022.
Μην πάτε εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ,
δώστε την απάντηση που θέλετε και τελειώνουµε. Δεν θα κάνω
την ερώτηση, επερώτηση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σταµάτησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν πάµε στη δευτερολογία του κ. Πολάκη, εκ λάθους µου και για να κρατώ ίση απόσταση, εκτός του κ. Βαρδάκη και του κ. Πολάκη, είναι εδώ και ο
κ. Ηγουµενίδης και ο κ. Κεγκέρογλου. Για να ακούσουν τα παιδιά
ότι βρίσκεται εδώ σύµπασα σχεδόν η Κρήτη.
Κύριε Πολάκη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εντάξει, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την απάντηση ο κ. Βορίδης.
Με λίγα λόγια τώρα, µπορείτε να δώσετε τις επόµενες µέρες
το ποσό που σας είπα. Έχει διαφορά το ποσό που είχα καταθέσει
στην ερώτηση. Η πραγµατική εικόνα των καταστροφών είναι
αυτή που σας είπα πριν. Την έχετε. Είναι η καταµέτρηση της Διεύθυνσης Γεωργίας, µε τους δήµους κάτω και τους παραγωγούς. Έχω και τα ονόµατα των παραγωγών από πίσω, που λένε
ανά παραγωγό πόση είναι η καταστροφή.
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Δεν έχω ακριβή εικόνα για το ποια είναι η καταστροφή στο
Τυµπάκι από τη χαλαζόπτωση. Δεν είναι τεράστια -κι εκεί νοµίζω
είναι µόνον τα νάιλον, δεν είναι από ανεµοστρόβιλο- και µπορεί
να προστεθεί σε αυτό το ποσό που είπα τώρα. Θεωρώ ότι µπορείτε να το δώσετε.
Νοµίζω ότι δεν έχει νόηµα η συνέχιση της συζήτησης µε τις
τριετίες. Το ζουµί είναι ότι υπάρχουν χρήµατα που µπορούν να
δοθούν.
Θέλω να πω δύο κουβέντες. Σας είχα κάνει µία επίκαιρη ερώτηση για τις θερµοκηπιακές καλλιέργειες. Ήταν γραπτή ερώτηση, η οποία δεν έχει απαντηθεί. Την είχα κάνει στις 12
Σεπτεµβρίου. Ήταν για ένα έντοµο, βασικό εχθρό της καλλιέργειας ντοµάτας, την tuta absoluta, που έχει προσβάλει µεγάλες
εκτάσεις θερµοκηπιακών καλλιεργειών. Και αυτοί ζητούν αποζηµίωση, λόγω του ότι είναι κάτι το απρόσµενο. Δεν έχει ξαναγίνει
εκεί κάτω.
Επειδή η καλλιέργεια της ντοµάτας είναι προνοµιακός τοµέας
για την Κρήτη και καταλαµβάνει σε έκταση ένα πολύ µεγάλο ποσοστό της συνολικής παραγωγής της χώρας, θα ήθελα να σας
ρωτήσω τι προτίθεστε να πράξετε σχετικά µε αυτά τα αιτήµατα.
Επίσης, ήθελα να κάνω και µία ερώτηση για το ποιοι σύλλογοι
έχουν κάνει σχετικό αίτηµα και πόσο είναι συνολικά το ύψος των
αιτούµενων αποζηµιώσεων. Γιατί, παρ’ ότι το ήξεραν το πρόγραµµα De minimis, είχαν έρθει πολύ αργά, λίγο πριν τις εκλογές, στον κ. Αραχωβίτη και δεν είχαν καταθέσει το αίτηµα. Θα
ήθελα να ξέρω αν έχει γίνει η κατάθεση του αιτήµατος και ειδικά
από το Σύλλογο του Τυµπακίου.
Επιτρέψτε µου, όµως, για ένα λεπτό και το εξής: Όσον αφορά
την ελαιοπαραγωγή -γιατί άκουσα πολλά- δείτε τις µέσες θερµοκρασίες και την υγρασία Οκτωβρίου - Νοεµβρίου του 2019,
Οκτωβρίου - Νοεµβρίου του 2018, Οκτωβρίου - Νοεµβρίου του
2017 και θα δείτε ποιος είναι ο λόγος που έγινε αυτό το πράγµα.
Η χρονιά της ελαιοπαραγωγής φέτος στην Κρήτη ήταν πάρα
πολύ καλή. Ήταν µεγάλη βεντέµα και µέχρι τις 20 Σεπτεµβρίου
πήγαινε πάρα πολύ καλά. Όµως, δεν έπιασε ψύχρα. Το µεσηµέρι
έφτανε τους 25, 26, 27 βαθµούς. Αυτό έγινε και στις αρχές του
Νοέµβρη. Μεγαλώνει και η νύχτα κι έχει πιο πολλή υγρασία.
Και βέβαια, εκτός από το δάκο, υπάρχει και το γλοιοσπόριο.
Ο γενικός γραµµατέας σας θα σας πει ότι αν κάνει µία ζηµιά ο
δάκος, ο δάκος και το γλοιοσπόριο κάνουν οκτώ σαν καταστροφή και γι’ αυτό µειώνει και την ποιότητα. Δεν υπάρχει λάδι
δύο και τρεις γραµµές τώρα. Είναι έξι, επτά τα καλύτερα, 1,2%1,3% κι αυτό το πράγµα ρίχνει την τιµή. Εδώ τώρα µπαίνει ζήτηµα
επιβίωσης και συνέχισης της ελαιοπαραγωγής.
Άρα πρέπει να βρεθεί λύση. Και προφανώς, δεν συµφωνώ µε
αυτά που έλεγε ο κ. Συντυχάκης πριν µε τη δακοκτονία. Εγώ
ασχολήθηκα πολύ µε τη δακοκτονία και ως δήµαρχος -γιατί την
έκανε η αναπτυξιακή του δήµου µου- και ως Αναπληρωτής
Υπουργός, αλλά και ως Βουλευτής της Κρήτης. Όντως το µεγάλο «τσεκούρι» στη δακοκτονία έπεσε το 2012. Τότε κόπηκαν
πολλά λεφτά. Όµως τα αυξήσαµε. Αργήσαµε, αλλά αυξήσαµε
από το 2018 αυτά που δίνονταν στην Κρήτη.
Συµφωνώ µε αυτό που είπατε, ότι πρέπει να γίνονται τόσοι ψεκασµοί όσοι χρειάζονται. Εγώ επικαλούµαι τη µαρτυρία του Δηµάρχου Καστελίου, του Μυλωνάκη, ο οποίος είναι µεγάλος
ελαιοπαραγωγός και έχει ψεκάσει εννέα φορές. Την ίδια κακοµοιριά ζει κι αυτός. Έχει ψεκάσει µοναχός του, δηλαδή. Άρα δεν
είναι θέµα ψεκασµού. Είναι θέµα των συγκεκριµένων κλιµατολογικών συνθηκών.
Άρα απαιτήστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν είναι δυνατόν για τα µοσχάρια της Ιρλανδίας λόγω Brexit να δίνει 50 εκατοµµύρια κι εδώ για το βασικό προϊόν, που είναι εθνικό προϊόν
για τη χώρα, να µην µπορεί να δώσει. Απαιτήστε το και θα το στηρίξουµε.
Εγώ θεωρώ ότι θα µπορούσε να δοθεί και µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου από το πρόγραµµα De minimis ένα µικρό ποσό για µία προσωρινή ανακούφιση, γιατί ισχύει αυτό που λέει, ότι αν πάει έτσι
πράγµα, δεν θα καλλιεργήσει του χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για να κλείσετε τις πολλές ερωτήσεις που είχατε να
απαντήσετε σήµερα.
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ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ήταν καλοδεχούµενες και θεωρώ χρήσιµες οι
ερωτήσεις. Απασχολούν τα ζητήµατα αυτά και είναι σηµαντικό
να συζητούνται στο Κοινοβούλιο.
Λοιπόν, µε το De minimis, εγώ θεωρώ ότι έχουµε ξεκαθαρίσει
το µηχανισµό. Η πρόθεση της Κυβέρνησης -το ξαναλέω- είναι να
εξαντλήσει κάθε αποζηµιωτική δυνατότητα. Nα το εξαντλήσει
αυτό. Το άλλο, όµως, που σας λέω για το De minimis, δεν το λέω
αποτρεπτικά. Το λέω απλώς για να το συνεκτιµούµε όλοι.
Διότι, κοιτάξτε, τα αιτήµατα De minimis διαβιβάζονται ορθώς
προς την Κυβέρνηση και πρέπει η Κυβέρνηση να τα αξιολογήσει
-κι εκεί πράγµατι, είναι το σηµείο που κατ’ εξοχήν υπάρχει πολιτική απόφαση και σωστά- αλλά η Κυβέρνηση -για να συνεννοηθούµε- έχει αιτήµατα για αποζηµιώσεις De minimis, τα οποία
παρέλαβε από τον κ. Αραχωβίτη -όχι ότι ο άνθρωπος δεν είχε την
πρόθεση να τα ικανοποιήσει, εγώ είµαι βέβαιος ότι είχε την πρόθεση να τα ικανοποιήσει- ύψους 100 εκατοµµυρίων.
Έχω, βέβαια, να οµολογήσω κάτι στο Σώµα. Η µακαρίτισσα η
µητέρα µου ήταν Σφακιανή και άρα, έχω ένα δεσµό µε το νησί.
Έχω, όµως, και µία -ας το πω έτσι- µια αντικειµενική κρίση, δίκαιη
κρίση, στον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να προσεγγίζεται συνολικά το ζήτηµα των οικονοµικών ενισχύσεων.
Άρα στα πλαίσια αυτής της συνεκτίµησης, που είµαι βέβαιος
ότι όλοι µαζί µας θα είστε -γιατί συνεκτίµηση πρέπει να κάνουµε
µε απόλυτο σεβασµό στον ρόλο του Βουλευτή Χανίων, αλλά
όµως κι εδώ έχοντας την αίσθηση ότι εκπροσωπούµε το έθνος,
άρα εν τω συνόλω- θα δοθούν οι κατάλληλες λύσεις και απαντήσεις στα θέµατα αυτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Άρα δεσµεύεστε, αλλά δεν θέλετε να το
πείτε ακόµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Μπαίνουµε τώρα στον επόµενο κύκλο. Είναι τρεις ερωτήσεις
προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Θα απαντήσει ο παρευρισκόµενος Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος.
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 260/26-11-2019 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Δελή προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Καταστροφές εξαιτίας δυνατής
βροχόπτωσης σε δήµους της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής».
Κύριε Δελή, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια τέτοιον καιρό.
Με τις πρώτες δυνατές βροχές για άλλη µια φορά έχουµε πληµµύρες στη Χαλκιδική, όπως βέβαια και σε άλλες περιοχές της
χώρας µας.
Και τούτη τη φορά οι δυνατές βροχές που πέσανε στη Χαλκιδική και συγκεκριµένα στους δήµους της Σιθωνίας, της Νέας
Προποντίδας και του Αριστοτέλη, έφεραν πολύ µεγάλες καταστροφές σε σπίτια -πήγα και τα είδα µε τα ίδια µου τα µάτια- σε
επιχειρήσεις, σε καλλιέργειες και βεβαίως, στο οδικό δίκτυο της
περιοχής και το επαρχιακό, αλλά και στο αγροτικό.
Ειδικά στην Ολυµπιάδα, η οποία και βρέθηκε στο επίκεντρο
των καταστροφών, πληµµύρισαν οι χείµαρροι που περνάνε µέσα
απ’ αυτήν, µε αποτέλεσµα να καταστραφούν δεκάδες σπίτια ή
και να καταστούν επικίνδυνα να κατοικηθούν, ενώ υπήρξανε το
βράδυ εκείνο µέχρι και απεγκλωβισµοί ατόµων από τα ίδια τους
τα σπίτια.
Πολλά σπίτια στην Ολυµπιάδα ακόµα και τώρα δεν έχουν νερό,
λόγω της καταστροφής του δικτύου, ενώ έπαθε ζηµιές και ο αγωγός των λυµάτων προς το βιολογικό καθαρισµό. Επίσης, στην περιοχή -αναφέρω ενδεικτικά ορισµένες από τις ζηµιές και τις
καταστροφές, είναι πολύ περισσότερες και εκτεταµένες- ο επαρχιακός δρόµος που συνδέει τον Πολύγυρο µε την Ιερισσό αυτή
τη στιγµή δεν λειτουργεί, λόγω καθίζησης σε έναν συγκεκριµένο
σηµείο.
Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, εδώ πρέπει να πούµε ότι όλος ο κόσµος ξέρει πια ότι αυτές οι πληµµύρες προκαλούνται και επαναλαµβάνονται κάθε χρόνο τέτοιο καιρό και όλο το χειµώνα,
ασφαλώς λόγω της χρόνιας έλλειψης των αναγκαίων και απαραί-
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τητων αντιπληµµυρικών έργων, αντιπληµµυρικά έργα για τα
οποία όλες οι κυβερνήσεις ποτέ, µα ποτέ δεν έδωσαν τα χρήµατα
εκείνα που χρειάζονται για να µελετηθούν, να σχεδιαστούν και
να υλοποιηθούν εν τέλει αυτά τα αντιπληµµυρικά έργα.
Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω, σας ρωτάµε για τις δικές σας
ενέργειες, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να έχουν
επείγοντα χαρακτήρα, για να γίνει γρήγορη η καταγραφή όλων
των ζηµιών που έπαθαν οι λαϊκές περιουσίες τόσο για την πρώτη
όσο και τη δεύτερη κατοικία, η οποία πολλές φορές εξαιρείται
και αυτές βεβαίως, οι ζηµιές να αποζηµιωθούν στο 100% και όχι
σε µικρότερα ποσοστά, να ελεγχθούν για τη στατική τους επάρκεια τα σπίτια που είναι δίπλα στα πληµµυρισµένα ρέµατα -τα είδαµε µε τα ίδια µας τα µάτια, ορισµένα έχουν σοβαρό πρόβληµανα γίνει άµεση και πλήρη αποκατάσταση όλων των καταστροφών
και να δοθούν, κύριε Υπουργέ, επιτέλους, τα απαραίτητα χρήµατα για τον σχεδιασµό, όπως είπαµε, και την κατασκευή των
απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων στη Χαλκιδική, διευθετώντας, παραδείγµατος χάριν -κάτι που είναι επείγον και αναγκαίοόλους τους χειµάρρους και, βεβαίως, αποκαθιστώντας όλα τα
προβληµατικά δίκτυα.
Με δεδοµένο ότι στην Ολυµπιάδα δίπλα σε αυτά τα ρεύµατα
που τη διασχίζουν, υπάρχει και η γνωστή εξορυκτική δραστηριότητα του χρυσού, καθώς και πολλοί χώροι απόθεσης µε επικίνδυνα απόβλητα από προηγούµενες εκµεταλλεύσεις, νοµίζουµε
ότι θα πρέπει να γίνει άµεσα µια αυτοψία από τις αρµόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες για τυχόν µεταφορά -δεν το γνωρίζουµετοξικών ρύπων και φερτών υλών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Λιβάνιος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Δελή, πράγµατι τα περισσότερα που είπατε,
είναι απολύτως ακριβή. Βρέθηκα στην Ολυµπιάδα το Σάββατο
το πρωί ως µέρος του κυβερνητικού κλιµακίου. Οι καταστροφές
ήταν πολύ σηµαντικές. Πράγµατι οι χείµαρροι -αν µέτρησα καλά,
τρεις ή τέσσερις- διαπερνούν τον οικιστικό ιστό της πόλης, κατέληξαν στη θάλασσα και δηµιούργησαν πολλά προβλήµατα:
πληµµυρισµένα σπίτια, υπόγεια, καταστροφή οικιακού εξοπλισµού και φυσικά, ζηµιές στις υποδοµές, µεταξύ των οποίων και
η επαρχιακή οδός Πολυγύρου - Ιερισσού και µεγάλο κοµµάτι του
δασικού οδικού δικτύου.
Τα µέτρα, λοιπόν, που λαµβάνονται είναι τα εξής.
Πρώτον, συγκροτήθηκαν άµεσα, σε συνεννόηση µε τον Δήµαρχο του Δήµου Αριστοτέλη, τα τριµελή κλιµάκια για να καταγραφούν οι ζηµιές των ιδιωτών και να προχωρήσουµε, µε βάση
την υπουργική απόφαση που υπάρχει, σε αποκατάσταση µέχρι
ενός ποσού –αν δεν κάνω λάθος, 6.000 ευρώ- του κατεστραµµένου οικιακού εξοπλισµού. Αυτό θα καλύψει ένα µεγάλο µέρος
των ζηµιών. Κυρίως ήταν υπόγεια στα οποία δεν υπήρχε µεγάλης
αξίας οικιακός εξοπλισµός, οπότε θα καλύψει το µεγαλύτερο
κοµµάτι τους.
Δεύτερον, έχει ξεκινήσει αναλυτικά η καταγραφή των ζηµιών
των υποδοµών, µεταξύ των οποίων και του οδικού δικτύου. Το
κυριότερο, όµως -και ήταν το άµεσο πρόβληµα που αντιµετωπίσαµε- ήταν να κινητοποιηθεί άµεσα ο µηχανισµός, γιατί, όπως
γνωρίζετε, µεταξύ Σαββάτου που βρεθήκαµε στην Ολυµπιάδα
και της Δευτέρας τα ξηµερώµατα, υπήρχε νέο κύµα κακοκαιρίας,
οπότε έπρεπε να ληφθούν τα απολύτως αναγκαία µέτρα, προκειµένου να µη δηµιουργηθούν σοβαρότερα προβλήµατα και πιθανόν να θρηνούσαµε στην περιοχή και νεκρούς. Υπήρχε
ηλικιωµένο ζευγάρι το οποίο ανέβηκε σε δέντρο, προκειµένου να
σωθεί.
Κινητοποιήθηκε και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Ήταν παρών και ο Περιφερειάρχης, ο κ. Τζιτζικώστας, το Σάββατο το πρωί που έγινε η αυτοψία. Δεν υπάρχει αναφορά αυτήν
τη στιγµή για τοξικές ύλες οι οποίες µεταφέρθηκαν προς την παραλία από τη βροχή.
Το Σώµα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδας θα
κάνει άµεσα έκτακτο έλεγχο, προκειµένου να δούµε αν υπάρχει
κάποιο πρόβληµα. Είναι όργανο επιθεωρητών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος το οποίο θα δει άµεσα.
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Οι αντιπληµµυρικές υποδοµές είναι ένα τεράστιο πρόβληµα.
Εγώ προσωπικά αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχηµα όταν µου είπαν
οι κάτοικοι ότι δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι η δεύτερη φορά,
δεν είναι η τρίτη φορά, αλλά είναι η τέταρτη φορά τα τελευταία
τρία-τέσσερα χρόνια που αντιµετωπίζουν το ίδιο πρόβληµα. Και
πρέπει επιτέλους άµεσα να προχωρήσουν αυτά τα αντιπληµµυρικά έργα, διότι δεν γίνεται ακόµα και σε µια πάρα πολύ έντονη
βροχόπτωση να κινδυνεύουν όχι µόνο περιουσίες, αλλά πιθανόν
και ζωές.
Έχει υποβληθεί µία µελέτη περίπου 500.000 ευρώ, η οποία διευθετεί τα ρέµατα της περιοχής και την οποία θα προσπαθήσουµε να την εντάξουµε άµεσα σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα
είτε από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων είτε από τον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ» είτε από τη νέα φάση του χρηµατοδοτικού εργαλείου.
Πρέπει να ξεκινήσουν άµεσα τα έργα.
Αναµένουµε από τον Δήµο Αριστοτέλη το τεχνικό του δελτίο
µε τις καταστροφές, προκειµένου να εγκριθεί και έκτακτη χρηµατοδότηση ενός ποσού για να καλυφθούν οι άµεσες ανάγκες.
Θα είµαστε σε διαρκή ετοιµότητα να βοηθήσουµε και την περιφέρεια και τον δήµο σε ό,τι έργα χρειαστούν, προκειµένου να
λυθεί αυτό το θέµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Δελή, έχετε τον
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Είπε ο κύριος Υπουργός ότι έχουν σταλεί
τα κλιµάκια καταγραφής των ζηµιών -δεν το αµφισβητούµε αυτόκαι ότι θα υπάρξουν αποζηµιώσεις µέχρι του ποσού των 6.000
ευρώ.
Εντάξει, µε µια πρώτη µατιά, γατί έτυχε να επισκεφθώ και εγώ
την Ολυµπιάδα, είδα ότι είναι πολύ µεγάλες οι ζηµιές και δεν
είναι µόνο υπόγεια. Είναι και σπίτια, είναι εξοχικές κατοικίες και
δεν θα έλεγα ότι είναι πολυτελείς βίλες. Είναι εξοχικές κατοικίες
φτωχών, απλών, λαϊκών ανθρώπων που τις έχουν για να περνάνε
λίγες ηµέρες το καλοκαίρι και να ξεκουράζονται. Νοµίζουµε ότι
και αυτές θα πρέπει να αποζηµιωθούν.
Κρατώ και κάνω µια ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό που είπατε για
το ότι δεν υπάρχει αναφορά από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος για περιβαλλοντική ρύπανση από τοξικά απόβλητα από την
εξορυκτική δραστηριότητα του χρυσού που υπάρχει εκεί. Το είπατε επίσηµα στη Βουλή. Αναλαµβάνετε, βεβαίως, και την ευθύνη.
Αυτό που ξέρουµε, όµως, εµείς και γράφτηκε βεβαίως στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης είναι ότι το 2017 - 2018 η εταιρεία
χρυσού εκεί κατασκεύασε ένα έργο εκτροπής του συγκεκριµένου ρέµατος, του ρέµατος Μπασδέκη στην Ολυµπιάδα, όπως λέγεται, για να εκτρέψει το νερό µακριά από την περιοχή του
µεταλλείου.
Δεν ξέρουµε -ειλικρινά αναρωτιόµαστε, φαντάζοµαι θα το ψάξουν και θα το βρουν οι τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείουκατά πόσο αυτό επηρέασε την πληµµύρα του συγκεκριµένου ρέµατος που περνά µέσα από την Ολυµπιάδα, κυριολεκτικά τη διασχίζει, και που έφερε αυτές τις µεγάλες καταστροφές. Μάλιστα
παραδίπλα και ο άλλος χείµαρρος, ο χείµαρρος του Μαυρόλακκα, υπερχείλισε και αυτός και κατέστρεψε και ένα κοµµάτι
του δρόµου.
Εδώ, όµως, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται να τονίσουµε, νοµίζω,
κάτι πάρα πολύ σοβαρό, εξαιρετικά σοβαρό. Πρέπει να ξέρετε και
εσείς, φαντάζοµαι το γνωρίζετε, αλλά να το ξέρει και ο κόσµος
που µας ακούει ότι όλα αυτά τα ρέµατα της Ολυµπιάδας, ο Μαυρόλακκας, ο Μπασδέκης, η Μπαξίνα έχουν ένα βεβαρηµένο ιστορικό πληµµυρών. Το έχουµε ψάξει και έχουµε δει ότι είχαµε
πληµµύρες το 2000,το 2006, το 2010, το 2011, δύο φορές το 2014.
Ωστόσο αυτά τα ρέµατα που έχουν τέτοιο ιστορικό πληµµυρών καθώς και άλλα ρέµατα, αλλά και αυτά, έµειναν έξω από το
σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πληµµύρας λεκανών απορροής της
Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι πραγµατικά να
απορεί κανείς πώς αυτά τα ρέµατα έµειναν έξω από τον σχεδιασµό της περιφέρειας.
Έτσι, παρά το ότι είναι γνωστό ότι η Χαλκιδική είναι ένας από
τος νοµούς που εκδηλώνονται πάρα πολλές πληµµύρες, µένει η
απορία για το ότι αυτά τα ρέµατα και άλλοι χείµαρροι έµειναν
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έξω από τον σχεδιασµό µε συνέπεια µια ολόκληρη περιοχή εκεί,
ο Σταυρός, η Ολυµπιάδα, το Στρατώνι, η Μεγάλη Παναγιά, η Ιερισσός, το Γοµάτι να είναι εκτεθειµένα στις πληµµύρες.
Νοµίζουµε ότι αυτό που γίνεται κυρίως µε την αντιπληµµυρική
προστασία µέχρι στιγµής είναι κάποιες επιµέρους αποκαταστάσεις και κυρίως µπαλώµατα µέχρι να έρθει η επόµενη βροχή για
να τα σαρώσει.
Και εν πάση περιπτώσει, παρακολουθήσαµε και την προηγούµενη συζήτηση για το άλλο Υπουργείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, όµως.
Δεν µας ενδιαφέρει το άλλο Υπουργείο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι, το φέρνω ως παράδειγµα, κύριε Πρόεδρε.
Πάντα φταίνε, ξέρετε, και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια τα ιδιαίτερα καιρικά φαινόµενα και η κλιµατική αλλαγή, χρησιµοποιώντας την όλες οι κυβερνήσεις και η δική σας ως άλλοθι για να
κρύψουν τις δικές τους ευθύνες. Εδώ πριν από λίγο ακούσαµε
ότι µέχρι και για τον δάκο ευθύνεται η κλιµατική αλλαγή.
Συνολικά εµείς λέµε ότι αυτά τα αντιπληµµυρικά έργα, τα τόσο
απαραίτητα, των οποίων αποδεικνύεται η χρησιµότητά τους κάθε
χρόνο τέτοιον καιρό, δεν είναι επιλέξιµα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και εν πάση περιπτώσει για όσα τυχόν είναι επιλέξιµα δίνονται πολύ λίγα χρήµατα. Είναι στα αζήτητα του προϋπολογισµού των δηµοσίων επενδύσεων και του ΕΣΠΑ και εν πάση
περιπτώσει γίνονται αποσπασµατικά απουσιαζόντος οποιουδήποτε κεντρικού σχεδιασµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Λιβάνιος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το είπαµε και πριν, όταν µία περιοχή χτυπιέται τόσο συχνά από
πληµµύρες, υπάρχει σοβαρό πρόβληµα και πρέπει άµεσα να το
λύσουµε.
Όσον αφορά το πρώτο κοµµάτι, την πρώτη σας αναφορά σχετικά µε τοξικά απόβλητα, υπάρχει και σχετικό έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, ο οποίος λέει κατά λέξη: «Τέλος, σας
ενηµερώνω ότι µέχρι σήµερα δεν έχει υπάρξει κάποια αναφορά
- καταγγελία ή και ένδειξη για διαρροή τοξικών φερτών υλικών».
Σε συνέχεια, επειδή η καταγγελία πολλές φορές δεν είναι και κάτι
που µπορεί να είναι και ορατό στο µάτι, το Σώµα Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος θα πραγµατοποιήσει άµεσα και
ελέγχους για να το δούµε.
Όσον αφορά τα αντιπληµµυρικά φαινόµενα, η Κυβέρνηση είναι
αποφασισµένη. Οι περιοχές υψηλού κινδύνου είναι πάρα πολλές
πλέον στην Ελλάδα. Τα ακραία καιρικά φαινόµενα γίνονται όλο
και πιο συχνά, όπως το ζήσαµε την τελευταία εβδοµάδα µε διαδοχικά κύµατα, γιατί εκτός από την Χαλκιδική, είχαµε µεταβεί
µετά και στη Θάσο, όπου υπήρχαν ανάλογου µεγέθους, αν όχι
και µεγαλύτερες, καταστροφές. Ήταν ορατό ότι και ανθρώπινα
λάθη, κατασκευαστικά και σε δηµόσια έργα, ευθύνονται για την
υπερχείλιση κάποιων χειµάρρων.
Αυτό που θα κάνουµε, λοιπόν, είναι και στο νέο χρηµατοδοτικό
πρόγραµµα, το οποίο είναι υπό µελέτη και µελετάται και η χρηµατοδότησή του, να πάµε να χρηµατοδοτήσουµε αντιπληµµυρικά έργα σε όλες τις περιοχές υψηλού κινδύνου.
Θα προσπαθήσουµε κατ’ εξαίρεση η µελέτη του έργου της
Κεντρικής Μακεδονίας της περιοχής της Ολυµπιάδας να χρηµατοδοτηθεί άµεσα, ώστε να έχουµε έτοιµη τη µελέτη για να προχωρήσουµε άµεσα στη δηµοπράτηση έργου.
Εκτιµώ ότι, επειδή είναι πολύ σύνθετα, είναι αρκετά τα ρέµατα
που διατρέχουν τον ιστό, θα είναι ένα έργο αρκετών εκατοµµυρίων ευρώ, το οποίο θα χρειαστεί. Αλλά είναι το ελάχιστο που
µπορούµε να κάνουµε για τους κατοίκους της περιοχής, ώστε
κάθε φορά που βρέχει να µην κινδυνεύουν από πληµµύρες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε στην
επόµενη ερώτηση, η οποία είναι η πέµπτη µε αριθµό 251/26-112019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Ολοκλήρωση έργων αποκατάστασης σχολικών κτηρίων Δήµου Χαϊδαρίου».
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Τον λόγο έχει ο κ. Αρσένης.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, είναι ένα θέµα που έχω αναδείξει µε την
πρώτη µου κοινοβουλευτική ερώτηση. Το έχουµε συζητήσει µαζί
και στην Ολοµέλεια από το Βήµα της Βουλής.
Ο σεισµός του Ιουλίου αν και ήταν µικρός σχετικά, ήταν µέτριας έντασης, οδήγησε σε µεγάλες ζηµιές στο Χαϊδάρι και σε
άλλες περιοχές της δυτικής Αθήνας, λόγω κυρίως του κακού
υπεδάφους. Στο Χαϊδάρι, όµως, το πλήγµα ήταν σηµαντικό.
Και συγκεκριµένα όσον αφορά τα σχολικά κτήρια, τα δεκαεννιά από τα σαράντα δύο βρέθηκαν να έχουν εκτεταµένες ζηµιές
και ορισµένα κρίθηκαν εντελώς ακατάλληλα.
Οι υπολογισµοί του δήµου είναι ότι οι ζηµιές ήταν στο ύψος
των 300.000 ευρώ. Το Υπουργείο δεσµεύτηκε να αποδεσµεύσει
200.000 ευρώ, από τα οποία έχουν δοθεί µόνο τα 50.000 ευρώ,
µε αποτέλεσµα οι εργασίες ενώ έχουν προχωρήσει σε µεγάλο
βαθµό στο στατικό κοµµάτι τους, να µην έχουν ολοκληρωθεί,
καθώς οι εργολάβοι έχουν σταµατήσει κάθε εργασία µέχρι να
αποπληρωθούν.
Το ερώτηµα είναι για ποιον λόγο καθυστερεί αυτή η καταβολή
του ποσού που έχετε δεσµευτεί ότι θα καταβάλλετε και αν δεσµεύεστε ότι θα καταβληθεί εν τέλει αυτό το ποσό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Αρσένη, στο τακτικό µας εβδοµαδιαίο ραντεβού, σχετικά µε το θέµα του Δήµου Χαϊδαρίου να σας πω ότι ο
σεισµός έγινε σε µια περίοδο που ήταν πριν την εγκατάσταση
των νέων δηµοτικών αρχών. Αµέσως µετά τον σεισµό ο νεοεκλεγείς τότε Δήµαρχος, ο κ. Ντηνιακός, είχε έρθει στο Υπουργείο,
µου παρουσίασε τα προβλήµατα που υπήρχαν για τα σχολεία και
υπογράφηκε άµεσα η επιχορήγηση του δήµου µε 200.000 ευρώ,
προκειµένου να καλυφθούν οι άµεσες ανάγκες. Από αυτά τα
200.000 ευρώ ο Δήµος Χαϊδαρίου έχει πάρει ήδη 62.000 ευρώ,
τα οποία έχουν εκταµιευθεί, έχουν πληρωθεί και έστειλε δικαιολογητικά και για τα επόµενα 64.500 ευρώ. Να πω εδώ ότι τα δικαιολογητικά για την έκτακτη αποκατάσταση από φυσικές
καταστροφές γίνονται, όπως σας είπα, µε υποβολή των εξόδων
που γίνονται και πιστώνονται κατευθείαν µετά στους δικαιούχους, µόλις στείλουν τις δαπάνες που πραγµατοποιούν.
Υπήρξε µία καθυστέρηση, η οποία διορθώθηκε, που αφορούσε
τη µεταφορά χρηµάτων από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων στον κωδικό για την αποκατάσταση των ζηµιών. Αν δεν
κάνω λάθος, το δεύτερο ποσό, τα 64.500 ευρώ, θα πληρωθούν
από µέρα σε µέρα, θα µεταφερθούν στο λογαριασµό του Δήµου
Χαϊδαρίου. Νοµίζω, πιθανόν και µέχρι αύριο, να έχει τελειώσει.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό, όπως ξέρετε, το θέµα των σχολείων. Ευτυχώς που ο σεισµός, παρόλο που ήταν µεσαίου µεγέθους, έγινε σε περίοδο που ήταν κλειστά τα σχολεία, οπότε δεν
υπήρχε κανένας κίνδυνος. Νοµίζω ότι θα προχωρήσουν οι αποκαταστάσεις. Ήδη τα περισσότερα σχολεία στον Δήµο Χαϊδαρίου λειτουργούν οµαλά.
Με την ευκαιρία θα ήθελα να πω ότι είµαι πολύ στεναχωρηµένος, µία που µιλάµε για τα παιδιά, από τον θάνατο του οκτάχρονου –βλέπω εδώ τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης. Μετά από
είκοσι οκτώ χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, πέθανε παιδί στην Ελλάδα του 2019 από διφθερίτιδα. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό να
κατανοήσουµε όλοι τους κινδύνους στους οποίους θέτουν οι γονείς τα παιδιά τους από το αντιεµβολιαστικό κίνηµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Αρσένη, έχετε
τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ για την απάντηση σας, κύριε Υφυπουργέ, και για
τη δέσµευσή σας για την άµεση εκταµίευση και του δεύτερου
ποσού. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό να εκταµιευτεί το σύνολο του
ποσού. Η κατάσταση δεν είναι εντελώς οµαλή. Να ξέρετε ότι η
µαθητική κοινότητα είναι πάρα πολύ αναστατωµένη, γιατί ακριβώς ζει σε σχολεία µε ηµιτελή έργα και νιώθει την αίσθηση εγ-
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κατάλειψης. Έχουν εξαγγελθεί κατά καιρούς και κινητοποιήσεις
των µαθητών απέναντι σε αυτό. Οπότε, είναι πάρα πολύ σηµαντικό για την οµαλή λειτουργία των σχολείων, να υπάρξει η πλήρης αποπληρωµή.
Θα είναι πολύ σηµαντικό να δούµε τι θα γίνει και µε τα υπόλοιπα θύµατα του σεισµού, που είναι τα σπίτια και οι κάτοικοι της
περιοχής. Όπως ξέρετε, ένας τεράστιος αριθµός σπιτιών έχουν
κριθεί ακατάλληλα. Είναι ένα θέµα που έχουµε συζητήσει πάρα
πολλές φορές µαζί και δεν έχει προχωρήσει, ούτε υπάρχει ξεκάθαρη ένδειξη πώς θα προχωρήσει η αποπληρωµή. Ξέρω ότι ξεπερνάει λίγο το ακριβές θέµα των σχολείων, αλλά επειδή ξέρω
ότι είστε ενηµερωµένος θα ήταν σηµαντικό να έχουµε µία δέσµευση και ως προς αυτό τώρα, εάν είστε έτοιµος.
Σε κάθε περίπτωση, είναι πάρα πολύ σηµαντικό να προχωρήσει η πλήρης αποπληρωµή. Και πάλι σας λέω, υπάρχει µία µικρή
κοινωνική αναταραχή για το θέµα, καθώς τα έργα στα σχολεία
έχουν µείνει στη µέση. Τα παιδιά πηγαίνουν σε σχολεία που είναι
γιαπιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μέχρι 200.000 ευρώ θα καταβληθούν µόλις έρθουν τα δικαιολογητικά. Θα προσπαθήσουµε να το επισπεύσουµε. Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει µία κακή γραφειοκρατία, όπως στη
συγκεκριµένη περίπτωση, που αφορά κυρίως τις µεταφορές πιστώσεων για να πληρωθούν οι λογαριασµοί. Το ίδιο ισχύει µε την
ευκαιρία, µιας και είναι σχετικό, και µε την προηγούµενη ερώτηση. Προσπαθούµε να επιταχύνουµε να δοθούν τα χρήµατα που
πρέπει στους δικαιούχους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για την
αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών. Μόλις, λοιπόν, ο Δήµος
Χαϊδαρίου στείλει και το υπόλοιπο ποσό, τις 80.000 ευρώ που
αποµένουν, θα κάνουµε κάθε ενέργεια για να λυθεί σύντοµα.
Θα είµαι στη διάθεση όλων των δήµων -χτες µετά τον σεισµό
στην Κρήτη έγινε επικοινωνία του Υπουργείου Εσωτερικών µε
όλους τους κοντινούς δήµους και µε τον Δήµαρχο Κυθήρων και
µε τον Δήµαρχο Πλατανιά- προκειµένου να έχουµε µία πρώτη εικόνα. Γενικά προσπαθούµε να είµαστε όσο το δυνατόν πιο εµπροσθοβαρείς -αν θέλετε- στην αντιµετώπιση των φυσικών
καταστροφών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και κλείνουµε µε την τελευταία ερώτηση, η οποία είναι η δεύτερη µε αριθµό 249/25-11-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Φλώρινας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοπίστης (Πέτης)
Πέρκα προς τον Υπουργό Εσωτερικών µε θέµα: «Επίσπευση
ενεργειών για τη διάνοιξη διασυνοριακής διάβασης Λαιµού Πρεσπών».
Όπως είπα, στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός, κ. Λιβάνιος.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η συνοριακή αυτή διάβαση του Λαιµού είναι
ένα διαχρονικό αίτηµα τοπικών και περιφερειακών αρχών της περιοχής και περιλαµβάνεται συγχρόνως στα µέτρα οικοδόµησης
εµπιστοσύνης ανάµεσα στις δύο χώρες, της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας. Η συµφωνία αυτή υπεγράφη τον Μάρτιο του
2019 για τη διάνοιξη και κυρώθηκε από τα Κοινοβούλια των
χωρών τον Μάιο, η δικιά µας, µε τον ν.4614/2019.
Παράλληλα, η κοινή επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος Interreg-IPACBC στην τέταρτη συνεδρίασή της που έγινε
στο Λαιµό, ανέθεσε στη διαχειριστική αρχή να προετοιµάσει, µαζί
µε τους εταίρους από τις δύο χώρες, την πρόσκληση για τα έργα
που απαιτούνται για τη λειτουργία του σταθµού. Έτσι, εξοικονοµήθηκαν περίπου 5.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 3.000.000
ευρώ είναι για την ελληνική πλευρά.
Από την ελληνική πλευρά οι εταίροι που είχαν επιλεγεί ήταν η
αποκεντρωµένη διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που
έχει τον έλεγχο της λειτουργίας των συνοριακών διαβάσεων, η
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως επικεφαλής εταίρος που θα
αναλάβει την εκπόνηση των µελετών και την υλοποίηση των
έργων και βοηθητικά ο Δήµος των Πρεσπών για την ανάπλαση
του Λαιµού.
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Επισηµαίνουµε ότι η διάβαση αυτή είναι ύψιστης προτεραιότητας για την περιοχή των Πρεσπών που θα την αναδείξει ως έναν
από τους πολύ σηµαντικούς οικοτουριστικούς προορισµούς.
Συγχρόνως, όµως, η συµφωνία περιείχε και µία πρόνοια διαδικαστική, δηλαδή προβλέπεται η συγκρότηση µιας κοινής επιτροπής εµπειρογνωµόνων από τις δύο χώρες και αυτή η
συνεδρίαση θα πρέπει να γίνει τρεις µήνες µετά την ενεργοποίηση της συµφωνίας.
Η ερώτηση µου κυρίως αφορά στο πρώτον, δηλαδή εάν σκοπεύει η Κυβέρνηση να προχωρήσει στη διάνοιξη συνοριακής διάβασης, ούτως ώστε να µη χαθούν και ευρωπαϊκοί πόροι, που
έχουν ήδη δεσµευτεί.
Επίσης, να επισηµάνουµε ότι το πρώτο δεκαπενθήµερο του
Δεκεµβρίου θα συνεδριάσει εκ νέου η επιτροπή παρακολούθησης του διασυνοριακού προγράµµατος του Interreg-IPACBC Ελλάδα - Βόρεια Μακεδονία και θέλουµε να ρωτήσουµε αν θα
φροντίσει η Κυβέρνηση σε αυτή τη συνάντηση, µιας και µέχρι
στιγµής δεν έχει προχωρήσει, να υπάρχει συγκεκριµένος φορέας, ούτως ώστε να αναλάβει και η χώρα µας κάποιες δεσµεύσεις για να µη χαθούν τα χρήµατα της προγραµµατικής
περιόδου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κυρία
Πέρκα, όπως ασφαλώς ξέρει και η παρακαθήµενή σας κ. Αναγνωστοπούλου, η καθηγήτρια που είχε χειριστεί και το θέµα ως
Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, η διάνοιξη της συνοριακής
διάβασης είναι διακρατική συµφωνία. Ήταν µέρος της γενικότερης Συµφωνίας των Πρεσπών. Θα προχωρήσει, θα γίνει. Θεωρούµε ότι οι συνοριακές διαβάσεις είναι γέφυρες φιλίας,
ενώνουν τους λαούς και δεν τους διχάζουν, οπότε νοµίζουµε ότι
θα µπορεί να αναπτύξει και τουριστικά την ευρύτερη περιοχή των
Πρεσπών.
Θα έλεγα ,επίσης, ότι καλό θα είναι εκτός από τη συνοριακή
διάβαση να γίνουν και βελτιωτικά έργα στο οδικό δίκτυο και κυρίως στους άξονες από την Εθνική Οδό Καστοριάς-Φλώρινας
προς τις Πρέσπες, ώστε να είναι και πιο άνετη η διέλευση και πιο
ασφαλής.
Γνωρίζετε ότι η χώρα µας πρέπει να συµµορφωθεί στις τρεις
διαδοχικές αποφάσεις της Σένγκεν για την αναβάθµιση των συνοριακών σταθµών. Η 767/2008, η 339/2016 και η 2225/2017
έχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές για όλους προς τους συνοριακούς σταθµούς. Εκεί εντάσσεται και ο συνοριακός σταθµός
των Πρεσπών που θα δηµιουργηθεί.
Θα αξιοποιήσουµε προφανώς και τα χρήµατα που υπάρχουν
στο κοινό µας πρόγραµµα, το Interreg-IPACBC και θα αναζητήσουµε χρηµατοδότηση και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ασφάλειας,
το οποίο θα προχωρήσει άµεσα στη δηµοπράτηση και την ανακαίνιση όλων των διασυνοριακών σταθµών, µία που θέτετε το
θέµα, προκειµένου να έχουν και τους κανόνες ασφαλείας που
απαιτούνται, αλλά και συγκεκριµένη διάταξη και να αναβαθµιστούν, γιατί -εκτός των άλλων- είναι και η πρώτη εικόνα που αντικρίζει και κάποιος επισκέπτης στη χώρα µας.
Εποµένως θα προχωρήσουµε. Ο κεντρικός σχεδιασµός και ο
συντονισµός των ενεργειών δεν θα γίνει από τις αποκεντρωµένες
διοικήσεις, θα γίνει κεντρικά από το Υπουργείο Εσωτερικών και
για τους δεκατέσσερις, αν δεν κάνω λάθος, συνοριακούς σταθµούς και θα παρακολουθήσουµε στενά την πορεία.
Θα υποβληθεί σύντοµα και από την ειδική υπηρεσία αίτηµα
χρηµατοδότησης όλων των συνοριακών σταθµών, µεταξύ των
οποίων και της Νίκης, µια που είναι στην εκλογική σας περιφέρεια, προκειµένου να είναι καλύτερη η εικόνα και να προσαρµο-
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στούµε και στην ευρωπαϊκή οδηγία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η κ. Πέρκα έχει τον
λόγο.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Εγώ βάζω κι ένα θέµα επιτακτικό
της ηµεροµηνίας, δηλαδή εάν έχει συγκροτηθεί η επιτροπή που
θα αναλάβει το έργο, γιατί επίκειται ραντεβού πολύ σύντοµα και
θέλω να δώσω και µερικά στοιχεία επιπλέον, γιατί πραγµατικά
θέλω να αγκαλιαστεί αυτό το έργο και να το προχωρήσουµε όσο
το δυνατόν πιο γρήγορα, αφού είναι πολύ ιδιαίτερο.
Πρώτον, έχει µια κοµβική σηµασία, γιατί εξαρτώνται από αυτήν
τη διάνοιξη και άλλα δύο παράλληλα έργα που τρέχουν. Είναι το
Πάρκο των Πρεσπών, περιβαλλοντική προστασία, όπου για τις
τρεις χώρες, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Ελλάδα
-µε καθυστέρηση της Αλβανίας- επιτέλους προχωράει και είναι
πολύ σηµαντικό, όπως και ένα επιχειρησιακό σχέδιο που έχει
τρέξει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε πολύ αξιόλογες επενδύσεις για την περιοχή.
Εποµένως, καταλαβαίνουµε ότι έχει µεγάλη σηµασία και θα
δώσει και κάποια στοιχεία, γιατί η εγγύτητα της Πρέσπας µε την
Οχρίδα, θα τη βοηθήσει πάρα πολύ και τουριστικά. Τι εννοώ;
Σύµφωνα µε τη Στατιστική Υπηρεσία της γείτονος, το 2018 την
Οχρίδα την επισκέφθηκαν διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τουρίστες, εκ των οποίων οι εκατόν ογδόντα χιλιάδες περίπου ήταν
αλλοδαποί. Σηµειώνουµε ότι την ίδια χρονιά όλη την Περιφέρεια
της Δυτικής Μακεδονίας την επισκέφθηκαν εκατόν είκοσι τρεις
χιλιάδες επισκέπτες, εκ των οποίων µόνο οι είκοσι χιλιάδες ήταν
αλλοδαποί.
Αυτό σηµαίνει ότι είναι κρίσιµο για την περιοχή και µετά την
απολιγνιτοποίηση και όλα αυτά που γίνονται, θεωρούµε ότι πρέπει να αγκαλιάσετε πραγµατικά αυτό το έργο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κύριος Υφυπουργός έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Πολύ
σύντοµα, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι θα αγκαλιαστεί και θα προχωρήσει. Είµαστε ήδη σε
στενή συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς από τη
δική µας πλευρά, όπως είναι η Αστυνοµία, η Πυροσβεστική…
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Η επιτροπή µε ενδιαφέρει πότε
θα γίνει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Νοµίζω
ότι θα γίνει σύντοµα. Απλά να ετοιµάσουµε εµείς και τις δικές
µας προτάσεις γενικά για όλον τον σχεδιασµό. Είναι ανεξάρτητη
αρχή δηµοσίων εσόδων και ιδίως η διεύθυνση των τελωνειακών
θεµάτων. Άρα, λοιπόν, αυτό προχωρά.
Πράγµατι έχετε δίκιο ότι οι Πρέσπες είναι ένα από τα πιο
ωραία µέρη στη χώρα µας. Είναι κρίµα να µην έχει τον τουρισµό
που δικαιούται και είναι κρίµα να µην συνεισφέρει µε το ποσοστό
που µπορεί να φέρει στο ΑΕΠ της χώρας. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι
σε συνεργασία και µε την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αλλά
και µε το Υπουργείο Τουρισµού πρέπει να γίνει και µια ξεχωριστή, αν θέλετε, τουριστική καµπάνια.
Η Εγνατία Οδός έχει µειώσει πάρα πολύ τις αποστάσεις.
Πλέον, είναι πολύ πιο εύκολο να µεταβείτε από την Θεσσαλονίκη
ή ακόµη και από την Αθήνα στις Πρέσπες, σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. Νοµίζω ότι είναι µια καλή ευκαιρία να αξιοποιηθεί και στο πλαίσιο σεβασµού του όµορφου περιβάλλοντος να
αναπτυχθεί τουριστικά και να αυξήσει και τα εισοδήµατα των κατοίκων εκεί.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξης της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω
εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2008».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
στις 26 Νοεµβρίου 2019, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου, σε µια
συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής των άρθρων και των τροπολογιών.
Οι συνάδελφοι που θα θελήσουν να πάρουν τον λόγο, θα εγγραφούν ηλεκτρονικά µόλις ανέβει στο Βήµα ο εισηγητής της
Πλειοψηφίας κ. Δηµήτριος Κούβελας και θα κλείσει η εγγραφή
µόλις κατέβει από το Βήµα ο εισηγητής από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Διονύσιος Καλαµατιανός.
Σχετικά µε τη διαδικασία συµφωνούµε;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το Σώµα συνεφώνησε.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµήτριος Κούβελας.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα των ηλεκτρονικών εγγραφών.
Ορίστε, κύριε Κούβελα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητούµε στην
Ολοµέλεια µετά από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή αξιόλογων απόψεων και κατάθεση εποικοδοµητικών προτάσεων στην
αρµόδια επιτροπή, ένα σχέδιο νόµου, το οποίο πραγµατικά έρχεται να συµβάλει επικουρικά στην αποτελεσµατική τόνωση του
θεσµού της δικαιοσύνης, γιατί όλα αυτά τα χρόνια της πρωτοφανούς κρίσης που έπληξε τη χώρα µας, δυστυχώς, κορυφαίοι
θεσµοί απαξιώθηκαν στα µάτια των πολιτών. Αυτούς τους θεσµούς οφείλουµε να προστατέψουµε και να αποκαταστήσουµε.
Η δικαιοσύνη αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της
δηµοκρατίας µας. Ζητούµενο σε κάθε περίπτωση είναι ένα σύγχρονο νοµοθετικό πλαίσιο που θα συνδράµει στην ταχύτερη και
ουσιαστική απονοµή δικαιοσύνης, που αποτελεί προϋπόθεση για
την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της πατρίδας µας, ένα
νοµοθετικό πλαίσιο απόλυτα συµβατό µε το κράτος δικαίου που
αποτελεί το καταφύγιο κυρίως των αδυνάµων.
Το παρόν σχέδιο έρχεται, στην ουσία, να συµβάλει σε κάτι
πολύ σηµαντικό. Αφ’ ενός στη γρηγορότερη επίλυση ιδιωτικών
διαφορών µε χαµηλότερο κόστος προς όφελος των πολιτών, αφ’
ετέρου στο να ελαττώσει κατά συνέπεια τη δικαστηριακή ύλη,
µέσω ενός εναλλακτικού θεσµού, αυτού της διαµεσολάβησης.
Τώρα, ποιες διαφορές υπάγονται στον θεσµό µε τη σταδιακή
έναρξη λειτουργίας του. Κατ’ αρχάς είναι όλες οι διαφορές που
υπάγονται στην τακτική διαδικασία του πολυµελούς πρωτοδικείου και αφορά τις αγωγές, που πρόκειται να κατατεθούν από
τις 15 Ιανουαρίου του 2020. Είναι οι οικογενειακές διαφορές,
εκτός των γαµικών διαφορών και αφορά τις αγωγές που πρόκειται να κατατεθούν από τις 15 Μαρτίου του 2020 και τέλος, είναι
οι διαφορές, που υπάγονται στην τακτική διαδικασία του µονοµελούς πρωτοδικείου και αφορά τις αγωγές, που πρόκειται να
κατατεθούν από τις 15 Μαΐου του 2020 και µετά.
Ο στόχος που θέλουµε να υπηρετήσουµε µε το παρόν νοµοσχέδιο, είναι να λειτουργήσει ο θεσµός της διαµεσολάβησης ως
µία αξιόπιστη πρόσθετη µέθοδος επίλυσης ιδιωτικών διαφορών,
πριν κανείς προσφύγει στη διαδικασία της δικαιοσύνης, πριν, δηλαδή, καταθέσει αγωγή κατά τα παραπάνω. Εποµένως, δεν στερούµε από κανέναν τον φυσικό του δικαστή.
Έχουµε πράγµατι, κύριε Υπουργέ, ένα σχέδιο νόµου το οποίο
αποτελεί δείγµα καλής νοµοθέτησης και έρχεται να τροποποιήσει, να βελτιώσει, να θεραπεύσει, αστοχίες και παραλείψεις των

δύο προηγούµενων σχετικών νόµων, του ν.3898/2010 της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και του ν.4512/2018 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.
Κι επειδή κάποιοι συνάδελφοι, των κοµµάτων αυτών, εκφράζονται µεν θετικά για το παρόν σχέδιο νόµου, αλλά παραπονούνται πως απλά τους αντιγράφουµε, ξεκαθαρίζω εδώ πως δεν
πρόκειται για ένα απλό copy paste. Είναι ξεκάθαρο, είναι σαφές.
Σας θυµίζω ότι ο µεν πρώτος νόµος απλά δεν περπάτησε στην
πράξη, ούτε καν υποστηρίχθηκε επικοινωνιακά µε την απαιτούµενη ενηµέρωση προς τους πολίτες, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος
ο Υπουργός που τον εισηγήθηκε την εποχή εκείνη, όχι µε δική
του ευθύνη πάντως. Ο δε άλλος πρόσφατος νόµος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, απλά δεν λειτούργησε ποτέ, καθώς διατάξεις του
σκόνταψαν από άποψη συνταγµατικότητας στη διοικητική ολοµέλεια του Αρείου Πάγου.
Κάνω αυτή τη σύντοµη ιστορική αναφορά, για να δούµε πού
βρισκόµαστε σήµερα και ποιες ανάγκες καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε. Αυτό που κάνουµε µε την παρούσα νοµοθετική παρέµβαση, είναι να ευθυγραµµιστούµε τόσο µε την απόφαση του
Αρείου Πάγου, όσο και µε την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είχε κρίνει ως ιδιαιτέρως περιοριστικά τα κριτήρια που έθετε η ελληνική νοµοθεσία για τη
διαδικασία σύστασης φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών.
Επιπλέον, κατά τη διαδικασία σύνταξης του παρόντος σχεδίου
νόµου, ελήφθη υπ’ όψιν η ευρωπαϊκή και διεθνής πρακτική καλής
λειτουργίας αυτού του θεσµού και αποτυπώνεται αυτή η πρακτική και τα αποτελέσµατά της στο νοµοθέτηµα αυτό. Φυσικά η
ηγεσία του Υπουργείου έδειξε τις καλές της προθέσεις, ακούγοντας προσεκτικά και λαµβάνοντας υπ’ όψιν καλές ιδέες και
προτάσεις από όπου και αν προέρχονταν αυτές.
Ως δικηγόρος, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι µέσα στην Αίθουσα, έχουµε βιώσει τα παράπονα, τις αγωνίες των πολιτών και
πελατών µας, αλλά και τις δικές µας προσωπικές ανησυχίες για
την καθυστέρηση, που παρατηρείται στην απονοµή της δικαιοσύνης, αλλά και για την ποιότητά της, παρά τις προσπάθειες που
γίνονται τα τελευταία χρόνια για την καλύτερη λειτουργία του δικαστικού µας συστήµατος.
Συνέπεια των ανωτέρω είναι να νιώθει κανείς ανασφάλεια ως
προς την απονοµή δικαιοσύνης, που φτάνει πολλές φορές στα
όρια της κακοδικίας και της αρνησιδικίας, κυρίως, λόγω του
υπερβολικού αριθµού των υποθέσεων που καλούνται να κρίνουν
οι δικαστές.
Και για να µην υπάρχουν παρανοήσεις, ο θεσµός της διαµεσολάβησης είναι ένα εργαλείο εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών
διαφορών σε λιγότερο χρόνο και µε λιγότερο κόστος. Δεν υποκαθιστά τη δικαιοσύνη, δεν την ακυρώνει, δεν τη συµπληρώνει,
αλλά τη βελτιώνει ελαφρύνοντας τον φόρτο των δικαστηρίων.
Ο δε διαµεσολαβητής -νοµίζω ότι ξεκαθαρίστηκε πλέον στο
µυαλό του καθενός που είχε τις όποιες επιφυλάξεις ή απορίεςδεν είναι δικαστής, ούτε διαιτητής, ούτε κριτής της διαφοράς.
Αποστολή του είναι να διευκολύνει τα µέρη, ώστε εκείνα να έρθουν σε συµφωνία συναινετικής επίλυσης της διαφοράς τους.
Αυτή είναι η φιλοδοξία και το ζητούµενο αποτέλεσµα στην πράξη
από τον θεσµό ο οποίος εισήχθη ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή έννοµη τάξη µε την οδηγία 52/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και Συµβουλίου, ενώ λειτουργικά, στην πραγµατικότητα εισάγεται στην ελληνική έννοµη τάξη µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Ως προς τα άρθρα, από το πρώτο µέχρι και το ένατο, αποτελούν κυρίως νοµικού περιεχοµένου διατάξεις, ενώ από τα άρθρα
10 έως και 33 είναι ζητήµατα περισσότερο τεχνικά που αφορούν
τη διαµεσολάβηση, τη διαδικασία. Ξεχωρίζω τα παρακάτω στοιχεία και σηµεία τα οποία αναδεικνύουν την αξία του παρόντος
νοµοθετήµατος.
Σηµείο πρώτο: Καθιερώνεται πλέον ένας ξεχωριστός νόµος,
που αφορά στη διαµεσολάβηση. Είναι πολύ σηµαντικό για όλους
τους εµπλεκόµενους σε έναν θεσµό ή ένα πεδίο δικαίου να γνωρίζουν εξαρχής ότι ένα και µόνο νοµοθέτηµα εν είδει εργαλείου
αρκεί και να µπορούν να καταφύγουν σε αυτό. Είναι σηµαντικό
αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καθώς η πανσπερµία διατάξεων δυσκολεύει πολύ το έργο των δικαστών, των δικηγόρων,
αλλά και γενικά των λειτουργών της δικαιοσύνης.
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Σηµείο δεύτερο: Το παρόν νοµοθέτηµα είναι βασισµένο στην
ευρωπαϊκή και διεθνή εµπειρία, µε καλύτερο παράδειγµα το ιταλικό, το οποίο οδήγησε σε µεγάλο αριθµό επιτυχών διαµεσολαβήσεων. Έτσι αποφόρτισε τα δικαστήρια και συνέδραµε σε µία
ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη, αλλά και πιο οικονοµική επίλυση σηµαντικού αριθµού ιδιωτικών διαφόρων.
Σηµείο τρίτο: Με το παρόν νοµοθέτηµα η υποχρεωτική προσφυγή στη διαµεσολάβηση περιορίζεται αποκλειστικά σε µία αρχική συνεδρία µε κόστος µόλις 50 ευρώ για τον διαµεσολαβητή,
ενώ από εκεί και πέρα η διαδικασία συνεχίζεται µόνον εφόσον τα
µέρη το επιθυµούν, χωρίς να απαιτείται, µάλιστα, αυτά να καταλήξουν τελικά σε συµφωνία. Προβλέπεται ακόµα λύση και για
την περίπτωση που τα µέρη δεν τα βρουν στο πρόσωπο του διαµεσολαβητή, της αρχικής υποχρεωτικής αυτής συνεδρίας. Τότε
θα είναι η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης η οποία µε κλήρωση θα ορίζει διαµεσολαβητή από το κατά τόπον αρµόδιο µητρώο.
Πάντως, εξαιρούνται από την υποχρεωτική πρώτη συνεδρία
και γενικά από τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόµου οι διαφορές στις οποίες διάδικο µέρος είναι το δηµόσιο, οι οργανισµοί
τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
Σηµείο τέταρτο: Η υποχρεωτική παρουσία νοµικού παραστάτη, δηλαδή δικηγόρου για κάθε ένα από τα µέρη -εξαιρουµένων µόνο των υποθέσεων µικροδιαφορών και καταναλωτικών
διαφορών- προσδίδει αυξηµένο κύρος στον θεσµό, αλλά και
ασφάλεια στη διαδικασία, δεδοµένου ότι οι πολίτες δεν είναι σε
θέση να γνωρίζουν νοµικές πτυχές της υπόθεσής τους, που τίθενται στη διαµεσολάβηση.
Επιπλέον, ο δικηγόρος εγγυάται την προστασία των συµφερόντων, ιδίως των πιο αδύναµων µερών. Αντιλαµβανόµαστε πόσο
σηµαντικός είναι ο ρόλος του δικηγόρου, ο οποίος µε το παρόν
νοµοθέτηµα κατοχυρώνεται στη διαδικασία της διαµεσολάβησης. Είναι σηµαντικός όχι µόνο στα στάδια µιας δίκης, αλλά και
εδώ που στην ουσία µιλάµε για µια εναλλακτική µορφή επίλυσης
διαφοράς, εξωδικαστικά.
Σηµείο πέµπτο: Το παρόν νοµοθέτηµα θεραπεύει τις αντισυνταγµατικές αστοχίες σε σχέση µε το κόστος της διαδικασίας και
άλλα σηµεία, αφού πλέον το κόστος ειδικά έχει πέσει αρκετά
προς όφελος των πολιτών, σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές επιταγές,
που δεν θέλουν µεγάλη πρόσθετη επιβάρυνση για τον πολίτη,
όταν αυτός θέλει να επιχειρήσει επίλυση της διαφοράς του, είτε
εναλλακτικά είτε µε προσφυγή στη δικαιοσύνη. Οι αµοιβές τόσο
των δικηγόρων όσο και του διαµεσολαβητή που µοιράζονται στα
δύο µέρη, καθορίζονται µε ελεύθερη συµφωνία των ενδιαφεροµένων µερών.
Σηµείο έκτο: Το πρακτικό διαµεσολάβησης το οποίο συντάσσεται µετά το πέρας της διαδικασίας και την κατάθεσή του από
οποιοδήποτε από τα δύο µέρη στην κατά τόπο και καθ’ ύλην αρµόδια γραµµατεία του αρµόδιου δικαστηρίου, συνοδευόµενο
από την πληρωµή του παράβολου µόλις 50 ευρώ, αποτελεί
ισχυρό εκτελεστό τίτλο, σύµφωνα µε το άρθρο 904 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας.
Σηµείο έβδοµο: Περιλαµβάνεται η αναστολή παραγραφών,
αποσβεστικών προθεσµιών, αλλά και των δικονοµικών προθεσµιών του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και τα νοµικά αποτελέσµατα, που παράγονται από τη διεξαγωγή της υποχρεωτικής
πρώτης συνεδρίας, αλλά και η πλήρης -εφόσον εξελιχθεί και καταλήξει- διαδικασία εκούσιας διαµεσολάβησης. Όλα αυτά ρυθµίζονται µε λεπτοµέρειες, χωρίς να αφήνουν αµφιβολίες για το
ποια ακριβώς ρύθµιση ισχύει σε κάθε περίπτωση.
Σηµείο όγδοο: Το νοµοθέτηµα ενσωµατώνει αρχές και κανόνες
δεοντολογίας, που επιβάλλεται να διέπουν τη λειτουργία του θεσµού και τη συµπεριφορά του διαµεσολαβητή, µε επιπλέον αναλογική εφαρµογή του ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας, όπου
αυτό απαιτείται. Στη βάση αυτών παρακολουθείται και αξιολογείται η συµπεριφορά των διαµεσολαβητών και προβλέπονται οι
κατά περίπτωση πειθαρχικές κυρώσεις. Κυρίαρχες αρχές στον
θεσµό αναδεικνύονται η αµεροληψία, η ανεξαρτησία, η ουδετερότητα και φυσικά η εχεµύθεια του διαµεσολαβητή κατά την
άσκηση των καθηκόντων του.

6001

Σηµείο ένατο: Το παρόν νοµοθέτηµα ορίζει λεπτοµερώς τη
σύνθεση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης και τις αρµοδιότητες τεσσάρων υποεπιτροπών, που λειτουργούν στους κόλπους της. Επίσης,
ορίζονται οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και ο τρόπος λειτουργίας των φορέων κατάρτισης υποψηφίων διαµεσολαβητών, που
µπορεί να είναι είτε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε τη συµµετοχή µάλιστα δικηγορικών συλλόγων, είτε κέντρα επιµόρφωσης και διά βίου µάθησης των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων µας, είτε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν
συσταθεί νόµιµα και έχουν ως σκοπό την παροχή σχετικής εκπαίδευσης.
Τέλος, προβλέπεται το ελάχιστο περιεχόµενο του εκπαιδευτικού προγράµµατος, της εξεταστέας ύλης και της εξεταστικής
διαδικασίας για τη διαπίστευση διαµεσολαβητών. Δεν µένει, λοιπόν, καµµία αµφιβολία κατ’ αρχάς στο πώς αυτά τα ζητήµατα θα
εξελιχθούν έχοντας λάβει υπ’ όψιν παρατηρήσεις, προτάσεις,
ιδέες από όλες τις πλευρές.
Σηµείο δέκατο: Το παρόν νοµοθέτηµα καθιερώνει τη συστηµατική παρακολούθηση των λειτουργιών και αποτελεσµάτων του
θεσµού της διαµεσολάβησης µε εκθέσεις, που υποβάλλονται
από τους διαµεσολαβητές στην Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης, αλλά και από την τελευταία προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, µε στόχο τη διαρκή βελτίωση και προαγωγή του θεσµού.
Σηµείο ενδέκατο: Πρόκειται για ένα ζήτηµα το οποίο τέθηκε
πάλι από όλες τις πτέρυγες του ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά
και από όσους φορείς και ενδιαφερόµενους χρειάζονται για να
λειτουργήσει ο θεσµός. Είναι αυτό της νοµικής βοήθειας σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος οι οποίοι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν ακόµα και σε αυτή τη χαµηλού κόστους διαδικασία, την
υποχρεωτική πρώτη συνεδρία, αλλά και στη συνέχεια. Με την
πρόβλεψη αυτή διευκολύνεται η πρόσβαση όλων των πολιτών
στη διαµεσολάβηση.
Πράγµατι, το παρόν σχέδιο νόµου δίνει την ευκαιρία σε όλους
µας να αντιληφθούµε ότι η Κυβέρνηση, η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και όλοι εµείς θέτουµε ως στόχο να µετατρέψουµε, σε βάθος χρόνου, τη διαδικασία διαµεσολάβησης
σε µία συνειδητή επιλογή των πολιτών, µε άµεσα οφέλη σε δύο
κατευθύνσεις, τόσο προς την ελάττωση της δικαστηριακής ύλης
και αποφόρτισης της λειτουργίας της δικαιοσύνης, όσο και γενικότερα προς όφελος των πολιτών σε επίπεδο κόστους και κυρίως χρόνου.
Προφανώς στην Ελλάδα η κουλτούρα προσφυγής στον θεσµό
δεν είναι ανεπτυγµένη και είναι αναγκαίο να την καλλιεργήσουµε.
Αυτό δεν µπορεί να το πετύχει κανένας νόµος. Χρειάζεται συστράτευση όλων όσων εµπλέκονται ή έχουν ενδιαφέρον να θεµελιωθεί ο θεσµός της διαµεσολάβησης, µε αιχµή του δόρατος
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε µία ενηµερωτική εκστρατεία µε
αποδέκτες τους πολίτες και όχι µόνο.
Κλείνοντας, θα επαναλάβω την πρόταση, που έκανα και στην
επιτροπή, κύριε Υπουργέ, να υπάρχει εξοικείωση µε τον θεσµό
της διαµεσολάβησης ήδη από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και
η διαµεσολάβηση να εισαχθεί ως ειδικό µάθηµα στις νοµικές
σχολές όλης της χώρας. Μόνο έτσι θα καλλιεργηθεί η κουλτούρα
που θέλουµε, για να λειτουργήσει πλέον ο θεσµός µακροπρόθεσµα και αποτελεσµατικά στην πράξη.
Παράλληλα, εισάγεται προς ψήφιση και µία υπουργική τροπολογία, η οποία ρυθµίζει ορισµένα επείγοντα θέµατα -θα αναφερθεί ο Υπουργός σε αυτή- και η διοικητική αυτοτέλεια της πολύ
σηµαντικής δοµής «Σπίτι του παιδιού», δηλαδή του γραφείου
προστασίας ανήλικων θυµάτων. Εδώ σας καλώ όλους να υπερψηφίσουµε στο σύνολό του το νοµοσχέδιο και την υπουργική
τροπολογία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Διονύσιος - Χαράλαµπος Καλαµατιανός.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως «διαµεσο-
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λάβηση» νοείται η διαρθρωµένη διαδικασία στην οποία δύο ή περισσότερα µέρη επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν µία συµφωνία και µε τη βοήθεια του διαµεσολαβητή. Η διαµεσολάβηση δεν
είναι κοινή διαπραγµάτευση ούτε συµβιβασµός. Έχει κανόνες και
συγκεκριµένη διαδικασία που ακολουθείται. Οι κανόνες προσαρµόζονται στις απαιτήσεις των µερών. Πεµπτουσία της διαµεσολάβησης είναι η εισαγωγή ενός τρίτου, ουδέτερου και
ανεξαρτήτου προσώπου, ενός εκπαιδευµένου διαµεσολαβητή, ο
οποίος θα βοηθήσει τα διαφωνούντα µέρη, κατά τη διαδικασία
των διαπραγµατεύσεων, να βρουν µία κοινά αποδεκτή λύση. Η
διαφωνία, δηλαδή, επιλύεται µε συµφωνία των µερών, τα οποία
έχουν τον πλήρη έλεγχο αυτής της συµφωνίας.
Με τον ν.3898/2010 εισήχθη ατελέσφορα και χωρίς αποτέλεσµα ο θεσµός της διαµεσολάβησης στη χώρα µας. Ο θεσµός, µε
ευθύνη των κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, δεν
λειτούργησε στη χώρα µας και δεν κατάφεραν να ενστερνιστεί
η κοινωνία τον θεσµό. Ο νόµος αυτός ουσιαστικά έχει επιτρέψει
τη δηµιουργία βιοµηχανίας εκπαιδεύσεων διαµεσολάβησης
χωρίς αντίκρισµα. Το 2014 η τότε κυβέρνηση είχε δεσµευτεί
έναντι των δανειστών ότι η διαµεσολάβηση θα επαναρυθµιζόταν
µε διατάξεις, που θα ήταν µέρος µνηµονιακού νόµου. Αυτό εξηγεί το γιατί εντάχθηκε ο θεσµός της διαµεσολάβησης και η νοµοθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ σε έναν νόµο, στον ν.4512.
Για τους παραπάνω λόγους, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, µε το
που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2015, έλαβε µέτρα
ενίσχυσης του θεσµού µε σχετικό πλάνο. Υπήρξε συνεργασία µε
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συστάθηκε ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, που λειτούργησε επί ενάµιση χρόνο, µε συνεργασία δικαστών, καθηγητών πανεπιστηµίου και δικηγόρων.
Αξιολόγησε η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή τον θεσµό και κατέθεσε τις νοµοθετικές προτάσεις, που έγιναν νόµος του κράτους µε τον ν.4512/2018.
Με τον νόµο αυτό, άρθρα 178 έως 206, αναδιοργανώθηκε στη
σωστή της βάση η διαδικασία της διαµεσολάβησης. Εισήχθησαν
και καινοτοµίες, όπως είναι η λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης, µε τη συµµετοχή πέντε δικαστικών, ώστε
να υπάρχει και η ανάλογη θεσµικότητα. Ο διπλασιασµός των
ωρών κατάρτισης των διαµεσολαβητών προβλέφθηκε µε αυτό
τον νόµο, καθώς και η µείωση των εξόδων εκπαίδευσης. Εισήχθησαν, επίσης, τα κρατικά πανεπιστήµια στην κατάρτιση των διαµεσολαβητών. Εκσυγχρονίστηκαν οι εξετάσεις πιστοποίησης.
Προβλέφθηκε η υποχρεωτικότητα σε ορισµένες διαφορές,
καθώς και άλλες πολλές θετικές διατάξεις.
Θα σταθώ λίγο στην πολύ σηµαντική καινοτοµία, που εισήγαγε
ο ν. 4512, δηλαδή της αναγκαιότητας της παράστασης δικηγόρων στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου ειδικά για το αδύναµο µέρος.
Διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει περίπτωση να εµφανιστεί το
ένα µέρος µε νοµικό παραστάτη και το άλλο χωρίς, υποδαυλίζοντας έτσι την ισότητα των όπλων, την αµεροληψία και την τήρηση ίσης απόστασης. Στο σχέδιο που ήρθε για διαβούλευση
ήταν δυνητική η παράσταση δικηγόρων και είναι θετική η µεταστροφή του Υπουργείου ως προς την υποχρεωτικότητα της παράστασής τους.
Το νοµοσχέδιο, που εισάγεται οικειοποιείται και αντιγράφει τη
νοµοθετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά καταργεί τις
διατάξεις του ν.4512 και τις επαναφέρει επεξεργασµένες σε σηµεία µε συγκεκριµένες στοχεύσεις. Παρουσιάζεται, λοιπόν, µία
δήθεν εισαγωγή ή µεταρρύθµιση του θεσµού, που όµως δεν συµβαίνει στην πράξη. Ουδέν καινοτόµο ή ρηξικέλευθο εισφέρει
στην έννοµη τάξη της χώρας.
Γεννάται λοιπόν η απορία για ποιον λόγο δεν περιοριστήκατε
σε τροποποιήσεις των άρθρων του ν.4512, αλλά προχωρήσατε
σε καθολική κατάργησή τους. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στη σελίδα 71 της έκθεσής του για το παρόν νοµοσχέδιο,
αναφέρει τα εξής: «Ειδικότερα, επαναλαµβάνονται οι διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας, άρθρα 178 έως 206, του ν.4512». Το
Γενικό Λογιστήριο, κύριοι συνάδελφοι, αναφέρει αυτό ακριβώς.
Τα θέµατα που είχε η διοικητική ολοµέλεια του Αρείου Πάγου
ήταν εστιασµένα στο ζήτηµα της αµοιβής των δικηγόρων στην
υποχρεωτική παράσταση. Αυτά προφανώς επιλύθηκαν και γι’
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αυτό και κρίθηκε συνταγµατικό το νοµοθέτηµα µε νέα απόφασή
του. Αυτή ήταν η µόνη διαφορά που υπήρχε, η διαφορά µε τη διοικητική ολοµέλεια.
Υπάρχουν όµως και αρκετές διαφορές στο νοµοθέτηµα αυτό.
Η πιο σηµαντική είναι ότι καταργείται το κεντρικό χαρακτηριστικό
του ν.4512, δηλαδή η εξισορρόπηση του δηµοσίου συµφέροντος
µε την ιδιωτική πρωτοβουλία. Η στόχευση αυτή ήταν να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ο θεσµός. Αυτή η ισορροπία τώρα καταστρατηγείται, γυρίζοντας οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των
ιδιωτών. Συγκεκριµένα, για τους φορείς κατάρτισης διαµεσολαβητών µε το παρόν νοµοσχέδιο εισάγεται αρνητική διεύρυνση
στους ιδιώτες. Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τη µη θέσπιση
αυστηρών κριτηρίων για την ίδρυση φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών είναι πολύ σοβαρή. Δεν πρέπει να τους αγνοήσετε,
αλλά αντιθέτως πρέπει να τους προβλέψετε και να τους προλάβετε.
Είναι φανερό ότι µε την εισαγωγή της υποχρεωτικής διαµεσολάβησης στη ζωή µας άνοιξε µία νέα αγορά ελευθεροεπαγγελµατιών. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν τα εχέγγυα για
εκπαίδευση σοβαρή και αξιόπιστη. Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δίνει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να θέσουν περιορισµούς, αλλά και αυστηρές προϋποθέσεις για τη σύσταση και
λειτουργία των φορέων κατάρτισης.
Η εισαγωγή λοιπών των ιδιωτικών φορέων στην περίπτωση γ’
της παραγράφου 1 του άρθρου 22, η οποία βεβαίως δεν υπήρχε
στον ν.4512, καταργεί κάθε θεσµικό έλεγχο στους φορείς κατάρτισης διαµεσολαβητών. Ανοίγει πλήρως σε ιδιώτες αυτό τον ευαίσθητο τοµέα. Το επιχείρηµα για την απόφαση του Δικαστηρίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ευσταθεί, γιατί η απόφαση αυτή
αφορά τον προηγούµενο νόµο, τον ν.3898/2010.
Ήδη, µε τον ν.4512 διευρύνθηκε το πεδίο αναφορικά µε τα
κέντρα κατάρτισης, προβλέποντας αρκετές µορφές για την
ίδρυσή τους, και εισήγαγε για πρώτη φορά και τα δηµόσια πανεπιστήµια στους φορείς κατάρτισης. Δεν υπήρχε, λοιπόν, κανένας λόγος για να εισαχθούν οι ιδιώτες στη διαδικασία της
κατάρτισης διαµεσολαβητών.
Με την προτεινόµενη διάταξη οι φορείς κατάρτισης θα καταλήξουν να έχουν ως προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας χαµηλής διασφάλισης, ποιότητας και ελέγχου. Είναι προφανές
τόσο µε νοµικά, αλλά και λογικά επιχειρήµατα ότι θα έπρεπε να
υπάρχει ένα όριο και δικλείδες ασφαλείας ως προς το ποιος δύναται να καταρτίσει διαµεσολαβητές.
Εναλλακτικά, και σε περίπτωση που επιµείνετε να προβλέψετε
ιδιώτες στους φορείς κατάρτισης, προτείνουµε ως ελάχιστη διασφάλιση να οριστεί µεγάλο κεφάλαιο για την ίδρυσή τους, καθώς
και επαρκείς και µεγάλες κτιριακές υποδοµές, συνδυαστικά βέβαια µε τις προϋποθέσεις αδειοδότησης των ΚΕΔΙΒΙΜ τύπου 2.
Προτείνουµε, ακόµα, η σύµβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης
να αυξηθεί. Επίσης, θα πρέπει οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί
κάποιος εκπαιδευτής του άρθρου 22 παράγραφος 6 να συντρέχουν σωρευτικά και όχι διαζευκτικά.
Στο σηµείο αυτό θα αναφέρω ότι είναι θετική η υιοθέτηση της
πρότασής µας να µη γίνεται καµµία διάκριση για δικαστές, συνταξιούχους δικαστές και να µην υπάρχει κανένας διαχωρισµός
µεταξύ των φορέων κατάρτισης ΚΕΔΙΒΙΜ ως προς τους εκπαιδευτές και τα προσόντα τους.
Σχετικά µε τις ενώσεις διαµεσολαβητών, επισηµαίνουµε τους
κινδύνους, που µπορεί να προκληθούν από τη µη ύπαρξη αυστηρών κανόνων σχετικά µε τη σύσταση και λειτουργία τους. Η µη
ύπαρξη κανόνων θα προκαλέσει πλείστα προβλήµατα που το
χέρι της αγοράς, βεβαίως, δεν µπορεί να επιλύσει.
Αρχικά οι ενώσεις αυτές, αποτελούµενες από πλήθος επαγγελµατιών διαφόρων ειδικοτήτων, είναι πιθανόν να λειτουργούν
ως οιονεί δικηγορικές εταιρείες και να παρέχουν νοµικές συµβουλές και υπηρεσίες προς τους πολίτες αµφιβόλου ποιότητας
και εγκυρότητας. Έτσι, τίθενται σε κίνδυνο τα δικαιώµατα των
πολιτών. Υπό τη µορφή παροχής πακέτου υπηρεσιών υπάρχει ο
κίνδυνος να αλιεύουν πελάτες, χωρίς να υπάρχουν εχέγγυα για
τις παρεχόµενες υπηρεσίες και χωρίς να υπόκεινται σε κανέναν
έλεγχο από αρµόδιο φορέα, όπως συµβαίνει µε τις δικηγορικές
εταιρείες, που υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο.
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Αυτό σηµαίνει πως δεν πρέπει να είναι εξαρτηµένος ο διαµεσολαβητής από εργοδοτικά συµφέροντα, αλλά ούτε και να λογοδοτεί σε κάποιον προϊστάµενο. Αν η ανεξαρτησία των
διαµεσολαβητών δεν είναι απόλυτη, δεν θα καταφέρουν να εµπνεύσουν εµπιστοσύνη και ο θεσµός θα παρακµάσει πάρα πολύ
γρήγορα. Προτείνουµε, τουλάχιστον, αυτές οι ενώσεις προσώπων να διέπονται αναλογικά από τις διατάξεις για τις δικηγορικές
εταιρείες. Επίσης, θα ήταν θετικό να δηλώνονται στην Κεντρική
Επιτροπή Διαµεσολάβησης, ώστε να εµπίπτουν στον πειθαρχικό
έλεγχο µε ρητή διάταξη.
Προτείνουµε, επίσης, να προβείτε σε νοµοθέτηση, µε σκοπό
την πλήρη ενσωµάτωση του ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας
Διαµεσολαβητών και Παρόχων Υπηρεσιών Διαµεσολάβησης αυτό που αποτυπώνεται στο άρθρο 20 ως ενώσεις προσώπωνόπως ορίζεται στην υπ’ αριθµ. CEPEJ (2018) 24 της αρµόδιας
ευρωπαϊκής επιτροπής, προσαρµοσµένο βέβαια στην ελληνική
έννοµη τάξη.
Θα αναφερθώ σε κάποια ειδικά σηµεία του νοµοσχεδίου, όσον
αφορά στην προβολή και διαφήµιση των διαµεσολαβητών. Προτείνουµε να εφαρµόζεται αναλογικά η ρύθµιση του Κώδικα Δικηγόρων για να διαφυλαχθεί έτσι το κύρος του θεσµού ως
εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Θα πρέπει να τεθεί πιστεύω ότι συµφωνούµε όλοι σ’ αυτό- ένα σαφές και αυστηρό
πλαίσιο, που δεν θα αφήνει περιθώρια για παρερµηνείες. Συνεπώς η δυνατότητα διαφήµισης πρέπει να εµπίπτει σε ένα τέτοιο
κανονιστικό πλαίσιο και όχι στην ελευθερία του ιδιωτικού τοµέα.
Σε ό,τι αφορά στη νοµική βοήθεια, που εντέλει εντάσσεται
στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία, προτείνουµε να προβλεφθεί
συγκεκριµένη αµοιβή για τον διαµεσολαβητή η οποία θα του παρέχεται µε τη διαδικασία των διατάξεων της νοµικής βοήθειας.
Η υπαγωγή των αιτούντων και λαβόντων νοµική βοήθεια στη διαµεσολάβηση εξυπηρετεί τόσο τους ίδιους όσο και την ενηµέρωση για τον θεσµό. Η ταχύτητα διεκπεραίωσης και λύσης των
υποθέσεων θα ανακουφίσει ταχύτερα του δικαιούχους της νοµικής βοήθειας, θα ελαφρύνει τα πινάκια των δικαστηρίων, θα επιταχύνει την καταβολή της αµοιβής των δικηγόρων.
Οι διάδικοι εξ ορισµού στη νοµική βοήθεια είναι αδύνατοι και
ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει να τους δίνεται η ευκαιρία
µέσω της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας να γνωρίσουν τη διαµεσολάβηση, να ακολουθήσουν τη διαδικασία της και να επιλύσουν τη διαφορά τους µε το µικρότερο δυνατό κόστος.
Προτείνεται, επίσης, να τηρείται ειδικό µητρώο διαµεσολαβητών νοµικής βοήθειας, κατόπιν αίτησής τους βέβαια, αντίστοιχο
µε αυτό τον δικηγόρων.
Τέλος, διαδικαστικά, θα µπορούσε στον αιτούντα τη νοµική
βοήθεια να διορίζεται ο διαµεσολαβητής στην απόφαση διορισµού του δικηγόρου, του επιµελητή και του συµβολαιογράφου.
Για την κατά τόπο αρµοδιότητα της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας προτείνουµε να υπάρξει πρόβλεψη ανά πρωτοδικείο
στην έδρα του πρωτοδικείου και µε δυνατότητα επέκτασης στην
εφετειακή περιφέρεια. Βέβαια, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν και για
τη νησιωτικότητα. Ένα ζήτηµα είναι να υπάρξει ειδική πρόβλεψη
για τις σύνθετες δίκες, καθώς εκεί υπάρχει κίνδυνος ένας από
τους διαδίκους να χρησιµοποιήσει την υποχρεωτική συνεδρία
παρελκυστικά, µε αποτέλεσµα να θιγεί ο θεσµός, αλλά να υπάρξει και ανασφάλεια δικαίου.
Κλείνοντας την αρχική εισήγηση, θα ήθελα να πω ότι είναι
προς θετική κατεύθυνση η αποδοχή των προτάσεων, που ανέφερε ο κύριος Υπουργός επί συγκεκριµένων άρθρων, όπως οι
σχετικές µε τη συγκρότηση της κεντρικής επιτροπής διαµεσολάβησης, τη διατήρηση των ασυµβιβάστων, τον περιορισµό της δυνατότητας συµµετοχής των συνταξιούχων και των επίτιµων
δικαστών, καθώς και την υποχρέωση ο τίτλος από πανεπιστήµιο
της αλλοδαπής να είναι ισότιµος µε ελληνικό ΑΕΙ και όχι ανάλογος. Σηµαντική αυτή η ρύθµιση.
Τέλος, επαναλαµβάνουµε ότι δεν υπάρχει εµφανής λόγος για
διαφορετική ηµεροµηνία έναρξης των διαφορετικών διαδικασιών. Αυτή η πρόβλεψη θα δηµιουργήσει περισσότερα προβλήµατα απ’ ό,τι η απευθείας και συνολική. Θα πρέπει να έχουµε υπ’
όψιν µας την ασφάλεια δικαίου και τις ενστάσεις στο ακροατήριο
ή διά των προτάσεων σε ασκηθείσες αγωγές δικηγόρων.
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Η καλύτερη λύση, λοιπόν, θα είναι να εκκινήσει η εφαρµογή
όλων στην αρχή του δικαστικού έτους και εφόσον αυτό δεν θα
ήταν εφικτό, να οριστεί µία ηµεροµηνία για την έναρξη όλων των
διαδικασιών.
Σχετικά µε την τροπολογία που ήρθε, θα αναφερθώ αναλυτικά
και στη συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Καλαµατιανέ,
συγγνώµη που σας διακόπτω. Έχω κρατήσει τον χρόνο σας.
Δεδοµένου ότι δεν είναι µεγάλος ο αριθµός των εγγραφέντων
για να µιλήσουν Βουλευτών, προτείνω να τοποθετηθεί µετά τους
αγορητές ο κύριος Υπουργός και επί της τροπολογίας και µετά
θα έχετε δικαίωµα δευτερολογίας οι εισηγητές και οι αγορητές
για να τοποθετηθείτε επί της τροπολογίας.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Κλείνω εδώ
τότε, κύριε Πρόεδρε. Όµως, θα ήθελα την ανοχή σας στη συνέχεια για τη συζήτηση της τροπολογίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ζητάω τη συναίνεση
των ειδικών αγορητών στο αίτηµα, που υπέβαλε ο κ. Βελόπουλος
να παρεµβληθεί για την τοποθέτησή του. Λόγω προγραµµατισµένης ενασχόλησης, θέλει να φύγει από τη Βουλή.
Ορίστε, κύριε Βελόπουλε, έχετε τον λόγο, αλλά µόνο για δεκαπέντε λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ πολύ το Σώµα και τον κύριο Πρόεδρο για την
κατανόηση.
Ας ξεκινήσουµε, λοιπόν, από το σκεπτικό της συγκεκριµένης
επιλογής της Κυβέρνησης. Ποιο είναι το σκεπτικό; Το σκεπτικό
είναι να γίνει αποσυµφόρηση και επιτάχυνση. Ξέρετε, καµµιά
φορά η σκέψη από την πράξη απέχει πολλά βήµατα, πάρα πολλά
βήµατα.
Σήµερα, λοιπόν, νοµοθετείτε ταυτοχρόνως µια οικονοµική επιβάρυνση για τους πολίτες. Θα πληρώνουν. Τσάµπα είναι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Θα
είναι πολύ πιο φθηνό…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Θα πληρώνουν, κύριε Τσιάρα. Να τα λέµε όλα. Και ίσως
να είναι και επί µακρόν αυτή η ιστορία. Ακούστε τι σας λέω. Δεν
είναι δωρεάν. Και θα σας πω γιατί δεν είναι δωρεάν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): …(δεν
ακούστηκε)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι δωρεάν, κύριε
Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην κάνετε διάλογο.
Πείτε εσείς πού είναι δωρεάν και θα απαντήσει ο κύριος Υπουργός.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Αµφισβητεί αυτό που του λέω, ενώ γνωρίζει ότι τη Γερµανία την ξέρω καλύτερα απ’ αυτόν.
Πάµε στα ουσιώδη, λοιπόν. Εµείς έχουµε προτείνει κάτι τελείως διαφορετικό για τη δικαιοσύνη και θεωρώ ότι είναι ορθή
επιλογή. Θέλετε να αποσυµφορήσετε τη δικαιοσύνη; Αντιγράψτε
το αµερικανικό µοντέλο. Ο εισαγγελέας να µην είναι πάνω, να
είναι κάτω και να υπάρχει συνεργασία των δύο αντιδίκων και µαζί
µε τον κατηγορούµενο να πηγαίνουν στον δικαστή και να προτείνουν µία ποινή. Έτσι γίνεται στην Αµερική. Και όταν δεν συµφωνεί ο κατηγορούµενος, η ποινή είναι πολύ µεγαλύτερη αν πάει
στο δικαστήριο. Αν συµφωνεί όµως ο ένας ή ο άλλος, το αµερικανικό µοντέλο ουσιαστικά σε αποσυµφορεί από τα εφετεία και
τον Άρειο Πάγο. Γιατί αν συµφωνήσουν οι αντίδικοι, δεν χρειάζεται να πας στο εφετείο ή στον Άρειο Πάγο. Άρα, µία επιλογή αποσυµφορήσεως είναι να βρούµε ένα τρόπο ως δικαιοσύνη να
λειτουργήσει σωστά.
Σας το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, λοιπόν. Γιατί να είναι ο εισαγγελέας από εκεί πάνω και να δικάζει; Να είναι κάτω, όπως είναι
στην Αµερική. Ας αλλάξουµε το σύστηµά µας. Και έτσι τι κερδίζετε; Κερδίζετε τα 2/3 των συνεχόµενων δικών. Δεν πας ούτε στο
εφετείο, ούτε στον Άρειο Πάγο, ούτε οπουδήποτε αλλού, ούτε
πας σε άρση της αποφάσεως του Αρείου Πάγου κ.λπ..
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Σας λέµε, λοιπόν, ότι πρέπει να σκεφτείτε σαν επιχειρηµατικά,
τεχνοκρατικά µυαλά. Εσείς σκέφτεστε πολιτικά, µόνο πολιτικά.
Και αυτό είναι το περίεργο. Βέβαια, να πω ότι εδώ οι µισοί, και
παραπάνω από τους µισούς, είστε δικηγόροι και βολεύεστε να
υπάρχει αυτή η ιστορία. Βολεύεστε. Παίρνετε και τα παράβολα.
Δεν είναι κακό, δουλειά είναι. Όµως, όσο χρονοτριβεί ο πελάτης,
όσο ανεβαίνει και πιο πάνω, θα πληρώνει και κάτι παραπάνω.
Ακούστε λίγο. Θα πρέπει να είµαστε συνεπείς µε τα πραγµατικά
γεγονότα, όχι µε το τι θέλουµε εµείς, αλλά µε το τι πραγµατικά
συµβαίνει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Σας είπα ότι αν αντιγράψουµε το αµερικανικό µοντέλο, θα
έχουµε το 1/3 των δικών. Τελεία και παύλα. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Να βρούµε µία φόρµουλα στο ελληνικό Κοινοβούλιο, να
συµφωνήσουν οι τριακόσιοι Βουλευτές, να το κάνουµε. Δεν θα
το κάνετε ποτέ, γιατί θέλετε ο εισαγγελέας να είναι πάνω και οι
δικηγόροι από κάτω για να παίρνουν τα παράβολα, να παίρνουν
και τα λεφτά. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και από εµάς θα
ακούτε µόνο την πραγµατικότητα, όχι τι πιστεύουµε εµείς, αλλά
τι συµβαίνει ακριβώς.
Η οδηγία, λοιπόν, του 2008 περιορίζεται µόνο στις διασυνοριακές διαφορές. Εκεί περιορίζεται, κύριε Υπουργέ. Η υποχρεωτικότητα σε όλες τις χώρες είναι ευρωπαϊκή πρωτοτυπία. Δεν
υπάρχει υποχρεωτικότητα, κύριοι συνάδελφοι. Πού το είδατε το
υποχρεωτικό εσείς; Σε καµµία ευρωπαϊκή χώρα δεν ισχύει. Και
θα δώσω παραδείγµατα.
Δεν θα πω για την αντισυνταγµατικότητα, που αποφάσισε ο
Άρειος Πάγος προσφάτως, το 2018, και τώρα, το 2019, που άλλαξε η κυβέρνηση γνωµοδοτεί ότι είναι συνταγµατικό. Ακούστε
τώρα το εξής: Ο πολίτης αντιλαµβάνεται ότι έναν χρόνο πριν για
το ίδιο θέµα ο Άρειος Πάγος λέει ότι υπάρχει αντισυνταγµατικότητα και µετά από έναν χρόνο, αφού αλλάζει η κυβέρνηση και
φέρνει το ίδιο πράγµα, λέει ότι είναι συνταγµατικό. Πώς λοιπόν
να εµπιστευτεί ο πολίτης τις όποιες αποφάσεις, δηλαδή ότι δεν
παρεµβαίνει η εκάστοτε εκτελεστική ή νοµοθετική εξουσία για
να του πει του δικαστή «αποφάσισε έτσι ή αλλιώς»; Πριν λοιπόν
λέγατε άλλα και τώρα λέτε άλλα.
Πάµε στα υπέρµετρα έξοδα των πολιτών: έξοδα δικηγόρου,
άρθρο 5, αµοιβή διαµεσολαβητή, άρθρο 18, κοινοποιήσεις και
επιπλέον αµοιβές σε περίπτωση απουσίας, άρθρο 7, χρέωση ανά
ώρα, επικύρωση πρακτικού για εκτελεστικότητα, άρθρο 8. Αν
αυτά δεν είναι χρήµατα που πληρώνει ο πελάτης -δηλαδή ο πολίτης, που τον κάναµε πελάτη- γι’ αυτό το πολύ ωραίο που κάνατε ως Νέα Δηµοκρατία, του διαµεσολαβητού, είναι µία
στρεβλή διατύπωση και να τα κονοµάνε κάποιοι δικηγόροι. Ξεκάθαρα πράγµατα, για να µη λέµε ψέµατα εδώ µέσα. Και η λογική σας είναι συντεχνιακή. Δυστυχώς, είναι συντεχνιακή η
λογική σας, να βολεύουµε µε νόµους, για να βγάζουν χρήµατα
οι δικηγόροι, ξεχνώντας ότι ο πολίτης µπορεί να µην έχει τα
λεφτά. Γιατί λοιπόν «υποχρεωτικών»;
Πάµε στην ουσία, άρθρο 5: Όχι δικηγόροι σε δάνεια. Μη υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου στις καταναλωτικές διαφορές,
στα δάνεια. Γιατί; Για πείτε µου εσείς. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι εξυπηρετούµε και τις τράπεζες ταυτόχρονα, για να µην έχουµε κάποιο δικηγόρο εκεί; Ψάξτε το λίγο καλύτερα το θέµα, είναι
επιφανειακό. Όλοι θυµόµαστε τους κρυφούς όρους που υπέγραφαν οι δανειολήπτες -ακούστε τι σας λέω-, κρυφούς όρους, µε
µικρά γράµµατα και συµβάσεις. Όλοι υπέγραφαν. Δεν ήξεραν τι
υπέγραφαν οι καταναλωτές. Υπέγραφαν, πάρε το δάνειο, φύγε.
Εδώ λοιπόν, επαναλαµβάνω, αν θέλουµε, πραγµατικά, να προστατεύσουµε τον πολίτη, πρέπει να βρούµε τρόπους ώστε να
είναι καθολικά προστατευµένος από την όποια ασυδοσία τραπεζιτών ή του κράτους.
Άρθρο 6 παράγραφος 2: Εξαίρεση του δηµοσίου. Εξαιρούνται,
λέει, οι διαφορές µε δηµόσιο, ΟΤΑ, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Γιατί; Εδώ έχετε την παραβίαση της αρχής της ισότητος.
Γιατί; Γιατί το εξαιρείτε; Δεν έχουµε παραβίαση της αρχής της ισότητας; Δεν είµαι νοµικός, αλλά σας λέω τα αυτονόητα. Πιθανόν να
έχω άδικο εγώ. Διότι, το πρόβληµα στην ελληνική νοµοθεσία,
κύριε Καµίνη, ξέρετε ποιο είναι; Είναι ότι ο ένας συνταγµατολόγος
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λέει άλλα, ο άλλος λέει άλλα. Ο ένας δικηγόρος λέει άλλα, ο άλλος
λέει άλλα, ανάλογα µε το πού πηγαίνει όχι η ιδεολογία του µόνο,
αλλά και η τσέπη του.
Πάµε στην ουσία, άρθρο 7: υπάρχει κίνδυνος αντισυνταγµατικότητας; Ερωτώ. Υπάρχει; Σας ερωτώ! Να επιβάλουµε χρηµατική
ποινή σε όποιον δεν προσέλθει; Σας ερωτώ. Είναι πράγµατα τα
οποία δεν στέκουν. Από 120-300 ευρώ µε τον παλιό νόµο, πήγε
100-500 ευρώ. Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν εξετάσατε αυτό που είπε
ο Άρειος Πάγος, για δωρεάν; Γιατί να µην είναι δωρεάν, κύριε
Κούβελα; Έχει ο πολίτης λεφτά; Πιστεύετε ότι έχει λεφτά ο Έλληνας; Δεν έχει λεφτά ο Έλληνας. Δωρεάν πρέπει να το δώσετε
αυτό. Τη διαµεσολάβηση δωρεάν θα την έχετε. Δωρεάν. Ειλικρινά το λέω αυτό, αν θέλετε να κάνετε κοινωνική πολιτική, σε
έναν λαό που έχει πτωχεύσει, θα είναι δωρεάν αυτά. Δωρεάν!
Δωρεάν! Αν θέλετε να βοηθήσετε τον πολίτη.
Άρθρο 10: Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης. Εδώ δεν αντιλαµβάνοµαι. Θα βολέψουµε κάποιους δικούς µας στην Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης; Δηλαδή, θέλουµε να
βολέψουµε κόσµο; Όχι. Εντάξει. Θα το δούµε κι αυτό. Μην δούµε
κανέναν κ. Πατέρα πάλι από την Καρδίτσα ή καµµία κ. Αγαπηδάκη, που βολεύονται, ξέρετε, ή κάποιους διοικητές νοσοκοµείων πάλι. Ο κ. Πατέρας είναι συµπαθής, συµπαθέστατος και
καλός εκπαιδευτικός. Το έχω µάθει, έχω πληροφόρηση, εξαιρετικός κύριος, αλλά είναι πολιτικά αφελής. Είπε την αλήθεια στο
κανάλι και βγήκε εκτός νυµφώνος. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Ο άνθρωπος είπε την αλήθεια. Έκανε µία συµφωνία µε τον Πρωθυπουργό, του ζήτησε αυτό, πήρε αυτό και µόλις το είπε αυτό ο
κακοµοίρης, γιατί είναι πολιτικά αφελής και καλός άνθρωπος, την
πάτησε. Αυτή είναι η αλήθεια.
Άρθρο 12: προσόντα των διαµεσολαβητών. Κατοχή οποιουδήποτε πτυχίου ΑΕΙ και παρακολούθηση σεµιναρίου ογδόντα ωρών.
Θα πάω εγώ λοιπόν, ο οποίος έχω σπουδάσει δηµοσιογραφία και
έχω µεταπτυχιακό, αν θέλετε, στην επικοινωνιολογία και θα γίνω
διαµεσολαβητής για ογδόντα ώρες. Τι είναι αυτά που λέτε; Ακυρώνετε τους δικηγόρους; Δηλαδή, ο οποιοσδήποτε γεωπόνος
µπορεί να γίνει διαµεσολαβητής; Αν έχει πτυχίο ΑΕΙ, ο οποιοσδήποτε, για παράδειγµα ο ψυχολόγος, ο κοινωνιολόγος, αυτός
που έχει πτυχίο πολιτικών επιστηµών θα γίνεται νοµικός, διαµεσολαβητής. Είναι βαπτίσεις ονοµάτων. Έτσι είναι, έτσι λέτε, έτσι
κάνετε.
Τι ισχύει λοιπόν σε άλλες χώρες για τη διαµεσολάβηση; Για να
µην λέτε ψέµατα ή τη µισή αλήθεια εδώ µέσα. Στο Βέλγιο: προαιρετικά σε θέµατα αστικού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων και
των οικογενειακών διαφορών -δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα-,
εµπορικού δικαίου και εργατικού δικαίου. Στο Λουξεµβούργο: εντελώς προαιρετική, προβλέπεται και δικαστική διαµεσολάβηση.
Στην Ισπανία: σε εργατικές υποχρεωτική, προαιρετική σε αστικές, δωρεάν όταν προτείνεται από το δικαστήριο. Στην Κύπρο:
υποχρεωτική σε διασυνοριακές, για λοιπές προαιρετικά µόνο µε
συναίνεση µερών. Στη Δανία: υποθέσεις ενώπιον περιφερειακού
δικαστηρίου, πολυµελούς πρωτοδικείου ή δικαστηρίου, ναυτικών
και εµπορικών υποθέσεων. Προαιρετικά, σάς λέω. Γιατί το υποχρεώνετε; Το Βέλγιο, η Γερµανία, µπορώ να σας πω πολλά. Γιατί
λοιπόν, λέτε ότι είναι κοινοτική οδηγία, νόρµα, πρέπει να εφαρµοστεί, αλλά η κάθε χώρα την εφαρµόζει διαφορετικά, ενώ εσείς
υποχρεωτικά; Γιατί; Πείτε µου γιατί. Αν λέγατε «υποχρεωτικά,
χωρίς λεφτά», να το καταλάβω. Δηλαδή, να λέγατε: είσαι υποχρεωµένος να πας στον διαµεσολαβητή, αλλά να µην πληρώσεις
ούτε ένα ευρώ. Τον υποχρεώνεις αλλά θα πάει να πληρώσει τα
200-300 ευρώ και αυτό σηµαίνει –για µένα τουλάχιστον- έλλειψη
κοινωνικής ευαισθησίας. Τελεία και παύλα.
Επί της τροπολογίας: Κύριε Υπουργέ είστε ένας σοβαρός άνθρωπος. Σας ξέρω χρόνια, γνωριζόµαστε χρόνια. Είστε ένας
πολύ σοβαρός άνθρωπος. Αυτό µε τροπολογίες, όµως, να τις
φέρνετε και να ανακατεύετε µέσα διαφορετικά πράγµατα, εµένα
µε ενοχλεί. Φέρτε πέντε διαφορετικές τροπολογίες. Εµείς θέλουµε να ψηφίσουµε αυτό µε τους εφέτες. Πρέπει να αυξηθεί ο
αριθµός των εφετών. Γιατί µου βάζετε και ΜΚΟ µέσα; Στη µία
τροπολογία, αυτό µε τους εφέτες θέλουµε να το ψηφίσουµε.
Μέσα όµως έχει σε ένα άρθρο κάτι για ΜΚΟ, αυτό εκεί µε το ασυνόδευτο παιδάκι κ.λπ.. Το κάνετε πέντε σε ένα και έτσι µου στε-
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ρείτε εµένα που θέλω να ψηφίσω για τους εφέτες τη δυνατότητα
να το κάνω και µε φέρνετε σε θέση να µην µπορώ να ψηφίσω
γιατί έχετε αναφορά για ΜΚΟ. Εµένα µου το στερείτε αυτό το δικαίωµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Πρέπει
να δείτε καλά αυτή την τροπολογία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Θέλω να τη δω, αλλά να τη δω –επαναλαµβάνω- διαφορετικά, διότι είναι ανεπίτρεπτο να φέρνετε τροπολογίες τελευταία στιγµή. Το έχω πει χίλιες φορές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Την
έχουµε προαναγγείλει.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ακούστε, έχει ΜΚΟ µέσα, ναι ή όχι; Αναφέρεται η λέξη
ΜΚΟ; Εγώ ιδεολογικά είµαι αντίθετος στις µη κυβερνητικές οργανώσεις. Μου τη βάζετε µε µία τροπολογία, όµως, η οποία έχει
µέσα και τους εφέτες. Αυτό σας λέω. Δεν καταλάβατε. Δεν θέλω
να βλέπω ΜΚΟ. Δεν θέλω να βλέπω ΜΚΟ, Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Δεν
έχει τέτοια ζητήµατα…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Μακάρι να µην έχει. Μακάρι να κάνω λάθος εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ή αυτό µε τις χάρες. Θα σας πω ποιοι δίνουν χάρες σε
ποιους: Το 2018 ο Υπουργός Κοντονής σε έναν καταδικασµένο
για ναρκωτικά, για να διοριστεί στη ΔΕΗ. Το 2019 λαθροδιακινητής, για να ανανεώσει άδεια ταξί, δυστυχώς επί υπουργίας σας.
Το 2013 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Αθανασίου, χάρη σε ναρκέµπορο. Είναι δυνατόν να δίνουµε σε λαθροδιακινητές και σε εµπόρους ναρκωτικών χάρες; Μην κοιτάτε τον Υπουργό, ισχύει. Αν
θέλετε, να σας τα δώσω. Δόθηκε χάρη σε έµπορο ναρκωτικών.
Αυτά είναι απίστευτα πράγµατα. Χάρη σε έµπορο ναρκωτικών!
Το καταλαβαίνετε αυτό; Αυτό µε τις χάρες λοιπόν βρείτε έναν
τρόπο, κύριε Υπουργέ, να µην γίνεται έτσι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Θα σας
απαντήσω.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Μπορείτε να µου απαντήσετε, δεν είναι επί προσωπικού,
είναι γενικό το πρόβληµα. Σας είπα για τον Κοντονή, για τον Αθανασίου. Και άλλοι Υπουργοί το έκαναν αυτό. «Σειρά χαρών» σε
ανθρώπους, που έπρεπε κανονικά να µην ξαναβγούν από τη φυλακή, γιατί έχουµε νέα παιδιά εκεί πάνω, δωδεκάχρονα, δεκαπεντάχρονα, τα οποία είναι παιδιά δικά µας και µπορεί να οδηγηθούν
στα ναρκωτικά. Και ο Υπουργός δίνει χάρη στον έµπορο ναρκωτικών για να βγει έξω να ξαναπουλήσει ναρκωτικά! Αυτά δεν γίνονται. Αυτό είναι κράτος δικαίου; Και ξέρω την ευαισθησία σας.
Ειδικά στο πρόσωπό σας αναφέροµαι. Ξέρω πόσο ευαίσθητος
είστε.
Πάµε στο επόµενο. Σήµερα έµαθα ότι ήλθε ο κ. Φιλίπο Γκράντι
στη Γερουσία, Ύπατος Αρµοστής του ΟΗΕ για τους λαθροµετανάστες. Εντάξει, τον χειροκροτήσατε όλοι. Δεν ξέρω αν ξέρετε
την καταγωγή του κ. Γκράντι. Είναι Ιταλός. Αν δείτε τη νοµοθεσία,
την απαγορευτική για την είσοδο των λαθροµεταναστών στην
Ιταλία, θα καταλάβετε ότι έπρεπε να τον µουτζώνετε όλοι µαζί,
γιατί άλλα ισχύουν για τη χώρα του και άλλα για την Ελλάδα. Ζητάει από την Ελλάδα να γίνει αποθήκη ψυχών, να κάνουµε αντικατάσταση του πληθυσµού, αλλά στην Ιταλία η νοµοθεσία είναι
πολύ πιο αυστηρή από την Ελλάδα. Δεν φαντάζεστε πόσο. Ήρθε
να µας κάνει λοιπόν, µαθήµατα λαθρολαγνείας ο Ιταλός στου
οποίου τη χώρα απαγορεύεται το άσυλο. Στη Λαµπεντούζα όλοι
πάνε. Επειδή έχω πάει στη Λαµπεντούζα, κύριε Υπουργέ, η Λέσβος είναι βίλα, είναι πεντάστερο ξενοδοχείο µπροστά στη Λαµπεντούζα. Όσοι έχουν πάει Λαµπεντούζα ξέρουν τι σηµαίνει.
Τα λέω αυτά γιατί µας κάνουν υποδείξεις και από κάτω οι Βουλευτές του Κοινοβουλίου χειροκροτούσαν, αντί να του πουν «έλα
εδώ ρε µεγάλε, Ιταλός δεν είσαι; Τι ισχύει στην Ιταλία, να εφαρµόσουµε τα δέοντα και στην Ελλάδα». Γιατί δεν το κάνετε αυτό;
Γιατί πρέπει σώνει και καλά να µας βρίζουν εντός του ελληνικού
Κοινοβουλίου, να µας στηλιτεύουν; Είπε δηλαδή ότι η Λέσβος
είναι απάνθρωπη κ.λπ.. Έχει πάει στη Λαµπεντούζα ο τύπος; Έχει
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πάει στη Λαµπεντούζα αυτός ο Ιταλός, ο Γκράντι, πώς λέγεται;
Δεν έχει πάει, γιατί αν είχε πάει θα έβλεπε ότι η Λέσβος είναι –
επαναλαµβάνω- πεντάστερο ξενοδοχείο σε σχέση µε την Λαµπεντούζα. Αυτό για να ξεκαθαρίσουµε λίγο τις σχέσεις, να
υπάρχει µία ελληνική φωνή να του απαντήσει. Ήλθε ο Ιταλός να
µας κάνει µαθήµατα εδώ µέσα!
Πάµε στο επόµενο. Είδηση. Και το λέω επειδή είστε φοβικοί
µε την Ύπατη Αρµοστεία, µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, κύριε
Υπουργέ, µε τον κ. Γαβριηλίδη ο οποίος εκπροσωπεί εδώ, λέει,
την Ύπατη Αρµοστεία. Χθες το Ισραήλ απέλασε τον διευθυντή
του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων στο Ισραήλ γιατί
θεωρούσαν ότι λειτουργούσε εναντίον του εθνικού συµφέροντος. Όλοι διαµαρτυρήθηκαν. Ακούστε την απάντηση του ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών: «Έχουµε το δικαίωµα να
αποφασίζουµε ποιος θα µπει στο έδαφός µας». Αυτή είναι η
απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ που είναι ένα
έθνος ανάδελφο, σας κι εµάς, και δεν επιτρέπει στον καθένα να
µπαίνει και να βγαίνει ό,τι ώρα θέλει.
Αν θέλετε να γίνετε ένα σοβαρό κράτος, αντιγράψτε νοµοθεσίες αυστηρές. Ή του Ισραήλ ή της Δανίας ή οποιασδήποτε σοβαρής χώρας, γιατί λειτουργούµε ασόβαρα.
Και αυτό εδώ που σας δείχνω θα το καταθέσω για τα Πρακτικά. Ξέρετε τι είναι αυτό, κύριε Υπουργέ; Είναι η βίζα που δίνει
η Τουρκία για τρεις έως έξι µήνες. Με 100 ευρώ ο Κονγκολέζος
µπορεί να πάει ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, θα δώσει και άλλα
80 ευρώ, και θα έχει έξι µήνες βίζα για να σχεδιάσει να έρθει στην
Ελλάδα.
Έχει κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών διάβηµα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για αυτό το πράγµα; Τους δίνουν εξάµηνη βίζα. Κονγκολέζοι, Μαροκινοί, Αλγερινοί.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ψάξτε το, βάλτε στο Υπουργείο να το ψάξουν, τόσοι υπάλληλοι υπάρχουν. Ψάξτε λίγο και αυτά. Κάντε ένα διάβηµα, µία διαµαρτυρία. Πείτε τους: «Τι γίνετε, βρε παιδιά;» Να έρχεται ο
Κονγκολέζος µε βίζα για έξι µήνες στην Κωνσταντινούπολη µε
απευθείας πτήση «TURKISH AIRLINES»; Γιατί; Πού είναι το κράτος µας, επιτέλους, να παρέµβει;
Βλέπω τον κ. Δένδια που πήγε στην Αλβανία, και καλά έκανε,
αλλά έκανε κάτι γι’ αυτό; Πήγε να δει τη µάνα του Κατσίφα; Πήγε
µία βόλτα στο σπίτι να της πει: «Τι έγινε ο γιος σου;» Να της πει
για το αδικοχαµένο παλικάρι; Οι Αλβανοί ακόµη και τώρα δεν µας
δίνουν τη γνωµοδότηση του εισαγγελέα και µας την κρύβουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Σας λέω πράγµατα, που λέει ο ελληνικός λαός.
Εγώ θα πω κάτι γι’ αυτό που κάνουν πολλοί και καταγγέλθηκε
από έναν ξενοδόχο, αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλία. Εκβιάζετε µέσω εφορίας, ως Κυβέρνηση, όχι εσείς, ξενοδόχους που
χρωστούν στην εφορία λεφτά για να φιλοξενούν λαθροεισβολείς;
Καταγγέλθηκε στην κάµερα προχθές, κύριε Υπουργέ. Βγήκε ξενοδόχος και το κατήγγειλε. Είπε ότι τον εκβιάζουν επειδή χρωστάει στην εφορία ότι θα του κλείσει η εφορία το ξενοδοχείο, αν
δεν το δώσει. Το είπε στην κάµερα. Να σας δείξω το βίντεο, θέλετε; Στον «ΑΝΤ1» µεταδόθηκε, στον κ. Παπαδάκη. Σας λέω και
πού, για να µη νοµίζετε ότι λέω ό,τι θέλω.
Σας λέω όλα αυτά, λοιπόν, και σας κάνω ένα ερώτηµα: Τους
δίνουν χρήµατα για έναν χρόνο, 550 ευρώ τον µήνα και είναι αρκετές χιλιάδες άνθρωποι αυτοί, είναι Αφγανοί, Πακιστανοί -δεν
ξέρω από πού έχουν έρθει όλοι αυτοί. Θέτω ένα ερώτηµα: σε
έναν χρόνο που δεν θα υπάρχουν λεφτά να τους δώσουν και
αυτοί οι άνθρωποι δεν θα µπορούν να επιβιώσουν, πού θα πάνε,
κύριοι συνάδελφοι; Πείτε µου εσείς. Τους δίνουν για έναν χρόνο
υποχρεωτικά ενοίκια και λεφτά. Αν τελειώσει αυτός ο χρόνος,
που θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι; Θα τους δώσουν κι άλλα λεφτά;
Θα αδικήσουν πάλι τους Έλληνες ή θα βγουν στους δρόµους
επειδή πεινάνε και θα αυξηθεί η εγκληµατικότητα γιατί θα µπουκάρουν σε σπίτια;
Αναλαµβάνετε την ευθύνη, ως Νέα Δηµοκρατία, αυτού του γε-
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γονότος; Αναλαµβάνετε δηλαδή ότι θα υπάρχει κοινωνική γαλήνη; Δεν µπορείτε να την αναλάβετε. Και ξέρετε γιατί; Γιατί
είστε «ελληνοφοβικοί». Φοβάστε να στηρίξετε τον Έλληνα.
Και να σας πω και το εξής, και θα κλείσω εδώ, όταν στέλνει η
Νέα Δηµοκρατία ένα αεροπλάνο µε εκατό Αφγανούς στο Αφγανιστάν για να τους επιστρέψει και το Αφγανιστάν τούς επιστρέφει, σηµαίνει δύο πράγµατα: Ή, πρώτον, η συνεννόηση µε την
εδώ Πρεσβεία έγινε µε νοήµατα ή, δεύτερον και σηµαντικότερο,
απλά σας δουλεύουν οι Αφγανοί και σας θεωρούν ασόβαρη Κυβέρνηση και θεωρούν την Ελλάδα ασόβαρη χώρα.
Αυτά δεν γίνονται στις σοβαρές χώρες. Αποφασίστε, δράστε,
γιατί φοβάµαι ότι θα µείνετε µε την κ. Αγαπηδάκη, τον κ. Πατέρα
και µε δέκα-δεκαπέντε ψηφοφόρους τις επόµενες εκλογές.
Σας είπα, το λαθροµεταναστευτικό θα είναι η ταφόπλακα της
Νέας Δηµοκρατίας, όχι γιατί δεν µπορείτε απλά, αλλά κυρίως
γιατί δεν θέλετε να δώσετε λύσεις. Κλείστε σύνορα, σταµατήστε
τα επιδόµατα, κλείστε τις ΜΚΟ και αγαπήστε, αγκαλιάστε τον
Έλληνα. Αυτός σας ψήφισε και κανείς άλλος. Καταλάβετέ το.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσω τον
λόγο στον επόµενο ειδικό αγορητή, επιτρέψτε µου να κάνω δύο
ανακοινώσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Ο Ρήγας και η Επανάσταση» που διοργανώνει
το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι επτά µαθητές και µαθήτριες και
τρεις συνοδοί καθηγητές από το 2ο Γυµνάσιο Καλλιθέας.
Η Βουλή σάςς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Ρουσόπουλος ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό, από 1η Δεκεµβρίου 2019 έως 8 Δεκεµβρίου
2019.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του Κινήµατος Αλλαγής κ.
Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλωσορίζουµε
σήµερα στην Ολοµέλεια της Βουλής των Ελλήνων την εισαγωγή
ενός νοµοσχεδίου για µία εξαιρετικά σηµαντική για τα ελληνικά
δεδοµένα εναλλακτική διαδικασία επίλυσης διαφορών, τη διαµεσολάβηση.
Ας µην ξεχνούµε, άλλωστε, ότι η διαδικασία της διαµεσολάβησης, µία κορυφαία πραγµατικά µεταρρύθµιση για τον χώρο της
ελληνικής δικαιοσύνης, ουσιαστικά εισήχθη για πρώτη φορά µε
τον ν.3898/2010 από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Η διαµεσολάβηση σε διεθνές επίπεδο είναι µία διαδικασία αποδεκτή, αποτελεσµατική, ταχεία και ποιοτική. Είναι µια διαδικασία
η οποία αποσκοπεί στη βιώσιµη και επωφελή αµοιβαία επίλυση
ιδιωτικών διαφορών. Κι αν κάτι την καθιστά τόσο σηµαντική για
το ελληνικό δικαιικό σύστηµα είναι ότι εντέλει καταλήγει σε µία
διαδικασία συναίνεσης και συνεννόησης µεταξύ των δύο µερών,
στην καλλιέργεια -αν θέλετε κι αν µπορούµε να πούµε- ενός νέου
κοινωνικού προτύπου.
Δεν υποκαθιστά τη δικαιοσύνη, δεν ακυρώνει τη δικαιοσύνη,
δεν µαταιώνει τη δικαιοσύνη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αντιθέτως, τη συµπληρώνει, τη βελτιώνει αποτελώντας το νούµερο
ένα κλειδί για την αποφόρτιση των δικαστηρίων, συνεπώς για την
ταχύτερη και την καλύτερη απονοµή δικαιοσύνης, κάτι άλλωστε
το οποίο αποτελεί το νούµερο ένα πρόβληµα, ο φόρτος των πινακίων για την ελληνική δικαιοσύνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αναφέραµε σε όλες τις επιτροπές και επί της αρχής, το επαναλαµβάνουµε και σήµερα. Η
διαµεσολάβηση είναι ένα εργαλείο, ένας θεσµός ο οποίος απευθύνεται σε κάθε πολίτη και διασφαλίζει µε ακόµα καλύτερους
ποιοτικούς όρους, εξοπλίζει ουσιαστικά τον πολίτη, µε µία θε-
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σµική δυνατότητα προκειµένου µε συναίνεση και κοινά αποδεκτή
συµφωνία να µπορέσει να βρει λύση για τα συµφέροντά του.
Δυστυχώς, όµως, κι αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς εδώ
πέρα, µέσα στην Ολοµέλεια της Βουλής των Ελλήνων, πρέπει να
παραδεχθούµε ότι αυτός ο θεσµός και η εφαρµογή του από τότε
που εισήχθη και µετά, για δέκα ουσιαστικά χρόνια, καρκινοβατούσε. Ο κόσµος είτε δεν ήταν ενήµερος για αυτή τη δυνατότητα
την οποία είχε ως εναλλακτική µέθοδο επίλυσης των διαφορών
του, είτε αντιλαµβανόταν, και ακόµα το αντιλαµβάνεται, αν θέλετε, την οδό της διαµεσολάβησης σαν µία µέθοδο επίφοβη, σαν
µια µέθοδο αµφιβόλου ποιότητας µε υποχρεωτική µεν παρουσία
του δικηγόρου, άρα διπλά έξοδα, διπλή διαδικασία.
Ο λόγος που δεν ευοδώθηκε ο ν.3898, της τότε κυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ επί υπουργίας Χάρη Καστανίδη, ήταν ένας και µόνο,
ουσιαστικά ότι δεν κατόρθωσε να ενηµερώσει την κοινωνία των
πολιτών και να περάσει ως έπρεπε αυτή η πληροφορία στους πολίτες και έτσι να γίνει συνείδηση των πολιτών, αλλά και, εξίσου
σηµαντικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να γίνει και συνείδηση
στον νοµικό κόσµο.
Εποµένως, κύριε Υπουργέ, από αυτό εδώ το Βήµα, εµείς ως
Κίνηµα Αλλαγής επισηµαίνουµε και τονίζουµε την ανάγκη για
ακόµα πιο έντονη προβολή και προώθηση της διαδικασίας της
διαµεσολάβησης από την πολιτεία.
Θα χρειαστεί να υπάρξει καταιγισµός ενηµέρωσης και πληροφόρησης, θα πρέπει να υπάρξει µία ολοκληρωµένη επικοινωνιακή
καµπάνια για να ενηµερωθούν οι πολίτες για τα πλεονεκτήµατα
που έχει αυτός ο θεσµός και που είναι προς όφελός τους, για να
µπορέσει να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης την αποτελεσµατικότητα, που µπορεί να έχει µε µία ουσιαστική συνεργασία της πολιτείας, της κοινωνίας και των θεσµικών φορέων, των κοινωνικών
εταίρων, του νοµικού κόσµου, των επιµελητηρίων, των επιστηµονικών φορέων, των εταίρων, όπως είναι ο ΟΠΕΜΕΔ και άλλοι πολλοί.
Και ειδικά σε αυτό το σηµείο θέλω να επισηµάνω και να σταθώ
στο ρόλο του δικηγόρου σε όλη αυτή τη διαδικασία, ο οποίος
αναδεικνύεται απολύτως κοµβικός ως παραστάτης του πολίτη.
Είναι υποχρεωτική -και το τονίζουµε αυτό ξεκάθαρα- η παρουσία
του δικηγόρου από την πρώτη υποχρεωτική ενηµερωτική συνεδρία και ακολουθεί τον πολίτη µέχρι το πέρας της διαµεσολάβησης. Και βεβαίως είναι επιλογή των µερών να επιλέξουν ποιον
δικηγόρο θα έχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία ή να κρίνουν τον
δικηγόρο, που θα έχουν στην περίπτωση προσφυγής στη δικαιοσύνη.
Αυτός ο θεσµός δίνει υπεραξία στο δικηγορικό σώµα και είναι
win-win-win, win για τους πολίτες, win για τον νοµικό κόσµο, win
για την ταχύτερη και καλύτερη απονοµή της δικαιοσύνης. Και γι’
αυτό εµείς στο Κίνηµα Αλλαγής είµαστε υπέρ αυτού του θεσµού.
Και δυστυχώς, για να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους, η
αλήθεια είναι ότι µε το προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο, µε τον
ν.4512/2018 όλο αυτό θόλωσε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και
θόλωσε, γιατί µε την υποχρεωτικότητα, τότε, του θεσµού της διαµεσολάβησης σε συγκεκριµένες διαδικασίες αφ’ ενός κρίθηκε
αντισυνταγµατική από τη διοικητική ολοµέλεια του Αρείου Πάγου
µε το 34/2018, αφ’ ετέρου το σύνολο του νοµικού κόσµου πήγε
απέναντι σε εκείνη τη ρύθµιση.
Βεβαίως πρέπει να επισηµάνω και να εξηγήσω ότι η αντισυνταγµατικότητα κρίθηκε και λόγω του υψηλού κόστους, κάτι το
οποίο δεν ισχύει µε τη σηµερινή ρύθµιση. Και γι’ αυτό εµείς τότε
είχαµε καταγγείλει την προσπάθεια εφαρµογής µε εκείνον τον
λανθασµένο τρόπο του θεσµού της διαµεσολάβησης και είχαµε
καταψηφίσει εκείνη την πρωτοβουλία.
Πρέπει, λοιπόν, να γίνει κατανοητό ότι οι µεταρρυθµίσεις για
να µπορούν να περάσουν και να εφαρµοστούν πρέπει να έχουν
τη σύµφωνη γνώµη ουσιαστικά και τη συµµετοχή των φορέων
του νοµικού κόσµου στη συγκεκριµένη περίπτωση και γι’ αυτό
επιµένω τόσο πολύ στην ανάγκη ακόµη καλύτερης ενηµέρωσης
και του ίδιου του νοµικού κόσµου για αυτό τον θεσµό.
Κύριε Υπουργέ, αρχικά χαιρετίσαµε που εισακούστηκαν οι
προτάσεις µας, τις εισακούσατε σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό
κατ’ αρχάς όσον αφορά το νέο περιεχόµενο και την αποστολή
του υποχρεωτικού σταδίου. Πλέον, κυρίες και κύριοι συνάδελ-
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φοι, δεν µιλάµε για υποχρεωτική διαµεσολάβηση, αλλά µιλάµε
για υποχρεωτικό πρώτο, εναρκτήριο, αρχικό στάδιο. Πρέπει να
γίνει σαφές, δεν είναι σαφές, κύριε Υπουργέ, ακόµη. Υποχρεωτικό ενηµερωτικό στάδιο των δύο µερών για αυτή την δυνατότητα, την οποία έχουµε.
Χαιρετίζουµε το γεγονός ότι εισακουστήκαµε όσον αφορά και
το θέµα της εισαγωγής συστήµατος κυκλικής ανάθεσης, rotation,
των υποθέσεων στους διαµεσολαβητές από την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης µε σκοπό µε αυτόν τον τρόπο να διασφαλιστεί ακόµη περισσότερο η διαφάνεια και η αντικειµενικότητα της
διαδικασίας. Και βεβαίως είναι σηµαντικό ότι υιοθετήσατε κατόπιν
και δικής µας πρότασης την υποχρεωτικότητα της παράστασης
των δικηγόρων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Ο νοµικός παραστάτης εξασφαλίζει την ενηµέρωση του εντολέα του για τη λειτουργία και τα οφέλη του θεσµού και εγγυάται την ουσιαστική
συµµετοχή του στη διαδικασία.
Γι’ αυτό, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, δεν κατανοούµε για ποιον λόγο
δεν τολµήσατε να προχωρήσετε σε αναγκαίες αλλαγές, τις οποίες
σας έχουµε επισηµάνει και περιµένουµε να ακούσουµε αν έχετε
κάποιες άλλες τροποποιήσεις να µας παρουσιάσετε, κατ’ αρχάς
για το άρθρο 10, για τη βελτίωση της λειτουργίας της Κεντρικής
Επιτροπής Διαµεσολάβησης, παρ’ όλο που σας επισηµάναµε ότι
η παρουσία των δικαστικών λειτουργών, θα λέγαµε, είναι ασύµβατη µε τη φύση της διαµεσολάβησης ως εξωδικαστικής διαδικασίας, ως εξωδικαστικού µηχανισµού, ενώ σας αντιπροτείναµε ότι
θα µπορούσε ειδικά στην επιτροπή των εξετάσεων να παρίσταται
ένας δικαστής όσον αφορά και για το κύρος της όλης διαδικασίας.
Για ποιον λόγο δεν το ακούσατε αυτό;
Για το άρθρο 20, δεν κατανοούµε, δεν είναι σαφές, δεν µας το
εξηγήσατε µε επάρκεια ούτε στις επιτροπές για ποιον λόγο χρειάζεται να θεσµοθετηθούν οι ενώσεις προσώπων διαµεσολαβητών. Δεν νοµίζουµε ότι είναι αναγκαία η αναγνώριση ειδικού
τύπου εταιρειών διαµεσολαβητών, όπως εισάγεται. Δεν κατανοούµε για ποιον λόγο, ποια είναι η ratio της εισαγωγής αυτού του
θεσµού, ο οποίος εντέλει, για να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά
τους, οδηγεί σε µία επαγγελµατοποίηση αυτού του θεσµού.
Η διατύπωση της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 επίσης φαίνεται προβληµατική. Τι εννοώ; Γιατί αυτό
ακούστηκε αρκετά νοµικίστικο. Όταν εισάγεται πρόβλεψη για φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο θα µπορεί να λειτουργεί ως φορέας κατάρτισης των διαµεσολαβητών χωρίς καµµία άλλη
προϋπόθεση το αντιλαµβάνεσαι ότι αυτό είναι ατελές, ειδικά -και
επιµένω- όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα. Μπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα, σας τα επισηµάναµε και στη συζήτηση στις
επιτροπές, σας καλούµε να το δείτε ξανά και να το διορθώσετε.
Όπως, επίσης, επισηµάναµε και τονίζουµε ότι πρέπει να υπάρχουν πολύ αυστηρότερα κριτήρια για τη διασφάλιση της ποιότητας στα νοµικά πρόσωπα, τα οποία καταρτίζουν τους
διαµεσολαβητές. Δεν γίνεται ένα νοµικό πρόσωπο µε κεφάλαιο
ύψους ενός ευρώ και µε τρία δωµάτια των τριάντα τετραγωνικών
να γίνεται ένας ποιοτικός φορέας κατάρτισης για τους διαµεσολαβητές. Σας καλούµε να το διορθώσετε και να το αλλάξετε.
Επίσης, πρώτοι σας είχαµε πει ότι είναι ορθή και αναγκαία -και
χαιρετίσαµε την πρωτοβουλία σας αυτή- να υπάρξει µία αυτοτελής νοµική ρύθµιση της διαµεσολάβησης. Για ποιον λόγο το είπαµε αυτό; Γιατί ήταν απολύτως και νοµικοτεχνικά και
σηµειολογικά όµως, κύριε Υπουργέ, λάθος ένας τόσο κορυφαίος
θεσµός, όπως ο θεσµός της διαµεσολάβησης, να είναι απλά ένα
κεφάλαιο ενός µνηµονιακού νόµου, όπως έφερε η προηγούµενη
κυβέρνηση.
Γι’ αυτό σας ζητήσαµε να φέρετε ξεχωριστό νόµο. Εµείς συγκεκριµένα µάλιστα σας είχαµε πει τις τροποποιητικές ρυθµίσεις
να τις βάλετε στον αρχικό νόµο, αυτόν που εισήγαγε τη διαµεσολάβηση, τον ν.3898/2010. Δεν το εισακούσατε. Εισακούσατε
τη µισή µας πρόταση. Έστω και αυτό το χαιρετίζουµε, ακόµη και
αν µε αυτόν τον τρόπο προσπαθείτε να οικειοποιηθείτε µία κορυφαία µεταρρύθµιση του ΠΑΣΟΚ.
Όµως προχωρήσατε -και αυτό ξανά θολώνει το µήνυµά σας
µε αυτόν τον τρόπο- στην κατάθεση µίας τροπολογίας που τακτοποιεί, όπως µας είπατε, τα κακώς κείµενα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα αυτό
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είναι αντιφατικό. Αυτό εννοούσατε στο να δείξουµε κατανόηση;
Αυτή ήταν απλά η θετική µατιά του Υπουργείου σε όλες τις -νοµίζω- πολύ σηµαντικές προτάσεις της Αντιπολίτευσης, οι οποίες
ακούστηκαν στις επιτροπές; Το να φέρετε τακτοποιητικές τροπολογίες λόγω τού ότι έχουν καταργηθεί οι τρεις Γενικές Γραµµατείες, που υπήρχαν στο Υπουργείο;
Και σας ακούσαµε να µας µιλάτε για την αναδιατύπωση για το
Συµβούλιο των Χαρίτων, για το «Σπίτι του Παιδιού», για τα παρακρατούµενα δικαιώµατα και για την Εθνική Σχολή Δικαστών. Θα
µιλήσουµε στη δευτερολογία µας για αυτά. Δεν αντιλέγουµε, βεβαίως και είναι σηµαντικές όλες αυτές και αναγκαίες οι αλλαγές.
Ωστόσο -και εδώ πέρα είναι η κριτική µας- θα µπορούσατε να είχατε διαφυλάξει την αυτοτέλεια του παρόντος νοµοσχεδίου και
να φέρετε ξεχωριστό νοµοθέτηµα για τα κακώς κείµενα του
Υπουργείου σας.
Αντιθέτως, επιλέξατε τη µέθοδο ψεκάστε, σκουπίστε και τα αλλάζουµε όλα µέχρι και τα Χριστούγεννα. Και επιτέλους αλλάξτε,
σας το ζητήσαµε, το ζητούµε ξανά, τη διατύπωση της αιτιολογικής. Υπάρχει ήδη ενσωµάτωση της οδηγίας από το 2011.
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αναγνωρίζουµε τις θετικές σας προθέσεις µε
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όµως, το αντιλαµβάνεστε, ότι ουσιαστικά υποβαθµίζετε το κύρος των προτάσεων µας όταν αρνείστε να προχωρήσετε σε αλλαγές µε το επιχείρηµα απλώς πως
είµαστε υποχρεωµένοι να ακολουθήσουµε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
Το Κίνηµα Αλλαγής παραµένει προσηλωµένο στην εθνική προτεραιότητα για τη ριζική µεταρρύθµιση της δικαιοσύνης.
Στο πλαίσιο αυτό, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ενός λειτουργικού συστήµατος διαµεσολάβησης αποτελεί σταθερή µας στόχευση. Η διαφύλαξη του κύρους του θεσµού και της αποτελεσµατικής του εφαρµογής, προκειµένου να γίνει και να καταστεί µία οικονοµική και αµερόληπτη διαδικασία, προϋποθέτει ρύθµιση, προϋποθέτει εποπτεία, προϋποθέτει εισαγωγή αυστηρών
αντικειµενικών κριτηρίων για τη λειτουργία του θεσµού και των
φορέων κατάρτισης. Προϋποθέτει, κυρίως, ενηµέρωση των πολιτών, όπως επίσης και να το «αγκαλιάσει» το σύνολο του νοµικού
κόσµου.
Όλα αυτά, λοιπόν, πρέπει να τα δούµε µε έναν επιστηµονικά
νηφάλιο, τεκµηριωµένο, σοβαρό τρόπο, προκειµένου να γίνουν
και οι τελικές αλλαγές στα λάθη και τις παραλείψεις, που σας
έχουµε επισηµάνει. Εστιάζουµε σε αυτό. Είµαστε θετικοί επί της
αρχής αυτού του τόσο σοβαρού θεσµού και επιµένουµε στην
ανάγκη να εισακούσετε τις τροποποιήσεις και τις αλλαγές επί
των άρθρων, για τα οποία επιφυλασσόµαστε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα δώσουµε τον
λόγο στην ειδική αγορήτρια από το Κοµµουνστικό Κόµµα Ελλάδας, την κ. Μαρία Κοµνηνάκα.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχει γίνει, µάλλον, αγαπηµένη συνήθεια τα εισηγούµενα από
τη Νέα Δηµοκρατία νοµοσχέδια να αποτελούν ολοκλήρωση του
έργου που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει. Πολλές
φορές, µάλιστα, η οµοιότητα φτάνει σε τέτοιο βαθµό, ώστε να
φιλονικούν δικαίως και οι δύο για την πατρότητα του νοµοσχεδίου.
Στην προκειµένη περίπτωση, µάλιστα, υπάρχει και τρίτος διεκδικητής, που µάλλον µε µεγαλύτερο πάθος το αναγνωρίζει ως
δικό του «παιδί». Αξιώνει και το Κίνηµα Αλλαγής την πατρότητα
της διαµεσολάβησης, αφού το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό, που εισήγαγε
αρχικά τον νόµο του 2010 σε πιο περιορισµένη έκταση, βέβαια,
για να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ µε τον ν.4512/2018 να διευρύνει την εφαρµογή του, καθιστώντας το και υποχρεωτικό στάδιο πριν την προσφυγή στο δικαστήριο.
Η Νέα Δηµοκρατία, βέβαια, τότε ως αντιπολίτευση έβγαινε στα
«κεραµίδια» και διά, των αντιπροσώπων της στην ολοµέλεια των
δικηγορικών συλλόγων, παζαρεύοντας ουσιαστικά την έκταση
της υποχρεωτικότητας, την οποία σήµερα επαναφέρει, παρουσιάζοντάς ως αναγκαίο τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος απονοµής της δικαιοσύνης.
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Διεκδικείτε όλη την πατρότητα του νόµου, που φέρνει την πιο
µεγάλη ιδιωτικοποίηση που έγινε ποτέ στον τοµέα της δικαιοσύνης. Το µόνο, πάντως, σίγουρο είναι πως και αυτό είναι γνήσιο
τέκνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι’ αυτό δείχνετε όλοι τόση ζέση
στην ευόδωσή του.
Εντάσσετε, βέβαια, και αυτή την αλλαγή στο πλαίσιο µίας σειράς αντιδραστικών µεταρρυθµίσεων, που έχουν προωθηθεί τα
τελευταία χρόνια στη δικαιοσύνη. Για παράδειγµα, αλλαγές στον
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, µε τον περιορισµό της εµµάρτυρης απόδειξης, µε την υπόσκαψη της προνοµιακής ικανοποίησης
των εργατικών απαιτήσεων και άλλες, τις πρόσφατες αλλαγές
στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, µε τις
αντιδραστικές ρυθµίσεις της ποινικής διαταγής, συνδιαλλαγής
κ.λπ., καθώς, βέβαια, και το ολοένα αυξανόµενο κόστος προσφυγής των εργαζοµένων στη δικαιοσύνη, µε τη θέσπιση κάθε λογής
παραβόλων και επιβαρύνσεων.
Οι µεταρρυθµίσεις αυτές έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν
φτηνές και αποτελεσµατικές νοµικές υπηρεσίες στο κεφάλαιο,
γρήγορη και προς το συµφέρον του διεκπεραίωση των υποθέσεών του.
Στοχεύουν, ταυτόχρονα, βέβαια και στην εξοικονόµηση πόρων
από το κράτος, ακόµα κι αν αυτό αποβαίνει σε βάρος των δικαιωµάτων -και των δικονοµικών ακόµα- των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων που εµπλέκονται ή που αναγκάζονται να
προσφύγουν στη δικαιοσύνη.
Για άλλη µία φορά, αξιοποιείτε το πρόσχηµα της αποσυµφόρησης των δικαστηρίων από µεγάλο όγκο υποθέσεων και της επιτάχυνσης της απονοµής της δικαιοσύνης, προβλήµατα που είναι,
βέβαια, υπαρκτά και ταλαιπωρούν και επιβαρύνουν οικονοµικά
τους εργαζόµενους. Ωστόσο, αυτά θα µπορούσαν να επιλυθούν
µε την πρόσληψη δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων και την
ενδυνάµωση, βέβαια, των υλικοτεχνικών υποδοµών.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ λίγη
ησυχία. Σεβαστείτε, τουλάχιστον, την οµιλήτρια. Είµαστε στη διαδικασία συζήτησης ενός νοµοσχεδίου. Σας παρακαλώ πολύ ηρεµήστε. Σε λίγο, όπως γνωρίζετε, θα διεξαχθεί η ονοµαστική
ψηφοφορία. Κάντε, όµως, λίγη ησυχία.
Κυρία Κοµνηνάκα, µπορείτε να συνεχίσετε.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ.
Στην πραγµατικότητα, ο στόχος και της διαµεσολάβησης είναι
να υλοποιηθεί µία πάγια απαίτηση του κεφαλαίου, όπως έχει ξεκάθαρα εκφραστεί και από το Σύνδεσµο Ελλήνων Βιοµηχάνων,
την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και
άλλα τέτοια ευαγή ιδρύµατα, που µαζί µε µεγάλους δικηγορικούς συλλόγους και άλλους κοινωνικούς εταίρους, όπως η ΓΣΕΕ,
έσπευσαν να φτιάξουν τον Οργανισµό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, όπως, βέβαια, έκαναν
και οι προηγούµενες, αφουγκράζεται πλήρως τις απαιτήσεις
αυτές του κεφαλαίου, που εκτός των άλλων ανοίγουν και νέα
πεδία κερδοφορίας στον τοµέα για την εκπαίδευση και πιστοποίηση των διαµεσολαβητών.
Κωφεύει, βέβαια, η Κυβέρνηση στις ανάγκες των λαϊκών στρωµάτων, προς τα οποία δηµιουργεί επιπλέον εµπόδια για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, εκτινάσσοντας το ήδη υπέρογκο κόστος,
που για µεγάλη µερίδα των εργαζοµένων είναι ήδη απαγορευτικό.
Είναι δεδοµένη, άλλωστε, η αντοχή του καθενός στη διαµεσολάβηση, ανάλογα µε την τσέπη του. Η ρύθµιση της ελάχιστης
αµοιβής του διαµεσολαβητή κατά 80 ευρώ την ώρα, µπορεί να
σύρει σε συµβιβασµό τον οικονοµικά ασθενέστερο απέναντι, για
παράδειγµα, σε τράπεζες, εργοδότες, ασφαλιστικές εταιρείες,
αφού δεν θα είναι σε θέση ούτε να παρατείνει, βέβαια, τη διαµεσολάβηση, ούτε και σε περίπτωση αποτυχίας αυτής, θα είναι σε
θέση να στηρίξει το επιπλέον κόστος της προσφυγής του στο δικαστήριο.
Με ποιο τρόπο τα µέρη µπορούν να προστατευτούν από τυχόν
καταχρηστική συµπεριφορά του διαµεσολαβητή; Δεν µπορεί,
αλήθεια, προκειµένου να αυξήσει την αµοιβή του, να ωθήσει σε
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άσκοπη παράταση τη διαµεσολάβηση, αφού αµείβεται µε την
ώρα και όχι ανάλογα µε την επιτυχία αυτής;
Την υποχρεωτική εφαρµογή του θεσµού επιβάλλετε επιπλέον
και µε την πρωτοφανή απειλή εξοντωτικών χρηµατικών απειλών
σε περίπτωση απουσίας από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία,
που φτάνει µάλιστα από τα 100 µέχρι και τα 500 ευρώ. Και βέβαια, η προαιρετικότητα, δήθεν, της υπαγωγής στη διαµεσολάβηση σε όλες τελικά τις αστικές και εµπορικές υποθέσεις, «πάει
περίπατο» µε τη δυνατότητα, που δίνετε για τις ρήτρες διαµεσολάβησης.
Αλήθεια, ξέρετε πολλούς να µπορούν να ζητήσουν την αφαίρεση των προδιατυπωµένων ρητρών από τραπεζικές, ασφαλιστικές συµβάσεις ή ακόµα και από τις ίδιες τις συµβάσεις εργασίας;
Υπάρχει, αλήθεια, σεβασµός στην ισότιµη βούληση των µερών
σε µία κοινωνία άνιση και εκµεταλλευτική; Είναι ίσοι ο εργοδότης
και ο εργαζόµενος, η τράπεζα και ο µεροκαµατιάρης οφειλέτης;
Είναι ίσοι η ασφαλιστική εταιρεία και ο ασθενής ασφαλισµένος,
ο σύζυγος που ασκεί ενδοοικογενειακή βία και ο ψυχολογικά
τραυµατισµένος σύζυγος, που ζητά την επιµέλεια των παιδιών
του; Το ισχυρό µέρος έχει πάντα τη δύναµη και µπορεί να επιβάλει το δίκιο του.
Το σχέδιο νόµου για τη διαµεσολάβηση επιβεβαιώνει ότι οι αλλαγές στη δικαιοσύνη δεν έχουν µονοσήµαντη διάσταση, αλλά
σχετίζονται µε ευρύτερες, βέβαια, επιδιώξεις και οικονοµικές
εξελίξεις.
Δίνοντας τη δυνατότητα ίδρυσης ενώσεων προσώπων πιστοποιηµένων διαµεσολαβητών για την παροχή υπηρεσιών διαµεσολάβησης, ανοίγει διάπλατα ο δρόµος για τη δηµιουργία
επιχειρήσεων παραδικαστηρίων, που θα προσλαµβάνουν διαµεσολαβητές ως υπαλλήλους µε τον κατώτατο µισθό και έναν επιχειρηµατία, βέβαια, που θα εποπτεύει και θα αποκοµίζει και τα
κέρδη από τη δουλειά.
Συνιστά και αυτή ακόµα µία έµµεση πλευρά της απελευθέρωσης των νοµικών υπηρεσιών στο πνεύµα της οδηγίας Μπολκεστάιν, η οποία στοχεύει στη δηµιουργία στο χώρο των νοµικών
υπηρεσιών, κεφαλαιουχικών και επαγγελµατικών εταιρειών, που
θα συγκεντρώνουν δικηγόρους, συµβολαιογράφους, φοροτεχνικούς, τώρα και διαµεσολαβητές. Μέσα σε ένα πακέτο «τα έχει
όλα και συµφέρει» για το κεφάλαιο- όπως επιτάσσουν, βέβαια,
οι ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων και των fast track διαδικασιών, στο πλαίσιο µιας ανταγωνιστικής, εσωτερικής, αλλά και
διεθνοποιηµένης αγοράς.
Είναι σαφής, λοιπόν, η στόχευση του νοµοσχεδίου να διοχετεύσει φτηνό εργατικό δυναµικό στις εταιρείες αυτές από µία τεράστια µάζα πτυχιούχων, αφού την ιδιότητα του διαµεσολαβητή
µπορούν να αποκτήσουν, όχι µόνο νοµικοί, αλλά οποιοσδήποτε
απόφοιτος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Καταρρίπτεται έτσι και η συντεχνιακή αυταπάτη που επικρατεί
σε µερίδα των δικηγόρων, ότι θα δηµιουργηθεί νέα δικηγορική
ύλη. Από την κυριαρχία της διαµεσολάβησης, µόνο επιδείνωση
της εργασιακής κατάστασης των µισθωτών και αυτοαπασχολούµενων δικηγόρων, µικρών και µεσαίων στρωµάτων, µπορεί να
προκύψει.
Προστίθεται, βέβαια, και µία καινούργια ευκαιρία στο κυνήγι
των προσόντων της Διά Βίου Μάθησης για του αποφοίτους των
ΑΕΙ, µακριά και παντελώς άσχετα, πολλές φορές, από το ίδιο το
αντικείµενο των σπουδών τους, την οποία θα κληθούν να χρυσοπληρώσουν για µία ακόµη φορά.
Να, λοιπόν, πώς ανοίγεται και νέο πεδίο για µπίζνες, αφού
πλέον φορείς κατάρτισης διαµεσολαβητών µπορούν να ιδρυθούν
όχι µόνο από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που θα συστήνονται από δικηγορικούς συλλόγους και επιµελητήρια, τα κέντρα
Διά Βίου Μάθησης, τον ΟΑΕΔ κ.λπ., αλλά ακόµα κι από οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο.
Σοβαρά είναι τα προβλήµατα, που δηµιουργούν οι ρυθµίσεις
του νοµοσχεδίου αναφορικά µε τη διαφάνεια της διαδικασίας και
τη δυνατότητα του διαµεσολαβητή για αµεροληψία. Με ποιο
τρόπο, αλήθεια, θα ελέγχετε αν ο διαµεσολαβητής συνδέεται οικονοµικά ή µε άλλο τρόπο µε κάποιο από τα µέρη, όταν µάλιστα
αυτός µπορεί να οριστεί, σε περίπτωση µη συµφωνίας των
µερών, από την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης;
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Ακόµα κι αυτή η απασχόληση διαµεσολαβητών µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στις διάφορες εταιρείες του χώρου, αναιρεί
και την όποια δυνατότητά τους να ασκούν τα καθήκοντά τους
ανεπηρέαστοι από πελατειακές ή άλλες σχέσεις, τις οποίες είναι
αδύνατο να γνωρίζει κάποιος, αφού χάνονται µέσα στα επαγγελµατικά απόρρητα, τις έµµεσες σχέσεις και άλλες.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συγγνώµη, κυρία
Κοµνηνάκα.
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, κάντε λίγη ησυχία. Τόσο σηµαντικό είναι αυτό, που θέλετε να συζητήσετε αυτή τη στιγµή;
Τόση ώρα δεν το συζητούσατε; Συγγνώµη τώρα που διακόπτω,
αλλά και που παίρνω το θάρρος και απευθύνοµαι κατ’ αυτόν τον
τρόπο στο Σώµα.
Σεβαστείτε λίγο την οµιλήτρια. Εισηγήτρια είναι. Συζητείται
ένα νοµοσχέδιο. Σας είναι αδιάφορο ή µη, δεν γνωρίζω, αλλά σεβαστείτε την οµιλήτρια. Μετά από την κ. Κοµνηνάκα θα ακολουθήσει ονοµαστική ψηφοφορία. Ε, κάντε λίγη υποµονή.
Ελάτε, κυρία Κοµνηνάκα, συνεχίστε. Συγγνώµη για τη διακοπή.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ενδείκνυται το νοµοσχέδιο για αντιπολιτευτικό καυγά, γι’
αυτό είναι µειωµένο το ενδιαφέρον των υπόλοιπων κοµµάτων.
Έχει, όµως, σοβαρότατες διατάξεις.
Η διαµεσολάβηση και οι ρυθµίσεις, που εισάγει το παρόν νοµοσχέδιο, δεν τηρούν καν τα προσχήµατα της αµεροληψίας,
αφού ακόµα και στην περίπτωση που ο διαµεσολαβητής ελεγχθεί, πράγµατι, για πειθαρχικά παραπτώµατα, µεταξύ των οποίων
µπορεί να είναι και η µη τήρηση της αρχής της αµεροληψίας ή
ακόµα κι αν διαπιστωθεί η τέλεση ποινικού αδικήµατος από τον
ίδιο, που σχετίζεται µε την ίδια τη διαµεσολάβηση, όπως εκβίαση,
απάτη, δωροδοκία, αυτό δεν θα θίγει το κύρος της επιτυχούς έκβασης της διαµεσολάβησης και του συµφωνητικού που ήδη καταρτίστηκε.
Ανοίγεται, έτσι, ένας πολύ επικίνδυνος δρόµος, όταν µάλιστα
η όλη διαδικασία της διαµεσολάβησης είναι εντελώς αδιαφανής,
αφού δεν είναι δηµόσια ούτε τηρούνται πρακτικά, ενώ ο διαµεσολαβητής µπορεί να συναντά και να επικοινωνεί χωριστά µε καθένα από τα µέρη, επηρεάζοντάς το βέβαια κατά το δοκούν.
Για το ισχυρότερο µέρος, βέβαια, αυτό είναι ένα ακόµα µεγάλο
δώρο, αφού µπορεί να ασκεί πίεση µε απειλές και εκφοβισµό
κάτω από το τραπέζι, για να αναγκάσει το ασθενέστερο να αποδεχθεί την επίλυση της διαφοράς, που προτείνει. Όταν σήµερα,
µάλιστα, δεν σπανίζουν τα φαινόµενα όπου τεράστια οικονοµικά
συµφέροντα βρίσκουν δίοδο επηρεασµού και σε θεσµούς της δικαιοσύνης, µε πολύ υψηλότερα εχέγγυα αµεροληψίας, ε δεν
µπορεί να παρά να προκαλεί ανησυχία η κατ’ αυτόν τον τρόπο
παράδοση ενός τόσο ευαίσθητου τοµέα στα ιδιωτικά συµφέροντα.
Η διαµεσολάβηση, όπως και οι άλλες πρόσφατες αλλαγές στη
δικαιοσύνη, δεν αφορούν την αποτελεσµατικότητα της δικαιοσύνης µε έναν ουδέτερο, δήθεν, τρόπο. Έχουν βαθιά ταξικό περιε-
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χόµενο. Εκφράζουν την ανάγκη για αντιστοίχιση του συστήµατος
απονοµής της δικαιοσύνης µε τις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου για ασφαλείς και κερδοφόρες επενδύσεις, χωρίς γραφειοκρατικές ή άλλες καθυστερήσεις.
Η επέκταση και ενίσχυση του θεσµού της διαµεσολάβησης
στρέφεται ενάντια στα εργατικά και λαϊκά στρώµατα που αναγκάζονται να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, εκτινάσσοντας το
σχετικό κόστος. Ελλοχεύει, παράλληλα, τεράστιους κινδύνους
ετεροβαρών και επώδυνων συµφωνιών, κάτω από την πίεση της
διαµεσολαβητικής διαπραγµάτευσης.
Η διεκδίκηση ενάντια στις αντιδραστικές αλλαγές, ιδιαίτερα
µάλιστα σε αυτή την υποχρεωτικότητα του θεσµού, δεν ισοδυναµεί, βέβαια, µε υπεράσπιση της σηµερινής κατάστασης, αλλά
συνιστά αναπόσπαστο µέρος του αγώνα ενάντια στη συνολικότερη αντιλαϊκή πολιτική.
Θα αναφερθούµε, βέβαια, αναλυτικά στη δευτερολογία µας
στην τροπολογία, που εισήχθη από τον Υπουργό. Ωστόσο, γεννάνε σοβαρά ερωτηµατικά οι ρυθµίσεις, που ήρθαν µε αιφνιδιαστικό τρόπο και αυτή της περίπτωσης της κατάργησης των
θέσεων των εφετών και της αντικατάστασής τους από ογδόντα
έξι θέσεις Προέδρων εφετών. Υπάρχει τεράστια αντίδραση και
από τις ίδιες τις δικαστικές ενώσεις και γεννά ερωτηµατικά για
το ποιον πραγµατικά έρχεται να εξυπηρετήσει αυτή η ρύθµιση.
Θα τοποθετηθούµε ολοκληρωµένα, βέβαια, στη δευτερολογία
µας.
Ελπίζουµε και από την τοποθέτησή σας, κύριε Υπουργέ, να
είστε σε θέση να απαντήστε σε αυτά τα ερωτήµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Κοµνηνάκα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο ΕΠΑΛ Βόλου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Στο σηµείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διακόπτουµε
τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισµός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και
στήριξη των ΑΠΕ και λοιπές διατάξεις» και η ψήφισή τους θα
γίνει χωριστά.
Έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας
επί των άρθρων 3, 4, 9, 16, 17, 24, 42 και 44 του σχεδίου νόµου
από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της
οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): 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.
Ο κ. Φάµελλος Σωκράτης. Παρών.
Η κ. Αγαθοπούλου Ειρήνη. Παρούσα.
Ο κ. Αραχωβίτης Σταύρος. Παρών.
Ο κ. Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Βίτσας Δηµήτριος. Παρών.
Η κ. Γεροβασίλη Όλγα. Παρούσα.
Ο κ. Δραγασάκης Ιωάννης. Παρών.
Ο . Δρίτσας Θεόδωρος. Παρών.
Ο κ. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Κόκκαλης Βασίλειος. Παρών.
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Η κ. Νοτοπούλου Αικατερίνη. Παρούσα.
Η κ. Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα. Παρούσα.
Η κ. Παπανάτσιου Αικατερίνη. Παρούσα.
Ο κ. Παππάς Νικόλαος. Παρών.
Η κ. Πέρκα Θεοπίστη. Παρούσα.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Επίσης, έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής, καθώς και επί των άρθρων 3 και 24 του
σχεδίου νόµου από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, της οποίας το κείµενο
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): 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.
Ο κ. Κουτσούµπας Δηµήτριος. Παρών.
Η κ. Παπαρήγα Αλεξάνδρα. Παρούσα.
Ο κ. Γκιόκας Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Δελής Ιωάννης. Παρών.
Η κ. Κανέλλη Λιάνα. 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. Μαρίνος Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Παπαναστάσης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Παφίλης Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Στολτίδης Λεωνίδας. Παρών.
Ο κ. Συντυχάκης Εµµανουήλ. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δέχεστε να συµπτύξουµε τις δύο
ψηφοφορίες σε µία;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Το Σώµα συµφωνεί.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Στο σηµείο αυτό θα διεξαχθεί ονοµαστική ηλεκτρονική ή ψηφοφορία επί της αρχής και των άρθρων 3, 4, 9, 16, 17, 24, 42 και
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44 του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισµός της
ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ και λοιπές
διατάξεις».
Να επισηµάνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή και
οκτώ άρθρα. Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται έως τέσσερα
άρθρα προς ψήφιση και 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. Φυσικά, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι
έχετε ψηφίσει και τα εννέα πεδία που περιλαµβάνει η ψηφοφορία.
Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να
την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε ως τη λήξη της ψηφοφορίας. Για οποιαδήποτε απορία απευθύνεστε στο Προεδρείο,
προκειµένου να υπάρξει η αντίστοιχη συνδροµή.
Υπενθυµίζουµε στους εισηγητές και ειδικούς αγορητές του
σχεδίου νόµου να παραµείνουν στην Αίθουσα µετά την ολοκλήρωση της ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να ψηφίσουν τα υπόλοιπα άρθρα, το ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο του
νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): 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:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΗ’ - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

6015

6016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΗ’ - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

6017

6018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΗ’ - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

6019

6020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΗ’ - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

6021

6022

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΗ’ - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

6023

6024

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΗ’ - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

6025

6026

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κυρίων Κυρανάκη Κωνσταντίνου, Καραγκούνη Κωνσταντίνου, Σαµαρά Αντωνίου, που µας γνωρίζουν
ότι απουσιάζουν από την ψηφοφορία και ότι αν ήταν παρόντες
θα ψήφιζαν «ΝΑΙ».
Επίσης, έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κυρίων Γεωργίου Κατρούγκαλου, Θραψανιώτη Εµµανουήλ,
Κλέωνα Γρηγοριάδη, οι οποίοι µας γνωρίζουν ότι απουσιάζουν
από την ψηφοφορία και ότι αν ήταν παρόντες θα ψήφιζαν «ΟΧΙ».
Και έχουµε και τις επιστολές των συναδέλφων κυρίων Χρήστου
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Γκόκα, Γεωργίου Φραγγίδη, Αχµέτ Ιλχάν, Μπαράν Μπουρχάν και
Γεωργίου Παπανδρέου, οι οποίοι µας γνωρίζουν ότι απουσιάζουν
από την ψηφοφορία και ότι αν ήταν παρόντες θα ψήφιζαν σύµφωνα µε τη θέση του κόµµατός τους.
Οι επιστολές αυτές οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωρισθούν 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 (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Εψήφισαν συνολικά 284 Βουλευτές.
Επί της αρχής:
Υπέρ, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά, δηλαδή «ΟΧΙ, ψήφισαν 131 Βουλευτές.
«Παρών» εψήφισε κανένας Βουλευτής.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισµός
της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 3:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 131 Βουλευτές.
«Παρών», εψήφισε κανένας Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 4:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 116 Βουλευτές.
«Παρών» ψήφισαν 15 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 9:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 168 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 116 Βουλευτές.
«Παρών», εψήφισε κανένας Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 16, όπως τροποποιήθηκε:
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Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 131 Βουλευτές.
«Παρών», εψήφισε κανένας Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 16 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε, κατά
πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 17 :
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«Παρών» ψήφισαν 10 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 24, όπως τροποποιήθηκε:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 131 Βουλευτές.
«Παρών», εψήφισε κανένας Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 24 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε, κατά
πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 42, όπως τροποποιήθηκε:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«Παρών» ψήφισαν 10 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 42 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε κατά
πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 44:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 131 Βουλευτές.
«Παρών», εψήφισε κανένας Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 44 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Οι θέσεις των Βουλευτών, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εισερχόµαστε στην
ψήφιση των υπολοίπων άρθρων, του ακροτελεύτιου άρθρου και
του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Θέλω να επισηµάνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει σαράντα
οκτώ άρθρα, τρεις τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς
και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
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.
Και, βεβαίως, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα
άρθρα, τις τροπολογίες, καθώς και το ακροτελεύτιο άρθρο και
το σύνολο του νοµοσχεδίου. Αφού καταχωρισθεί η ψήφος σας,
έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε
έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, σαράντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί τους, από το 1ο Γυµνάσιο Αίγινας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισµός της ΔΕΗ,
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ και λοιπές διατάξεις.
Άρθρο 1 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 2 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 11 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
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
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Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 14 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 15 όπως τροπ. ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 20 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 25 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 26 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 29 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 31 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
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: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 35 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 37 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 38 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 39 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 40 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 41 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 45 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 46 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 47 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 48 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 49 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 50 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 51 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 52 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 53 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 54 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 56 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Υπ. Τροπ. 96/9 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Β. Τροπ. 97/10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Β. Τροπ. 98/11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του Συνόλου
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισµός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ και λοιπές διατάξεις»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής,
των άρθρων και στο σύνολο και έχει ως εξής:
«Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισµός της
ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Χρονοδιάγραµµα για την έναρξη λειτουργίας
των Αγορών Ενέργειας του ν. 4425/2016 (Α’ 185)
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κατόπιν εισήγησης της εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., ως Διαχειριστή του
Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΕΣΜΗΕ) και της εταιρείας Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας
(ΕΧΕ) Α.Ε., ως Χρηµατιστηρίου Ενέργειας, δύναται να καθορίζεται
δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των υποχρεώσεών των
ανωτέρω φορέων για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Ενέργειας του ν. 4425/2016 (Α’ 185), ως ισχύει.
2. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) παρακολουθεί την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος της παραγράφου 1 και σε περίπτωση παραβίασης των προβλεπόµενων σε αυτό προθεσµιών από
τους ανωτέρω φορείς, µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται εντός
είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της παραβίασης
της σχετικής προθεσµίας, επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 36 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), ως ισχύει.
Άρθρο 2
Εναρµόνιση µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 1227/2011 (REMIT) για
την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας
1. Το στοιχείο (ε) της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.
4001/2011, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«(ε) Να προάγεται ο υγιής ανταγωνισµός στην αγορά ενέργειας
και η εύρυθµη λειτουργία αυτής, σύµφωνα µε το ισχύον εθνικό και
ευρωπαϊκό δίκαιο και να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας η οποία να περιλαµβάνει
τόσο τις αγορές βασικών προϊόντων όσο και τις αγορές χρηµατοοικονοµικών παραγώγων».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Ρ.Α.Ε. παρακολουθεί το επίπεδο διαφάνειας, συµπεριλαµβανοµένων των τιµών χονδρικής και διασφαλίζει τη συµµόρφωση
των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες,
καθώς επίσης και των προσώπων, αρχών, συστηµάτων ή οργανωµένων αγορών, της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Κανονισµού
(Ε.Ε.) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας. Περαιτέρω, η Ρ.Α.Ε.
µεριµνά για την εφαρµογή της υποχρέωσης δηµοσίευσης εµπιστευτικών πληροφοριών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως
άνω Κανονισµού.»
3. Το άρθρο 28 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 28
Τα µέλη της Ρ.Α.Ε. και το προσωπικό της Γραµµατείας της, µετά
από έγγραφη εντολή της Ρ.Α.Ε., προς διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος νόµου και των πράξεων που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότησή του, του Κανονισµού (Ε.Ε.) 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου

2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά
ενέργειας και των κανόνων ανταγωνισµού στους τοµείς αυτούς,
ασκούν τις εξουσίες και τα δικαιώµατα που προβλέπονται στο
άρθρο 39 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), όπως ισχύει. Σε περίπτωση παρεµπόδισης του έργου της Ρ.Α.Ε. εφαρµόζονται οι σχετικές µε την
επιβολή ποινών και κυρώσεων διατάξεις του άρθρου 39 του ν.
3959/2011, όπως ισχύει.»
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύεται η µεθοδολογία και τα επί µέρους κριτήρια των προστίµων και εν γένει διοικητικών κυρώσεων
των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου. Για τον προσδιορισµό και την επιµέτρηση του ύψους των προστίµων που επιβάλλονται, λαµβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση από την Ρ.Α.Ε. και
εφόσον αυτό είναι δυνατόν από τα στοιχεία που διαθέτει η Αρχή,
ιδίως τα ακόλουθα:
α) η σοβαρότητα, η συχνότητα και η διάρκεια της παράβασης,
β) η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθµη λειτουργία της
αγοράς και στη διάχυση ορθής και έγκυρης πληροφόρησης στην
αγορά ενέργειας,
γ) η αξία των παράνοµων συναλλαγών, εφόσον αυτό είναι δυνατόν να προσδιορισθεί,
δ) ο βαθµός ευθύνης του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου,
ε) η χρηµατοοικονοµική ευρωστία του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου, όπως προκύπτει για παράδειγµα από τον συνολικό κύκλο εργασιών προκειµένου περί νοµικού προσώπου ή
από το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµα προκειµένου περί φυσικού προσώπου,
στ) το ύψος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που
αποφεύχθηκαν από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο,
στον βαθµό που µπορούν να προσδιοριστούν,
ζ) ο βαθµός συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση
προσώπου µε την Ρ.Α.Ε. κατά το στάδιο διερεύνησης-ελέγχου από
την τελευταία µε την επιφύλαξη της ανάγκης αποστέρησης των
αποκτηθέντων κερδών ή αποφευχθεισών ζηµιών από το εν λόγω
πρόσωπο,
η) οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης,
θ) τυχόν προηγούµενες παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισµού (Ε.Ε.) 1227/2011 και της εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας
της αγοράς ενέργειας,
ι) τα µέτρα που έχουν ληφθεί από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο προκειµένου να αποτραπεί τυχόν επανάληψη της
παράβασης.»
5. Στο άρθρο 36 του ν. 4001/2011 εισάγεται νέα παράγραφος 3
ως ακολούθως και αναριθµούνται οι λοιπές παράγραφοι, ως εξής:
«3. Ειδικώς σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 3 και 5 του Κανονισµού (Ε.Ε.) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011
και ύστερα από προηγούµενη ακρόαση της παραγράφου 1 του
άρθρου αυτού, η Ρ.Α.Ε. µπορεί να επιβάλει τις εξής διοικητικές
κυρώσεις:
Για παράβαση της απαγόρευσης κατάχρησης εµπιστευτικών
πληροφοριών, της απαγόρευσης παράνοµης ανακοίνωσης εµπιστευτικών πληροφοριών και της απαγόρευσης χειραγώγησης της
αγοράς, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 του Κανονισµού (Ε.Ε.)
1227/2011: (i) από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 3
του ανωτέρω Κανονισµού πρόστιµο ύψους από δέκα χιλιάδες
(10.000) µέχρι ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ ή πρόστιµο
έως και το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή
των ζηµιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το ποσό
αυτό µπορεί να προσδιοριστεί, (ii) από νοµικό πρόσωπο, πρόστιµο
ύψους έως δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού ετήσιου κύκλου
εργασιών του νοµικού προσώπου σύµφωνα µε τις τελευταίες διαθέσιµες οικονοµικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο ή έως και το διπλάσιο του ποσού των κερδών που
αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το ποσό αυτό µπορεί να προσδιοριστεί. Αν το νοµικό πρόσωπο είναι µητρική επιχείρηση ή θυγατρική επιχείρηση η οποία
οφείλει να καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, ο
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σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών λογίζεται ως ίσος
µε το συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών, σύµφωνα µε τις τελευταίες
διαθέσιµες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο της τελικής µητρικής επιχείρησης.
Η Ρ.Α.Ε. µπορεί, ανεξάρτητα από την επιβολή κυρώσεων της
παρούσας παραγράφου, να επιβάλει ιδίως τα ακόλουθα µέτρα:
α) Εντολή προς το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο να
διακόψει την παράνοµη συµπεριφορά και να την παραλείπει στο
µέλλον.
β) Δηµόσια προειδοποίηση που καταχωρίζεται στον διαδικτυακό
της τόπο, η οποία προσδιορίζει τη φύση της παράβασης και το
όνοµα του υπεύθυνου γι’ αυτήν προσώπου.
γ) Μέριµνα για την ορθή ενηµέρωση του κοινού, συµπεριλαµβανοµένης της διόρθωσης ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών που δηµοσιοποιήθηκαν. Στην τελευταία περίπτωση µπορεί
να αξιώσει από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που δηµοσίευσε ή
διέδωσε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες τη δηµοσίευση
διορθωτικής δήλωσης.»
6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 4425/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στο πλαίσιο της κατά τα ανωτέρω εποπτείας της Ρ.Α.Ε., η
Ρ.Α.Ε. και τα εντεταλµένα όργανά της µπορούν να:
α) Έχουν άµεση και ακώλυτη πρόσβαση σε οποιαδήποτε έγγραφα, βιβλία, στοιχεία ή άλλα δεδοµένα οποιασδήποτε µορφής
(έγγραφης, ηλεκτρονικής, µαγνητικής ή άλλης) συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών µέσων αποθήκευσης, επεξεργασίας και
µεταφοράς δεδοµένων και λαµβάνουν αντίγραφα αυτών δίχως να
χωρεί έναντι αυτών και της Ρ.Α.Ε. η επίκληση επαγγελµατικού ή
άλλου απορρήτου για τη µη παροχή της πρόσβασης και των αντιγράφων, υπό την επιφύλαξη των ρυθµίσεων του άρθρου 212 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ)
(ν. 4174/2013).
β) Ζητούν και λαµβάνουν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων όσων συµµετέχουν διαδοχικά στη
διαβίβαση εντολών ή στη διεξαγωγή των σχετικών εργασιών,
καθώς και από τους εντολείς αυτών.
Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης παροχής στοιχείων ή
υποβολής ελλιπών στοιχείων και αναλόγως της σοβαρότητας της
παράβασης, η Ρ.Α.Ε. δύναται να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 27 του
ν. 4001/2011, όπως ισχύει.
γ) Ζητούν δια του αρµόδιου εισαγγελέα πληµµελειοδικών την
άρση του απορρήτου των επικοινωνιών κατά τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 2225/1994, για την προστασία της ελευθερίας
της ανταπόκρισης και επικοινωνίας, προκειµένου να λάβουν τα
υπάρχοντα αρχεία διακίνησης δεδοµένων που τηρούνται από
φορέα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όταν υπάρχουν
εύλογες υπόνοιες παραβίασης των διατάξεων των άρθρων 3 και
5 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 1227/2011 και τα εν λόγω αρχεία ενδέχεται να είναι ουσιώδη για τη διακρίβωση της παράβασης αυτής.
Για την υλοποίηση των σκοπών και την εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού (Ε.Ε.) 1227/2011, η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ασκεί τις αρµοδιότητές της µε οποιονδήποτε από τους
παρακάτω τρόπους κατά την κρίση της:
α) άµεσα,
β) σε συνεργασία µε άλλες αρχές ή µε τους φορείς της αγοράς,
γ) µε ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και υπό την εποπτεία της
προς τους φορείς της αγοράς,
δ) µετά από αίτησή της προς τις δικαστικές ή εισαγγελικές
Αρχές.
Τα εντεταλµένα όργανα της Ρ.Α.Ε. ασκούν τις οριζόµενες στην
παρούσα παράγραφο αρµοδιότητές τους µόνον εφόσον δοθεί
σχετική έγγραφη εντολή από την Ολοµέλεια αυτής ή σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης από τον Πρόεδρο αυτής.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.
Άρθρο 3
Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου
1. Οι προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. µε
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συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου γίνονται στο πλαίσιο της
πολιτικής προσλήψεων που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο µετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αµοιβών.
Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δηµόσια προκήρυξη, η
οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο και εκδίδεται από
τα αρµόδια όργανα της εταιρείας µετά από έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.
κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και δηµοσιεύεται
σε κάθε περίπτωση στην ιστοσελίδα της, µε την οποία καθορίζονται ενδεικτικά:
α) Ο αριθµός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού
που θα προσληφθεί.
β) Τα απαιτούµενα κατά κατηγορία/ειδικότητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
γ) Τα κριτήρια επιλογής και η µοριοδότησή τους.
δ) Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους.
ε) Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος
υποβολής τους.
στ) Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των
πινάκων κατάταξης, τα αρµόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου νοµιµότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας.
ζ) Το δικαίωµα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.
2. Οι προβλέψεις της Προκήρυξης και ιδίως τα στοιχεία α’ έως
ζ’ της παραγράφου 1 του παρόντος καθορίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής νοµοθετικής διάταξης, καθώς και
χωρίς έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει,
τηρουµένων των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της
ισότητας, σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις εσωτερικές διαδικασίες
της εταιρείας.
3. Η Προκήρυξη αποστέλλεται στον Α.Σ.Ε.Π., το οποίο εγκρίνει
ή τροποποιεί αυτήν µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την
περιέλευση σε αυτό του σχεδίου προκήρυξης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών, τεκµαίρεται η σύµφωνη
γνώµη του Α.Σ.Ε.Π..
4. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριµελή τουλάχιστον Επιτροπή, συγκροτούµενη µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.. Η Επιτροπή συντάσσει προσωρινούς
πίνακες κατάταξης, τους οποίους δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα
της. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση µόνο για λόγους
νοµιµότητας εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών
από την εποµένη της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα της
ΔΕΗ. Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων, συγκροτούµενη µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Η Επιτροπή Ενστάσεων καταρτίζει και τον οριστικό πίνακα
προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο
Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο εντός δέκα (10) ηµερών από την κατάρτισή
του. Το Α.Σ.Ε.Π., αφού ελέγξει τη νοµιµότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, σε είκοσι (20) εργάσιµες
ηµέρες κυρώνει αυτόν και τον επιστρέφει στη ΔΕΗ Α.Ε.. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των είκοσι (20) ηµερών, τεκµαίρεται
η έγκριση από το Α.Σ.Ε.Π. του οριστικού πίνακα προσληπτέων
και απορριπτέων.
5. Οι συµβάσεις αορίστου χρόνου που καταρτίζονται σύµφωνα
µε το παρόν άρθρο διέπονται από τις κείµενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας που ρυθµίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόµενου στον ιδιωτικό τοµέα και από τις διατάξεις
της προκήρυξης, κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα στην επιχείρηση Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ή από τον
Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ ή από οποιαδήποτε
άλλη επιχειρησιακή συµφωνία, ρύθµιση ή συνήθεια, ιδίως ως
προς τις αποδοχές των νεοπροσλαµβανοµένων, τις άδειες, τις
κάθε είδους προσαυξήσεις των αποδοχών, τα επιδόµατα και λοιπές παροχές, καθώς και τους όρους και τη διαδικασία των απολύσεων. Ειδικότερα, συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου των
προσλαµβανοµένων που συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους,
µπορούν να καταγγέλλονται σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας.
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6. Στη ΔΕΗ Α.Ε. δεν εφαρµόζεται οποιαδήποτε γενική ή ειδική
διάταξη Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ή του
Κανονισµού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ ή οποιασδήποτε
άλλης επιχειρησιακής συµφωνίας ή ρύθµισης, όπως και εάν εκάστοτε ισχύσει, κατά το µέρος που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
7. Η πλήρωση θέσεων προσωπικού στη ΔΕΗ Α.Ε. εξαιρείται
από τις ρυθµίσεις των διατάξεων των παραγράφων 1, 4, 5 και 6
του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), των παραγράφων 20 α,
21 και 22 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α’ 54), των παραγράφων 8, 9 και 10 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α’ 66),
της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) και
της παραγράφου 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α’ 218),
όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε την παράγραφο 1
του άρθρου 5 του ν. 2839/2000 (Α’ 196).
Άρθρο 4
Προσλήψεις προσωπικού ορισµένου χρόνου
1. H πλήρωση οργανικών θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων
Συµβούλων, Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντών Κλάδων γίνεται κατόπιν δηµόσιας προκήρυξης µε απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. µε
συµβάσεις ορισµένου χρόνου µέχρι τριετούς διάρκειας µε δυνατότητα ανανέωσης άπαξ. Η διαδικασία πρόσληψης και η πολιτική
αποδοχών των στελεχών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση
µετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αµοιβών. Με
απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια, οι αποδοχές και οι λοιποί όροι των
σχετικών συµβάσεων. Στη διαδικασία δύναται να συµµετέχει
προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας. Σε περίπτωση πλήρωσης της θέσης από προσωπικό της εταιρείας, οι
αποδοχές της παρούσας παραγράφου δεν διατηρούνται µετά
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του στελέχους από τη
θέση. Ειδικά οι θέσεις Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντών Κλάδων
που δύνανται να καλύπτονται κατά την παρούσα παράγραφο δεν
µπορεί να υπερβαίνουν ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του
συνόλου των σήµερα προβλεπόµενων θέσεων των Βοηθών Διευθυντών / Διευθυντών Κλάδων αντίστοιχα.
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του
ν.
4354/2015 (A’ 176) δεν έχει εφαρµογή στις αµοιβές των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συµβούλων, Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών της εταιρείας που προσλαµβάνονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος.
3. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο 1, οι
προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της ΔΕΗ Α.Ε. γίνεται για κάλυψη πρόσκαιρων, παροδικών ή
εποχιακών αναγκών µε απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου
της ΔΕΗ Α.Ε.. Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού δεν µπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες σε συνολικό
χρόνο δώδεκα (12) µηνών. Μετά το πέρας του ως άνω χρόνου
απασχόλησης, οι συµβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς
καµία προειδοποίηση ή διατύπωση και χωρίς αποζηµίωση. Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης κατά το αυτό ηµερολογιακό
έτος ή µετατροπή σε σύµβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες.
4. Στη ΔΕΗ Α.Ε. παύει να ισχύει και να εφαρµόζεται κάθε άλλη
γενική ή ειδική διάταξη περί προσλήψεων προσωπικού, κατά το
µέρος που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που διέπονται από
τις διατάξεις του παρόντος νόµου, µε την εξαίρεση της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ν. 2244/1994 (Α’ 168).
5. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόµου
καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του
ν. 2244/1994, όπως ισχύει, και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 9 του ν. 2941/2001 (Α’201).
Άρθρο 5
Επιτροπή Προσλήψεων και Αµοιβών
1. Στη ΔΕΗ Α.Ε. συνιστάται και συγκροτείται Επιτροπή Αµοιβών και Προσλήψεων µε µετασχηµατισµό της υφιστάµενης Επιτροπής Αµοιβών. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µη

εκτελεστικά µέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, ανεξάρτητα από αυτήν,
κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002
(Α’ 110). Η θητεία των µελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί µία φορά, παύει δε µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο απώλεια
της ιδιότητας του µέλους Δ.Σ..
2. Έργο της Επιτροπής είναι:
(α) η εισήγηση προς στο Διοικητικό Συµβούλιο για τον καθορισµό της πολιτικής προσλήψεων προσωπικού αορίστου χρόνου
της εταιρείας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού της Προγράµµατος,
(β) η εισήγηση προς στο Διοικητικό Συµβούλιο για τον καθορισµό της διαδικασίας πρόσληψης των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συµβούλων, των Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών και
των Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντών Κλάδων της εταιρείας, κατά
το άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος,
(γ) η εισήγηση προς το Διοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση
από τη Γενική Συνέλευση της πολιτικής αποδοχών κατά τα
άρθρα 110 – 112 του ν. 4548/2018 (Α’ 104):
i) των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, και
ii) των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συµβούλων, των Γενικών
Διευθυντών, των Διευθυντών και των Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντών Κλάδων, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 παράγραφος 1 και 4
παράγραφος 2 του παρόντος.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας καθορίζεται ο Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής, µε τον οποίο
ρυθµίζονται ενδεικτικά θέµατα συγκρότησης, καθεστώτος των
µελών, ασυµβιβάστων και κωλυµάτων, σύγκλησης, διεξαγωγής
συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλο θέµα
που αφορά τη λειτουργία της.
Άρθρο 6
Προγράµµατα εθελουσίας εξόδου προσωπικού
Στη ΔΕΗ Α.Ε. και στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
Α.Ε., στη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. και στη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. δύναται να εφαρµόζονται, µε αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της αντίστοιχης εταιρείας, στοχευµένα
προγράµµατα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού, µε βάση καθορισµένα κριτήρια, ιδίως για συγκεκριµένες κατηγορίες/ειδικότητες ή για συγκεκριµένες υπηρεσιακές µονάδες και µε
επιβάρυνση της εταιρείας. Με τις ανωτέρω αποφάσεις καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και το ύψος του οικονοµικού κινήτρου που θα καταβάλλεται για την οικειοθελή
αποχώρηση του προσωπικού, λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ
άλλων την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας, το πλήθος των
ωφελουµένων και τα χαρακτηριστικά της προς έξοδο κατηγορίας.
Άρθρο 7
Μετακινήσεις προσωπικού εντός Οµίλου
1. Το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. και των ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΔΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. δύναται να µεταφέρεται από και προς τη ΔΕΗ
και τις ως άνω εταιρείες, σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης
ή παρεµφερούς κατηγορίας/ειδικότητας µε αυτήν που ανήκει ο
µεταφερόµενος, µε βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχει, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Τα Διοικητικά Συµβούλια των εταιρειών του παρόντος άρθρου αποστέλλουν τα αιτήµατά τους µε τις ανάγκες για κάλυψη
θέσεων µε µεταφορά προσωπικού, συνοδευόµενα από έκθεση
αναφορικά µε το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιµώµενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων. Τα αιτήµατα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο
των οργανικών θέσεων για την κατηγορία/ειδικότητα που αφορά
το αίτηµα, καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στην ζητούµενη κατηγορία/ειδικότητα.
3. Η διαδικασία της µεταφοράς εκκινεί µε την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την εταιρεία προέλευσης προς το προσωπικό της και ολοκληρώνεται µε την έκδοση
απόφασης από το αρµόδιο όργανο της εταιρείας υποδοχής, η
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οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο και στην εταιρεία προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, ιδίως εάν η διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποβεί άγονη, η εταιρεία
προέλευσης διατηρεί το δικαίωµα µεταφοράς προσωπικού κατά
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου µε απόφαση του Διοικητικού
της Συµβουλίου. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από την
εταιρεία προέλευσης αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτή.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. ρυθµίζονται τα θέµατα οργάνωσης, διαδικασίας και εφαρµογής των
διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση µεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.
Άρθρο 8
Μεταφορά προσωπικού στο Δηµόσιο
1. Το προσωπικό της ΔΕΗ και των ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. δύναται να µεταφέρεται µε την ίδια σχέση εργασίας
σε υπηρεσίες, φορείς ή νοµικά πρόσωπα του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και σε εταιρείες του ν.
3429/2005 (Α’ 314), στις οποίες το Δηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου κατά τον χρόνο διενέργειας της
µεταφοράς, µετά από σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας και πρόσκληση του προσωπικού για εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται
στην ΚΥΑ του παρόντος άρθρου. Για τον σκοπό αυτόν το Υπουργείο Εσωτερικών συγκεντρώνει τα αιτήµατα των φορέων για την
πλήρωση θέσεων από το προσωπικό που εκδήλωσε ενδιαφέρον
για µεταφορά και στη συνέχεια, κατόπιν αξιολόγησης των αιτηµάτων των φορέων µε βάση τις προτεραιότητες στελέχωσης του
Δηµοσίου, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, µε
την οποία καθορίζονται οι προς πλήρωση θέσεις.
2. Η µεταφορά του προσωπικού της προηγούµενης παραγράφου γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού.
3. Η µεταφορά διενεργείται σε κενή ή συνιστώµενη µε την απόφαση της µεταφοράς θέση συναφούς ή παρεµφερούς κλάδου ή
κατηγορίας ή ειδικότητας, εφόσον ο εργαζόµενος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου, της κατηγορίας ή της ειδικότητας
όπου µεταφέρεται. Εφόσον ο εργαζόµενος συναινεί, η µεταφορά
του µπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Στην
περίπτωση που δεν υπάρχουν αντίστοιχες κενές θέσεις, η µεταφορά γίνεται σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχη
των τυπικών προσόντων του µεταφερόµενου. Η προσωποπαγής
θέση καταργείται µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση
αυτού που την κατέχει.
4. Οι µεταφερόµενοι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο κατατάσσονται σε βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο ανάλογα µε τον χρόνο υπηρεσίας τους, ο οποίος έχει
διανυθεί στον φορέα προέλευσης µε τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία µεταφέρονται. Όποιος µεταφέρεται σε κατώτερη κατηγορία κατατάσσεται στον βαθµό και το µισθολογικό
κλιµάκιο της νέας κατηγορίας µε βάση τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας του. Η µεταφορά σε κάθε περίπτωση γίνεται χωρίς να διατηρείται τυχόν διαφορά αποδοχών.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας ρυθµίζονται θέµατα οργάνωσης, διαδικασίας και
εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση µεταφοράς, τα κριτήρια της
µεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 9
Πολιτική προµηθειών
1. Με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται
εντός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στην Επι-
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τροπή Ελέγχου που λειτουργεί στη ΔΕΗ δυνάµει του ν.
4449/2017 (Α’7) προστίθενται δύο (2)
µέλη, που επιλέγονται
από κατάλογο προσώπων µε αποδεδειγµένη εµπειρία στον
τοµέα των συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών και
είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α’ 110). Η θητεία των µελών είναι τριετής
και δύναται να ανανεωθεί µία φορά, ως προς δε τα µέλη Δ.Σ., η
θητεία παύει µε την καθ’οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του µέλους Δ.Σ. της ΔΕΗ.
2. Έργο της Επιτροπής, πέραν των οριζοµένων στο άρθρο 44
του ν. 4449/2017 είναι:
(α) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής
του Κανονισµού Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών σε δειγµατοληπτική βάση.
(β) Η υποβολή ετήσιας αναφοράς προς το Διοικητικό Συµβούλιο σχετικά µε την απόδοση της λειτουργίας ανάθεσης συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της Εταιρείας, βάσει
συγκεκριµένων δεικτών, µε σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας, τη µείωση των συναφών κινδύνων και τη σύνδεση της
λειτουργίας Προµηθειών µε την εταιρική στρατηγική και πολιτικές.
(γ) Η εισήγηση προς το Διοικητικό Συµβούλιο για τροποποιήσεις του Κανονισµού Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών και εν
γένει για µέτρα βελτίωσης της απόδοσης της λειτουργίας Προµηθειών της εταιρείας.
Για την εκτέλεση του έργου της τα µέλη της Επιτροπής έχουν
δικαίωµα να λαµβάνουν γνώση των σχετικών φακέλων, εγγράφων ή στοιχείων της εταιρείας.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας εγκρίνεται ο Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής, µε τον οποίο
ρυθµίζονται ενδεικτικά θέµατα συγκρότησης, καθεστώτος των
µελών, ασυµβιβάστων και κωλυµάτων, σύγκλησης, διεξαγωγής
συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλο θέµα
που αφορά τη λειτουργία της.
4. Η ανάθεση των συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. άνω και κάτω των χρηµατικών ορίων των Οδηγιών 2014/24 και 2014/25 για τις δηµόσιες συµβάσεις, γίνεται
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
της εταιρείας, κατά παρέκκλιση από την κείµενη νοµοθεσία για
την ανάθεση, την εκτέλεση και την έννοµη προστασία κατά την
ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου εκκινεί από τη συγκρότηση σε σώµα της νέας Επιτροπής
Ελέγχου κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
5. Στη ΔΕΗ Α.Ε. δεν εφαρµόζεται η υπ’ αριθµ. 129/2534 ΚΥΑ
(Β’ 108/04.02.2010) «Καθορισµός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισµού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθµίσεις
σχετικές µε τα Κρατικά Αυτοκίνητα.».
Άρθρο 10
Εφαρµογή σε θυγατρικές ΔΕΗ
Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 5 και 9 του παρόντος νόµου
εφαρµόζονται αναλογικά και στις θυγατρικές της ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..
Άρθρο 11
Προσαρµογή ειδικού τιµολογίου προσωπικού
1. Ειδικό τιµολόγιο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας δύναται να εφαρµόζεται στο προσωπικό και στους συνταξιούχους της
ΔΕΗ Α.Ε., των θυγατρικών της και του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για την τιµολόγηση αποκλειστικά της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
όπου εφαρµόζονται χρεώσεις προµήθειας. Σε κάθε περίπτωση,
η εκ της εφαρµογής του ανωτέρω ειδικού τιµολογίου προκύπτουσα έκπτωση στη χρέωση των καταναλώσεων ηλεκτρικής
ενέργειας δεν δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό
(30%). Οι ρυθµιζόµενες χρεώσεις δεν καταλαµβάνονται από την
έκπτωση του προηγούµενου εδαφίου.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου µόνου της ΠΥΣ 127/1990 (Α’
147) καταργείται. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύει να
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ισχύει και να εφαρµόζεται οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη
απόφασης της ΔΕΗ, Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, του Κανονισµού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ ή οποιασδήποτε άλλης συλλογικής συµφωνίας ή ρύθµισης, κατά το
µέρος που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που διέπονται από
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου ξεκινά την 01.01.2020.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΘΕΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
Άρθρο 12
Μεταβίβαση απαιτήσεων
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Η διαχείριση των απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις
που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, όπως και των απαιτήσεων εταιρειών προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός των αναφερόµενων στην
περίπτωση δ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4261/2014
(Α’ 107) ανατίθεται στους κατωτέρω, ως προς µεν τα πιστωτικά
και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα αποκλειστικά, ως προς δε τις εταιρείες προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δυνητικά:».
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η µεταβίβαση απαιτήσεων από πιστώσεις και δάνεια που
έχουν χορηγήσει ή χορηγούν πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, όπως και απαιτήσεων εταιρειών προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας, πλην της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4261/2014 (Α’ 107), µπορεί να λάβει χώρα µόνο
λόγω πώλησης, δυνάµει σχετικής έγγραφης συµφωνίας, σύµφωνα και µε τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 3, προς τους κατωτέρω, ως προς µέν τα πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα
αποκλειστικά, ως προς δε τις εταιρείες προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας δυνητικά:».
Άρθρο 13
Εναλλαγή στην Καθολική Υπηρεσία Προµήθειας
Ηλεκτρικής Ενέργειας
Η παράγραφος 4 του άρθρου 58 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) αντικαθίσταται και προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 ως εξής:
«4. Η επιλογή του Προµηθευτή ή των Προµηθευτών που θα
παρέχουν την Καθολική Υπηρεσία γίνεται µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη Ρ.Α.Ε. έως την 31.07.2012, για την
πρώτη εφαρµογή. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι, τα κριτήρια και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
5. Σε περίπτωση που η ανταγωνιστική διαδικασία αποβεί
άγονη, ως πάροχοι της Καθολικής Υπηρεσίας ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι πέντε (5)
Προµηθευτές µε το µεγαλύτερο συνολικό µερίδιο της αγοράς
στο διασυνδεδεµένο σύστηµα, βάσει των δηλώσεων φορτίου που
έχουν υποβάλει οι Προµηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελληνικό Χρηµατιστήριο Α.Ε. κατά τον προηγούµενο µήνα της έκδοσης της σχετικής απόφασης. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξειδικεύονται οι όροι, προϋποθέσεις και κριτήρια, η διαδικασία επιλογής των παρόχων της ανωτέρω υπηρεσίας, ο τρόπος επιµερισµού των πελατών σε
καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας µεταξύ των Προµηθευτών κατ’
αναλογία του αριθµού των µετρητών που εκπροσωπεί έκαστος
εκ των Προµηθευτών, ο χρόνος έναρξης της παροχής της υπηρεσίας, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
6. Ο Προµηθευτής ή οι Προµηθευτές, που θα επιλεγούν σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 ή 5, παρέχουν τις υπηρεσίες Καθολικής Υπηρεσίας για περίοδο δύο (2) ετών είτε από την
κατακύρωση είτε από την ανάληψη της υποχρέωσης παροχής
της υπηρεσίας, βάσει της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5.
7. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου δεν θίγει
την ισχύ των ήδη εκδοθεισών, από την πρώτη εφαρµογή της διά-

ταξης, αποφάσεων της Ρ.Α.Ε. που αφορούν την ανάθεση υπηρεσιών Καθολικής Υπηρεσίας.».
Άρθρο 14
Εγγυήσεις Δήµων για οφειλές επιχειρήσεων Ο.Τ.Α.
Οι Δήµοι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για οιαδήποτε οφειλή δηµιουργηθεί από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου από λογαριασµούς προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή
φυσικού αερίου οποιασδήποτε επιχείρησης Ο.Τ.Α., την οποία οι
ανωτέρω Δήµοι έχουν συστήσει ή στην οποία συµµετέχουν, κατά
το άρθρο 252 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006,
Α’114), των Δήµων υποχρεουµένων προς τούτο να προσχωρήσουν ως εγγυητές στη σχετική σύµβαση προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας.
Άρθρο 15
Μείωση Νυχτερινού Τιµολογίου
Οι µοναδιαίες χρεώσεις (σε ευρώ / MWh) του ανταλλάγµατος
για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που αφορούν την 2η και 3η κλίµακα της κατηγορίας Καταναλωτών «Οικιακής Χρήσης ΧΤ (Καταναλώσεις Νύχτας)» του πίνακα της
παραγράφου 1α του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α’79), ως
ισχύει, τροποποιούνται ως εξής:
1601-2000 kWh/τετραµηνία

15,00

2001-ΑΝΩ kWh/τετραµηνία

30,00

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις της παραγράφου 1α του
άρθρου 36 του ν. 4067/2012, ως ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άρθρο 16
Τροποποίηση των άρθρων 80ΣΤ επ. του ν. 4001/2011
Τα άρθρα 80ΙΑ, 80IΓ, 80ΙΔ του ν. 4001/2011 καταργούνται και
τα άρθρα 80ΣΤ, 80Ζ, 80 Η, 80 Ι αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 80ΣΤ
Πιστοποίηση Διαχωρισµένων Διαχειριστών
Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου
1. Κάθε υποψήφιος Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής Φυσικού
Αερίου υποχρεούται να γνωστοποιήσει στη Ρ.Α.Ε. τη συµµόρφωσή του στις διατάξεις του παρόντος νόµου και να ζητήσει τη
χορήγηση πιστοποίησης. Η αίτηση πιστοποίησης συνοδεύεται
από όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων όσων αναφέρονται στο άρθρο 80Η, και καταχωρίζεται στο
Μητρώο αιτήσεων πιστοποίησης της Ρ.Α.Ε.. Με απόφαση της
Ρ.Α.Ε. καθορίζονται τα ειδικότερα έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση του υποψήφιου διαχειριστή. Η Ρ.Α.Ε. µπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διαχειριστή, µέσα σε ορισµένη
προθεσµία, κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά µε την υποβληθείσα αίτηση.
2. Η Ρ.Α.Ε. µπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διαχειριστή
να υποβάλει, µέσα σε προθεσµία που του τάσσει, κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά µε την τήρηση των όρων πιστοποίησης
και να ζητήσει µε αιτιολογηµένη απόφασή της τη λήψη µέτρων
για τη συµµόρφωση του υποψήφιου διαχειριστή µε τους όρους
αυτούς. Μετά τη γνωστοποίηση από τον υποψήφιο διαχειριστή
της συµµόρφωσής του µε τις υποδείξεις της, η Ρ.Α.Ε. ενεργεί,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3.
3. Η Ρ.Α.Ε. εκδίδει απόφαση σχετικά µε την αίτηση του διαχειριστή µέσα στην αποκλειστική προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών
από την υποβολή της αίτησης. Η Ρ.Α.Ε. δύναται επιπρόσθετα να
εναντιωθεί σε περίπτωση απόκτησης ελέγχου ή αύξησης της
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συµµετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου
εφ’ όσον ιδίως κρίνει ότι τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας ή κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν η Ρ.Α.Ε. δεν εκφράσει αντιρρήσεις, σύµφωνα
µε την παράγραφο 2, µέσα στην προθεσµία του πρώτου εδαφίου
της παρούσας, η αίτηση του διαχειριστή θεωρείται ότι έχει γίνει
δεκτή. Η απόφαση της Ρ.Α.Ε. δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
4. Κάθε Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου υποχρεούται να γνωστοποιεί αµελλητί στη Ρ.Α.Ε. κάθε σχεδιαζόµενη
συναλλαγή που καθιστά αναγκαία την επανεκτίµηση της συµµόρφωσής του στις διατάξεις του άρθρου 80Ε.
5. Η Ρ.Α.Ε. τηρεί την εµπιστευτικότητα των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που τίθενται υπόψη της κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου.
Άρθρο 80Ζ
Υφιστάµενες συµµετοχές και δικαιώµατα
1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 5 του άρθρου 80Ε δεν εφαρµόζονται
σε πρόσωπο ή πρόσωπα που, κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4602/2019 (Α’ 45), κατέχουν ποσοστό στο µετοχικό
κεφάλαιο ή δικαιώµατα ψήφου σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής
Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον
έλεγχό της Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου και ασκούν άµεσα
ή έµµεσα έλεγχο ή ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα ή συµµετέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο επιχείρησης που ασκεί στην Ελλάδα
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας
φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής
ενέργειας.
2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απαγορεύεται να αποκτήσουν άλλες µετοχές ή δικαιώµατα ψήφου
εφόσον προσκρούουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 80Ε του
παρόντος.
3. Αν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µεταβιβάσουν τις µετοχές ή τα δικαιώµατα ψήφου που κατέχουν σε
Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου, ο νέος κύριος
πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του άρθρου 80Ε.
4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται και ως προς τις µετοχές ή τα δικαιώµατα ψήφου που αποκτώνται από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 σε Διαχειριστή
Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην
κυριότητα ή στον έλεγχό της Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου
λόγω εταιρικών πράξεων, συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών
που αποκτούν οι υφιστάµενοι µέτοχοι της ΔΕΠΑ Α.Ε στις επωφελούµενες εταιρείες µετά την ολοκλήρωση του εταιρικού µετασχηµατισµού, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 80 Ι.
5. Οι Διαχειριστές Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου στους
οποίους συµµετέχουν ή κατέχουν δικαιώµατα ψήφου τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 3 πιστοποιούνται, σύµφωνα µε το
άρθρο 80ΣΤ.
Άρθρο 80Η
Απόκτηση ή αύξηση συµµετοχής σε Διαχειριστή
Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου
1. Κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που σκοπεύει να αποκτήσει,
µεµονωµένα ή σε σύµπραξη µε άλλα πρόσωπα, συµµετοχή σε
Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου υποχρεούται να
ενηµερώσει προηγουµένως τη Ρ.Α.Ε. και να κοινοποιήσει σε
αυτήν το ποσοστό της συµµετοχής του. Η ίδια υποχρέωση ισχύει
και όταν αυξάνεται ήδη υφιστάµενη συµµετοχή, ώστε η αναλογία
των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει ένα πρόσωπο στον Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων που, σύµφωνα µε τον ν.
4548/2018 (A’ 104) µπορεί να εξοµοιωθούν µε κατοχή δικαιωµάτων ψήφου από το ίδιο πρόσωπο, να φτάνει ή να υπερβαίνει τα
κατώτατα όρια του είκοσι (20%), τριάντα τρία (33%) ή πενήντα
τοις εκατό (50%) του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου ή ο Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου να
καθίσταται θυγατρική του προσώπου που αποκτά τη συµµετοχή.
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2. Για τις συµµετοχές που αποκτώνται από νοµικά πρόσωπα,
η Ρ.Α.Ε. µπορεί να:
α) ζητεί πληροφορίες για την ταυτότητα των φυσικών και νοµικών προσώπων που άµεσα ή έµµεσα ελέγχουν τα νοµικά πρόσωπα που προτίθενται να αυξήσουν ή να αποκτήσουν συµµετοχή
σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου,
β) επιβάλλει την υποχρέωση να της γνωστοποιείται οποιαδήποτε µεταγενέστερη µεταβολή στην ταυτότητα αυτών των φυσικών ή νοµικών προσώπων.
3. Μέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από τη γνωστοποίηση
της απόκτησης ή της αύξησης συµµετοχής, η Ρ.Α.Ε. υποχρεούται να:
α) εγκρίνει τη συµµετοχή,
β) εκκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 19, εφόσον εκτιµά ότι, εξαιτίας της απόκτησης συµµετοχής στον Διαχωρισµένο Διαχειριστή Δικτύου
Διανοµής Φυσικού Αερίου καθίσταται αναγκαία η επανεκτίµηση
της πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 80Ε,
γ) εναντιωθεί εφόσον η συµµετοχή συνεπάγεται την απόκτηση
άµεσου ή έµµεσου ελέγχου ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατος σε Διαχειριστές Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου από
επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας κατά παράβαση του άρθρου 80Ε.
4. Σε περίπτωση απόκτησης ελέγχου, άµεσα ή έµµεσα ή αύξησης της συµµετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που προέρχονται από
τρίτη χώρα, η Ρ.Α.Ε. µπορεί να εναντιωθεί αν η απόκτηση ελέγχου ή η αύξηση της συµµετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του
ενεργειακού εφοδιασµού της Χώρας ή κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Αν αποκτηθεί η συµµετοχή ή αυξηθεί η ήδη υφιστάµενη συµµετοχή χωρίς να ανακοινωθεί εκ των προτέρων στη Ρ.Α.Ε. ή
χωρίς να εγκριθεί η απόκτηση ή η αύξησή της ή αν δεν γνωστοποιηθεί στη Ρ.Α.Ε. η µεταβολή της ταυτότητας του φυσικού ή νοµικού προσώπου που ελέγχει νοµικό πρόσωπο µε συµµετοχή σε
Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου, παύει αυτοδικαίως να έχει αποτέλεσµα η άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου
που απορρέουν από τη συµµετοχή του προσώπου. Σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση προηγούµενης γνωστοποίησης της
απόκτησης ή της αύξησης ήδη υφιστάµενης συµµετοχής, η
Ρ.Α.Ε. επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 36.
Άρθρο 80 Ι
Εταιρικός µετασχηµατισµός της ΔΕΠΑ Α.Ε.
1. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. προβαίνει σε µερική διάσπαση του κλάδου
υποδοµών και σε απόσχιση του κλάδου διεθνών έργων, σύµφωνα
µε τις προϋποθέσεις και τους όρους του παρόντος και του ν.
4601/2019 (Α’ 44), εξαιρουµένων:
(α) των διατάξεων του ν. 4601/2019 βάσει των οποίων ευθύνονται οι επωφελούµενες εταιρίες για υποχρεώσεις της διασπώµενης ή/και στην διασπώµενη για υποχρεώσεις των
επωφελούµενων και
(β) του άρθρου 65 του ν. 4601/2019. Η µερική διάσπαση του
κλάδου υποδοµών και η απόσχιση του κλάδου διεθνών έργων,
αντιστοίχως, διέπεται επίσης από τις διατάξεις του ν. 4548/2018
(A’ 104) και της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και του ν. 2859/
2000 (A’248). Επίσης, η µερική διάσπαση του κλάδου υποδοµών
διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 (A’
167) και η απόσχιση του κλάδου διεθνών έργων διέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 52 παράγραφου 1 έως 5 του ν. 4172/2013
(A’ 167). Στη µερική διάσπαση του παρόντος άρθρου δεν έχει
εφαρµογή το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, ως κλάδος υποδοµών νοείται το σύνολο των δραστηριοτήτων υποδοµών της υφιστάµενης ΔΕΠΑ Α.Ε., στις οποίες περιλαµβάνονται οι παρακάτω
υπό (α) έως και (δ) αναφερόµενες δραστηριότητες, καθώς και
οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα περιληφθεί στο σχέδιο διάσπασης και στη λογιστική κατάσταση κλάδου στην οποία το σχέ-
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διο αυτό βασίζεται:
α) οι συµµετοχές της ΔΕΠΑ Α.Ε. στις εταιρείες διαχείρισης των
Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου Αττικής (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. - ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.), Θεσσαλονίκης
και Θεσσαλίας (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
– ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. - ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.) και
λοιπής Ελλάδας (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α.Ε. - ΔΕΔΑ Α.Ε.),
β) η κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. επί των παγίων των Δικτύων Διανοµής,
γ) το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ
Α.Ε.,
δ) δικαιώµατα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά µε
την ανάπτυξη, τον σχεδιασµό και την υλοποίηση έργων υποδοµής
δικτύων διανοµής συµπεριλαµβανοµένων σχετικών έργων συµπιεσµένου φυσικού αερίου ή µικρής κλίµακας ΥΦΑ, εξαιρουµένων
των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε διεθνή έργα,
όπως δεσµεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας–
Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερµατικό αεριοποίησης ΥΦΑ
(FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, ως κλάδος διεθνών
έργων νοείται το σύνολο των δραστηριοτήτων που διατηρεί η υφιστάµενη ΔΕΠΑ Α.Ε. είτε απευθείας είτε µέσω των θυγατρικών εταιρειών της, στις οποίες περιλαµβάνονται οι κατωτέρω
αναφερόµενες δραστηριότητες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη
δραστηριότητα περιληφθεί στο σχέδιο διάσπασης και στη λογιστική κατάσταση κλάδου, στην οποία το σχέδιο αυτό βασίζεται.
Η συµµετοχή της ΔΕΠΑ Α.Ε. στα εξής διεθνή έργα:
(αα) τα έργα που αναπτύσσονται από την Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ
A.E., στην οποία συµµετέχει άµεσα η ΔΕΠΑ Α.Ε., και περιλαµβάνουν τη διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας (IGI) και τον αγωγό Eastern
Mediterranean Pipeline (EastMed),
(ββ) τα έργα που αναπτύσσονται από την ICGB AD, στην οποία
συµµετέχει έµµεσα η ΔΕΠΑ Α.Ε. δια της Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ A.E.,
και περιλαµβάνουν το διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) και
(γγ) τα έργα που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της
οποιασδήποτε άµεσης ή έµµεσης µελλοντικής συµµετοχής της
ΔΕΠΑ Α.Ε. σε εταιρείες που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη, την
κατασκευή ή τη διαχείριση έργων υποδοµών διασύνδεσης µε γειτονικές χώρες.
4. Στο πλαίσιο της µερικής διάσπασης, η ΔΕΠΑ Α.Ε., η οποία
αποτελεί τη διασπώµενη εταιρεία, σύµφωνα µε το άρθρο 56 του
ν. 4601/2019, µεταβιβάζει τον κλάδο υποδοµών σε νέα εταιρεία µε
την επωνυµία ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., η οποία αποτελεί την επωφελούµενη εταιρεία, σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο.
5. Στο πλαίσιο της απόσχισης, η ΔΕΠΑ Α.Ε., η οποία αποτελεί
τη διασπώµενη εταιρεία, σύµφωνα µε το άρθρο 57 του ν.
4601/2019, µεταβιβάζει τον κλάδο διεθνών έργων σε νέα εταιρεία
µε την επωνυµία ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., η οποία αποτελεί
την επωφελούµενη εταιρεία, σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο.
6. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. µετά την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης
και της απόσχισης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος,
µετονοµάζεται σε ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και διατηρεί είτε απευθείας είτε µέσω των θυγατρικών εταιρειών της τον κλάδο εµπορίας, ήτοι το σύνολο των δραστηριοτήτων προµήθειας και
εµπορίας της υφιστάµενης ΔΕΠΑ Α.Ε., στις οποίες περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστο οι υπό (α) έως και (θ) αναφερόµενες δραστηριότητες:
α) η συµµετοχή της ΔΕΠΑ Α.Ε. στην ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.,
β) η εισαγωγή φυσικού αερίου στη Χώρα (είτε µέσω αγωγών
είτε ΥΦΑ) µέσω των µακροπρόθεσµων συµβάσεων προµήθειας
της ΔΕΠΑ Α.Ε. είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή,
γ) προµήθεια φυσικού αερίου µέσω ή εκτός Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου,
δ) η εισαγωγή, προµήθεια και εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας,
ε) ο ανεφοδιασµός οχηµάτων µε συµπιεσµένο φυσικό αέριο
µέσω ιδιόκτητων πρατηρίων ή µέσω συνεργαζόµενων δικτύων
πρατηρίων, συµπεριλαµβανοµένων όλων των σχετικών συµβάσεων, και τη χρήση του εµπορικού σήµατος «FISIKON»,
στ) η προµήθεια τελικών πελατών, µη συνδεδεµένων σε Δίκτυο
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Διανοµής Φυσικού Αερίου ή στο Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου
(ΕΣΦΑ) ή σε Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), µε
συµπιεσµένο φυσικό αέριο ή ΥΦΑ, µεταξύ άλλων και για χρήση
του φυσικού αερίου ως καυσίµου σε κινητήρες µέσων θαλάσσιας
και χερσαίας µεταφοράς,
ζ) η προµήθεια αποµακρυσµένων Δικτύων Διανοµής Φυσικού
Αερίου, καθώς και των συνδεδεµένων σε αυτά πελατών,
η) οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται µε την προµήθεια φυσικού αερίου, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε διεθνή έργα, όπως δεσµεύσεις
ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας– Βουλγαρίας
(IGB) ή στο πλωτό τερµατικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη,
θ) τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από µνηµόνια συνεργασίας ή συµφωνίες αναφορικά µε τη µελλοντική συµµετοχή της ΔΕΠΑ Α.Ε. στην εταιρεία ή στις εταιρείες που έχουν
ως σκοπό την κατασκευή, την ανάπτυξη και τη διαχείριση του νέου
πλωτού τερµατικού αεριοποίησης υγροποιηµένου φυσικού αερίου
(Floating Storage Regasification Unit – FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.
Η αρµοδιότητα υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων στο
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της
ΔΕΠΑ Α.Ε. που αφορούν τη δραστηριότητα προµήθειας και εµπορίας παραµένει στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε..
7. Το σχέδιο διάσπασης καταρτίζεται, σύµφωνα µε τα άρθρα 59
και 74 παράγραφος 2 του ν. 4601/2019.
8. Για τους σκοπούς της µερικής διάσπασης και της απόσχισης
συντάσσονται από την υφιστάµενη ΔΕΠΑ Α.Ε. λογιστικές καταστάσεις κλάδου που περιέχουν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, συµπεριλαµβανοµένων των αποθεµατικών του άρθρου 7 του
ν.2364/1995 (Α’ 252) που αφορούν, αντιστοίχως, τους κλάδους
υποδοµών και διεθνών έργων, και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδίου διάσπασης ως προς τον αντίστοιχο
κλάδο. Κατά τη σύνταξη της λογιστικής κατάστασης κλάδου και
τη µεταβίβαση του αντιστοίχου κλάδου στην αντίστοιχη επωφελούµενη εταιρεία, κατά περίπτωση, συντάσσεται έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού του κλάδου κατά την ηµεροµηνία αναφοράς της λογιστικής κατάστασης κλάδου και δεν απαιτείται να πραγµατοποιηθεί
αποτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού. Η σύνταξη της έκθεσης διαπίστωσης ανατίθεται από το Διοικητικό Συµβούλιο της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική
εταιρεία.
9. Το µετοχικό κεφάλαιο κάθε µίας από τις επωφελούµενες εταιρείες προσδιορίζεται µε βάση τη λογιστική αξία του καθαρού
ενεργητικού του µεταβιβαζόµενου διά της µερικής διάσπασης
κλάδου ή απόσχισης κλάδου, όπως αυτή προκύπτει από τη λογιστική κατάσταση κλάδου. Το σχέδιο διάσπασης µπορεί να ορίζει
ότι µέρος της λογιστικής αξίας του καθαρού ενεργητικού του µεταβιβαζόµενου κλάδου απεικονίζεται σε λογαριασµούς καθαρής
θέσης (πλην του µετοχικού κεφαλαίου) της επωφελούµενης εταιρείας, εφόσον υπάρχουν διαφορές λογιστικής και φορολογικής
βάσης που δικαιολογούν τη σχετική απεικόνιση. Ως αντάλλαγµα
για κάθε µεταβιβαζόµενο κλάδο εκδίδονται από την αντίστοιχη
επωφελούµενη εταιρεία µετοχές αντίστοιχης ονοµαστικής αξίας.
Οι µετοχές εκδόσεως της εταιρείας ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, µε τη σύστασή της παραδίδονται απευθείας στους µετόχους της ΔΕΠΑ
Α.Ε. σε αναλογία προς τα δικαιώµατά τους στο κεφάλαιο της
ΔΕΠΑ Α.Ε.. Οι µετοχές εκδόσεως της εταιρείας ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΡΓΩΝ Α.Ε. µε τη σύστασή της παραδίδονται απευθείας στην
ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και παραµένουν στην κυριότητα αυτής κατ’
απώτατο όριο εξήντα (60) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής δεσµευτικών προσφορών για την απόκτηση
των µετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.. Το αργότερο
µέχρι και την εξηκοστή (60η) ηµέρα ανωτέρω, οι µετοχές που θα
κατέχει η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. στη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
θα πρέπει να περιέλθουν στους µετόχους της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε αναλογία προς τα δικαιώµατά τους στο κεφάλαιο της ΔΕΠΑ Α.Ε. µε
µείωση του µετοχικού κεφαλαίου σε είδος κατά τα οριζόµενα στον
ν. 4548/2018. Η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου σε είδος θα
ισούται µε τη λογιστική αξία των µετοχών που κατέχει η ΔΕΠΑ ΕΜ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΗ’ - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. στη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 31 παράγραφος 1 του ν. 4548/2018 δεν θα
απαιτείται αποτίµηση των εισφορών σε είδος, εφαρµοζόµενων
αναλογικά των διατάξεων της παραγράφου 16 του άρθρου 54 του
ν. 4172/2013.
10. Η σύσταση κάθε µιας από τις επωφελούµενες εταιρείες
απαλλάσσεται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που προβλέπεται στο άρθρο 17 του ν. 1676/1986 (Α’204), από το τέλος
0,1% υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού της παραγράφου 1 του
άρθρου 17 του ν. 3959/2011 (Α’ 93) και εν γένει από οποιονδήποτε
άλλον φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ τρίτων ή άλλη επιβάρυνση. Για
την εφαρµογή της ανωτέρω απαλλαγής, ως κεφάλαιο σύστασης
ορίζεται, κατά περίπτωση, το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο πλέον της
θετικής διαφοράς, η οποία ενδέχεται να προκύψει µετά την ηµεροµηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης µερικής διάσπασης
και απόσχισης κλάδου και µέχρι την ολοκλήρωσή της.
11. Οι µεταβιβάσεις των κλάδων υποδοµών και διεθνών έργων,
αντιστοίχως, διέπονται από τις εξής ειδικότερες ρυθµίσεις:
α) Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού κάθε κλάδου µεταβιβάζονται στην αντίστοιχη επωφελούµενη εταιρεία µε καθολική διαδοχή, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 70 του ν. 4601/2019. Η µεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, συµπεριλαµβανοµένης της µεταβίβασης εµπράγµατων δικαιωµάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά,
συντελείται αυτοδικαίως µε µόνη την καταχώριση της συµβολαιογραφικής πράξης της διασπώµενης εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 74 του ν. 4601/2019.
β) Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις, βεβαιώσεις υποθηκοφυλακείων ή/και κτηµατολογικών γραφείων, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράµµατα
για τη µεταβίβαση ακινήτων, ακόµη και εκείνων που έχουν αποκτηθεί µε αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραµεθόριες περιοχές. Μεταγραφές και λοιπές κατά τις κείµενες διατάξεις
απαιτούµενες καταχωρίσεις για τη µεταβίβαση εµπράγµατων δικαιωµάτων έχουν αποκλειστικά διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται µέσα σε προθεσµία δύο (2) ετών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου,
τέλους ή δικαιώµατος τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωµάτων, επιδοµάτων ή
άλλων τελών υπέρ άµισθων και έµµισθων υποθηκοφυλάκων ή κτηµατολογικών γραφείων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή
ειδικής διάταξης νόµου και χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε τέτοιων τελών, δικαιωµάτων ή αµοιβών για την έκδοση των αποσπασµάτων κτηµατολογικών και κτηµατογραφικών διαγραµµάτων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998
(Α’275), τα οποία συνυποβάλλονται µε την αίτηση καταχώρισης
της σύµβασης µερικής διάσπασης στα κτηµατολογικά βιβλία, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998
(Α’275), εξαιρουµένου σε κάθε περίπτωση του τέλους χαρτοσήµου επί των πράξεων µεταγραφής. Η σύµβαση διάσπασης η οποία
περιλαµβάνει τη µεταβίβαση εµπράγµατων δικαιωµάτων σε ακίνητα από τη διασπώµενη προς την επωφελούµενη εταιρεία, χωρίς
την επισύναψη σε αυτήν κυρωµένων αποσπασµάτων των κτηµατολογικών διαγραµµάτων είναι κατά τούτο έγκυρη και παράγει
όλες τις έννοµες συνέπειές της.
γ) Δεν απαιτείται η υποβολή δηλώσεων φόρου µεταβίβασης ακινήτων, συµπεριλαµβανοµένων δηλώσεων επίκλησης χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου τίτλου που δεν έχει
µεταγραφεί, αυτοκινήτων και λοιπών κινητών και βιοµηχανικού
εξοπλισµού. Για τις ανάγκες σύνταξης της συµβολαιογραφικής
πράξης της µερικής διάσπασης και απόσχισης κατά περίπτωση
του παρόντος άρθρου χορηγείται στη ΔΕΠΑ Α.Ε. πιστοποιητικό
της φορολογικής διοίκησης, µε το οποίο βεβαιώνεται ότι τα ακίνητα περιλαµβάνονται στις δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
(Φ.Α.Π.), καθώς και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα πέντε (5) προηγούµενα έτη, κατά παρέκκλιση
του άρθρου 54Α του
ν. 4174/2013 (A’ 170) αναφορικά µε
την πιστοποίηση καταβολής του αντίστοιχου φόρου.
δ) Η ΔΕΠΑ Α.Ε. και οι επωφελούµενες εταιρείες απαλλάσσονται
από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συµβολαιογραφικών δικαιωµάτων για κάθε σχετική πράξη που απαιτείται
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συµβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών και η κατάρτιση της πράξης µερικής διάσπασης και
απόσχισης κατά περίπτωση της υφιστάµενης ΔΕΠΑ Α.Ε. και µεταβίβασης του κλάδου υποδοµών στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. και
αντιστοίχως του κλάδου διεθνών έργων στη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΡΓΩΝ Α.Ε., συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε συµπληρωµατικών πράξεων αυτών. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή της πράξης
µερικής διάσπασης και της απόσχισης κατά περίπτωση και της µεταβίβασης των κλάδων στις επωφελούµενες εταιρίες δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.
ε) Κάθε µορφής άδειες, εγκρίσεις, παραχωρήσεις και διοικητικές πράξεις που έχουν χορηγηθεί ή εκδοθεί στη ΔΕΠΑ Α.Ε. και
αφορούν µεταβιβαζόµενο κλάδο µεταβιβάζονται αυτοδικαίως
στην αντίστοιχη επωφελούµενη εταιρεία κατά την ηµεροµηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της συµβολαιογραφικής πράξης της διασπώµενης εταιρείας, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου
74 του ν. 4601/2019 και κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Τα φορολογικά, δικονοµικά ή άλλα προνόµια ή δικαιώµατα απαλλοτρίωσης υπέρ διασπώµενου κλάδου
παραµένουν σε ισχύ και εφαρµόζονται υπέρ της αντίστοιχης επωφελούµενης εταιρείας.
στ) Εκκρεµείς δίκες που αφορούν µεταβιβαζόµενο κλάδο συνεχίζονται αυτοδικαίως από την αντίστοιχη επωφελούµενη εταιρεία
χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται για τη συνέχιση ή
επανάληψή τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ µέρους
της τελευταίας.
ζ) Διαδικασίες διαγωνισµών έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών,
οι οποίοι προκηρύχθηκαν από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. πριν από τη διάσπαση
και απόσχιση κατά περίπτωση µεταβιβαζόµενου κλάδου και αφορούν δραστηριότητές του, µετά την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης και αντιστοίχως της απόσχισης αναλαµβάνονται και
συνεχίζονται από την αντίστοιχη επωφελούµενη εταιρεία, ως καθολικό διάδοχο της ΔΕΠΑ Α.Ε..
η) Με την απόφαση της γενικής συνέλευσης της ΔΕΠΑ Α.Ε., µε
την οποία εγκρίνεται η µερική διάσπαση του κλάδου υποδοµών
και η απόσχιση του κλάδου διεθνών έργων, τροποποιούνται και οι
διατάξεις του καταστατικού της ΔΕΠΑ Α.Ε., εφόσον έρχονται σε
αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος.
θ) Η µερική διάσπαση και η απόσχιση δεν µπορούν να κηρυχθούν άκυρες, χωρίς να θίγονται ενδεχόµενες αξιώσεις αποζηµίωσης.
ι) Η αρµοδιότητα υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων
στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
της ΔΕΠΑ Α.Ε. που αφορούν τον κλάδο υποδοµών µεταβιβάζεται
στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε..
ια) Η αρµοδιότητα υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων
στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
της ΔΕΠΑ Α.Ε. που αφορούν τον κλάδο διεθνών έργων µεταβιβάζεται στη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε..
ιβ) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που απεικονίζονται στον
ισολογισµό της ΔΕΠΑ Α.Ε., είτε στο κεφάλαιο είτε στο λογαριασµό
«επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», και αφορούν στον κλάδο
των υποδοµών ή τον κλάδο διεθνών έργων µεταφέρονται στη
ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. ή στη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. αντίστοιχα.
ιγ) Με την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου, οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισµός διενεργήθηκε από τη ΔΕΠΑ
Α.Ε. και αφορά µεταβιβαζόµενο κλάδο και ενέχει µελλοντικά
οφέλη ή βάρη, µεταφέρεται στην αντίστοιχη επωφελούµενη εταιρεία προς όφελος ή σε βάρος αυτής. Στα στοιχεία µεταβιβαζόµενου κλάδου περιλαµβάνονται και οι αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις και υποχρεώσεις που έχουν δηµιουργηθεί από διαφορές µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης του καθαρού ενεργητικού (ενεργητικό µείον παθητικό) του κλάδου αυτού, εφόσον
έχουν περιληφθεί στην απογραφή του κλάδου που συντάσσεται
την ηµέρα ολοκλήρωσης της µερικής διάσπασης και απόσχισης
κατά περίπτωση.
ιδ) Οι πράξεις που διενεργούνται µετά την ηµεροµηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης µεταβιβαζόµενου κλάδου και
µέχρι την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης και αντίστοιχα της
απόσχισης και αφορούν τον αντίστοιχο κλάδο θεωρούνται ότι διε-
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νεργούνται για λογαριασµό της ΔΕΠΑ Α.Ε.. Το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσµα της ανωτέρω µεταβατικής περιόδου περιλαµβάνεται στο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσµα της ΔΕΠΑ
Α.Ε.. Η επωφελούµενη εταιρία µεταφέρει στα βιβλία της µε συγκεντρωτικές εγγραφές µόνο τα υπόλοιπα των λογαριασµών ισολογισµού του µεταβιβαζόµενου κλάδου, όπως αυτά προκύπτουν
την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της µερικής διάσπασης και αντίστοιχα της απόσχισης. Μέχρι την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης και αντίστοιχα της απόσχισης κλάδου, η ΔΕΠΑ Α.Ε. δεν
υποχρεούται σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση των µεταβιβαζόµενων κλάδων για φορολογικούς σκοπούς. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. υποχρεούται να υποβάλει το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών και
αµοιβών και να τηρεί τις υποχρεώσεις των διατάξεων των άρθρων
59, 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) µέχρι την ολοκλήρωση
της µερικής διάσπασης και οι επωφελούµενες εταιρίες από την
ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης και αντίστοιχα της απόσχισης και εφεξής.
ιε) Αποθεµατικά από την εισφορά του δικαιώµατος χρήσης Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου της παραγράφου 21 του άρθρου
7 του ν. 2364/1995 (A’ 252) ή κατ’ εφαρµογή άλλων νόµων, µεταφέρονται µαζί µε τα πάγια περιουσιακά στοιχεία στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. ως στοιχεία του κλάδου υποδοµών. Τα αποθεµατικά
αυτά δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά τον χρόνο της µερικής
διάσπασης, εφόσον απεικονιστούν σε ειδικούς λογαριασµούς της
ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. στη φορολογική τους βάση.
ιστ) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του
ν. 4172/2013 (A’ 167), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε µε
την παράγραφο 2α του άρθρου 99 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), δεν
εφαρµόζεται αν µειωθεί η λογιστική καθαρή θέση της ΔΕΠΑ Α.Ε..
ιζ) Κατά την πραγµατοποίηση της µερικής διάσπασης και αντίστοιχα της απόσχισης, οι ζηµίες της ΔΕΠΑ Α.Ε. δεν µεταφέρονται
στις επωφελούµενες εταιρείες.
12. Το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) πωλεί και µεταβιβάζει, σύµφωνα µε τον ν.
3986/2011, µετοχές που αντιστοιχούν σε εξήντα πέντε τοις εκατό
(65%) του συνόλου των µετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. που περιέρχονται στο ΤΑΙΠΕΔ ως αποτέλεσµα της µερικής διάσπασης του παρόντος άρθρου, καθώς και µετοχές που
αντιστοιχούν σε εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του συνόλου των
µετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, εξαιρουµένων των µετοχών εκδόσεως ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.. Ο χρόνος διάθεσης των µετοχών κάθε µίας από τις εταιρείες του προηγούµενου
εδαφίου προσδιορίζεται από το ΤΑΙΠΕΔ κατά την κρίση του.
13. Η διαδικασία διάθεσης των ανωτέρω µετοχών εκδόσεως της
ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. και ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. µπορεί να ξεκινήσει πριν από την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης και απόσχισης κατά περίπτωση εκ της υφιστάµενης ΔΕΠΑ Α.Ε.. Σε κάθε
περίπτωση, η ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταβίβασης τελεί υπό
τον όρο της προηγούµενης ολοκλήρωσης της µερικής διάσπασης
και απόσχισης του παρόντος άρθρου, καθώς και της µεταβίβασης
του έκτου εδαφίου της παραγράφου 9 του παρόντος.
14. Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να συµµορφώνονται µε το
οικείο ρυθµιστικό και νοµοθετικό πλαίσιο, τόσο εθνικό όσο και ευρωπαϊκό. Από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής
διαδικασίας διάθεσης των ανωτέρω µετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. και για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών, δεν
επιτρέπεται η µεταβίβαση των µετοχών σε τρίτους.
15.Το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) µετά την παράδοση σε αυτό των µετοχών εκδόσεως
της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., κατά τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο 9 του παρόντος, µεταβιβάζει άνευ ανταλλάγµατος
προς το Ελληνικό Δηµόσιο ή φορέα που θα υποδείξει το Ελληνικό
Δηµόσιο, µετοχές που αντιστοιχούν σε εξήντα πέντε τοις εκατό
(65%) του συνόλου των µετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΡΓΩΝ Α.Ε. που περιέρχονται στο ΤΑΙΠΕΔ ως αποτέλεσµα των
εταιρικών µετασχηµατισµών του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση
που η µεταβίβαση των µετοχών γίνει στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα δικαιώµατα από τις µετοχές που µεταβιβάζονται ασκούνται από κοινού από τον Υπουργό Οικονοµικών και τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
16. Από την έναρξη λειτουργίας των επωφελούµενων εταιρειών
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και για απώτατο διάστηµα µέχρι την εξηκοστή (60η) ηµέρα πριν
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής δεσµευτικών προσφορών
για την απόκτηση των µετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Α.Ε. ή της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., όποιο συµβεί πρώτο, και για τη
διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης των δικών τους υπηρεσιών,
η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. µπορεί να υποστηρίζει τη λειτουργία των
επωφελούµενων εταιρειών παρέχοντάς τους υπηρεσίες, έναντι εύλογου ανταλλάγµατος που θα καλύπτει το πλήρες κόστος παροχής τους και θα εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε.. Πέραν των ανωτέρω, η
παροχή υπηρεσιών µεταξύ των επωφελούµενων και της ΔΕΠΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. επιτρέπεται µόνο στο πλαίσιο των ισότιµων σχέσεων που θα έχουν οι επωφελούµενες ή/και η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
Α.Ε. µε όλους τους παραγωγούς και προµηθευτές της αγοράς ή
τρίτους. Η παροχή των υπηρεσιών της παρούσας παραγράφου
επιτρέπεται µόνο εφόσον:
(α) δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεµποδίζει τον ανταγωνισµό
και
(β) οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω υπηρεσιών έχουν προηγουµένως εγκριθεί από τη Ρ.Α.Ε..»
Άρθρο 17
Τροποποίηση των άρθρων 80 και 80ΙΒ του ν. 4001/2011
1. Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν. 4001/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργούνται.
2. Οι παράγραφοι 1 -5 του άρθρου 80ΙΒ καταργούνται και στην
παράγραφο 6 του άρθρου αυτού διαγράφεται η φράση «και θα
µεταφερθεί στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. µετά την ολοκλήρωση της
απορρόφησης της παραγράφου 1 του άρθρου 80Ι υπό τον όρο
της ολοκλήρωσης της µεταβίβασης των µετοχών της παραγράφου 1 του άρθρου 80ΙΒ µέχρι τις 31.12.2019 άλλως εφαρµόζονται µε ισχύ από 1.1.2020. Οι προθεσµίες αυτές δύνανται να
παρατείνονται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
Άρθρο 18
Ρυθµίσεις µεταφοράς φυσικού αερίου
1. Στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του
ν. 4001/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής:
«Στις επεκτάσεις του ΕΣΦΑ δύναται να περιλαµβάνονται και
αγωγοί πίεσης σχεδιασµού άνω των 19 barg, εγκαταστάσεις µετρήσεων, συµπίεσης και αποσυµπίεσης και λοιπός σχετικός εξοπλισµός που συνδέονται µε Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού
Αερίου.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 του ν. 4001/2011, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στο ΕΣΦΑ δύναται να περιλαµβάνονται εγκαταστάσεις συµπίεσης Φυσικού Αερίου οι οποίες τροφοδοτούνται απευθείας
από αγωγούς Μεταφοράς Φυσικού Αερίου».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 19
Αποζηµίωση παραγωγών Α.Π.Ε. µέχρι την έναρξη
συµµετοχής του Φο.Σ.Ε.Tε.Κ. στην αγορά
Το άρθρο 61 του ν. 4546/2018 (Α’ 101) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 61
1. Οι κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει ή θα συνάψουν Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης
(Σ.Ε.Δ.Π.) πριν από την έναρξη συµµετοχής του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.
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στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αποζηµιώνονται για την ενέργεια που παράγουν οι σταθµοί τους και απορροφάται από το Διασυνδεδεµένο Δίκτυο ή/και το Διασυνδεδεµένο Σύστηµα
αναδροµικά από την ηµεροµηνία ενεργοποίησης της σύνδεσής
τους και µέχρι και τις 31.10.2019, η εγγραφή τους στο Μητρώο
Συµµετεχόντων που τηρείται από το Ελληνικό Χρηµατιστήριο
Ενέργειας ή η σύναψη Σύµβασης Εκπροσώπησης µε Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.). Η ως άνω αποζηµίωση υπολογίζεται για κάθε µήνα εκκαθάρισης ως το γινόµενο της
ενέργειας που παρήγαγε ο κάθε σταθµός και απορροφήθηκε
από το Διασυνδεδεµένο Δίκτυο ή/και το Διασυνδεδεµένο Σύστηµα κατά το µήνα εκκαθάρισης µε το ενενήντα τοις εκατό
(90%) της Τ.Α. που διέπει τη Σ.Ε.Δ.Π. που έχει συνάψει κάθε
σταθµός. Οι κάτοχοι των ανωτέρω σταθµών δεν λαµβάνουν κανενός άλλου είδους αποζηµίωση για την ενέργεια που παράγουν
οι σταθµοί τους και απορροφάται από το Διασυνδεδεµένο Δίκτυο
ή/και το Διασυνδεδεµένο Σύστηµα κατά το µεταβατικό διάστηµα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από την παρέλευση του
µεταβατικού διαστήµατος, προσδιορίζεται η διαδικασία οριστικής εκκαθάρισης, η µεθοδολογία βάσει της οποίας καθορίζεται
η τιµολόγηση, ο διακανονισµός των συναλλαγών και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια για την αποζηµίωση κατά το ανωτέρω µεταβατικό διάστηµα, ήτοι από την ηµεροµηνία ενεργοποίησης της
σύνδεσης κάθε σταθµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. µέχρι και την
31.10.2019.»
Άρθρο 20
Συµµετοχή σταθµών Α.Π.Ε. στη χονδρεµπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς λειτουργική ενίσχυση
Μετά το άρθρο 12 του ν. 4414/2016 (Α’ 149) προστίθεται
άρθρο 12Α ως εξής:
«Άρθρο 12Α
Έναρξη λειτουργίας σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
εκτός του καθεστώτος στήριξης του ν. 4414/2016
1. Πριν την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016 όπως ισχύει, οι κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που
τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική) στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και το Διασυνδεδεµένο Δίκτυο µετά τη θέση σε
ισχύ της παρούσας διάταξης, δύνανται να συµµετέχουν στην
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας
Διαχείρισης Συστήµατος) και τα εν ισχύ Εγχειρίδιά τους, χωρίς
να συνάπτουν Σύµβαση των άρθρων 9 ή 10 του ν. 4414/2016. Οι
κάτοχοι των ανωτέρω σταθµών µπορούν είτε να εγγράφονται
στο Μητρώο Συµµετεχόντων που τηρεί η Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε. είτε να εκπροσωπούνται από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) ή από το Φορέα Σωρευτικής
Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) του ν.
4414/2016, όπως ισχύει, σε περίπτωση που αδυνατούν να λάβουν
τις υπηρεσίες των Φο.Σ.Ε.. Σχετικά µε την συµµετοχή των σταθµών αυτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύουν αναλογικά
τα οριζόµενα στις παραγράφους 1, 2, 5, 6, 8 και 14 του άρθρου
5 του ν. 4414/2016.
2. Με την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας που προβλέπονται στον ν. 4425/2016 όπως ισχύει, οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) που τίθενται σε λειτουργία
(κανονική ή δοκιµαστική) στο Διασυνδεδέµενο Σύστηµα και το
Διασυνδεδεµένο Δίκτυο δύνανται να πραγµατοποιούν συναλλαγές στις ως άνω Αγορές ως Συµµετέχοντες σύµφωνα µε τον ν.
4425/2016 ως ισχύει και τους σχετικούς Κανονισµούς, χωρίς να
συνάπτουν Σύµβαση των άρθρων 9 ή 10 του ν. 4414/2016 ως
ισχύει. Οι κάτοχοι των ανωτέρω σταθµών µπορούν είτε να εγγράφονται στο Μητρώο Συµµετεχόντων που τηρεί η Ελληνικό Χρη-
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µατιστήριο Ενέργειας Α.Ε., είτε να εκπροσωπούνται από Φορείς
Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) ή από τον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Κατάφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) του
ν. 4414/2016 όπως ισχύει, σε περίπτωση που αδυνατούν να λάβουν τις υπηρεσίες των Φο.Σ.Ε.. Σχετικά µε την πραγµατοποίηση
συναλλαγών στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας από τους σταθµούς αυτούς ως Συµµετέχοντες ισχύουν αναλογικά τα οριζόµενα
στις παραγράφους 1, 2, 5, 6, 7 και 14 του άρθρου 5 του ν.
4414/2016.
3. Οι κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν ήδη καταρτίσει συµβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης του ν. 4414/2016 ή συµβάσεις πώλησης
κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α’ 129)
και οι οποίοι δεν έχουν λάβει επενδυτική ενίσχυση, δύνανται να
συµµετέχουν στην αγορά ή να πραγµατοποιούν συναλλαγές ως
Συµµετέχοντες στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του
ν.
4425/2016 ως ισχύει, χωρίς να λαµβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον νόµο αυτόν, καθώς και τους οικείους Κανονισµούς, εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστηµα τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη δοκιµαστικής λειτουργίας του
σταθµού. Στην περίπτωση που συµµετέχουν στην αγορά ή πραγµατοποιούν συναλλαγές ως Συµµετέχοντες χωρίς να λαµβάνουν
Λειτουργική Ενίσχυση, επέρχεται αυτοδίκαιη λύση των συµβάσεων του προηγούµενου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Σχετικά µε τη συµµετοχή των σταθµών αυτών στην αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας ή την πραγµατοποίηση συναλλαγών στις
Αγορές από τους σταθµούς αυτούς ως Συµµετέχοντες, ισχύουν
αναλογικά τα οριζόµενα στις παραγράφους 1, 2, 6, 7, 8 και 14
του άρθρου 5 του ν. 4414/2016 όπως ισχύει. Με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθοριστούν
λεπτοµέρειες εφαρµογής της εν λόγω διάταξης.
4. Οι κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συµµετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του παρόντος
νόµου, έχουν δικαίωµα να συµµετάσχουν στην ανταγωνιστική
διαδικασία υποβολής προσφορών για µέρος της εγκατεστηµένης ή µέγιστης ισχύος παραγωγής ως αναφέρεται στην άδεια
παραγωγής και να λαµβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση για αυτό το
µέρος της ισχύος. Για το υπολειπόµενο µέρος της ισχύος, δύναται να πραγµατοποιούν συναλλαγές ως Συµµετέχοντες στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016 ως ισχύει και στους
σχετικούς Κανονισµούς, χωρίς να συνάπτουν Σύµβαση των άρθρων 9 ή 10 του ν. 4414/2016 ως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση οι
υποχρεώσεις συµµετοχής των σταθµών αυτών στην αγορά
ισχύουν για τη συνολική ισχύ τους και ισχύουν αναλογικά τα οριζόµενα στις παραγράφους 1, 2, 5, 6, 7 και 14 του άρθρου 5 του
ν. 4414/2016 όπως ισχύει. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθοριστούν λεπτοµέρειες
εφαρµογής της εν λόγω διάταξης.»
Άρθρο 21
Όροι και διαδικασία για χορήγηση µεµονωµένης
ενίσχυσης σε σταθµούς Α.Π.Ε.
Στο άρθρο 4 του ν. 4414/2016 προστίθεται νέα παράγραφος
12 ως ακολούθως:
«12. Για σταθµούς Α.Π.Ε. ισχύος µεγαλύτερης των 250 MW,
καθώς και για συγκροτήµατα σταθµών Α.Π.Ε. µε κοινό σηµείο
σύνδεσης µε το Σύστηµα συνολικής ισχύος µεγαλύτερης των
250 MW, παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες του άρθρου 7 του παρόντος σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις «Κατευθυντήριες Γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τοµείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας
(2014-2020)» (Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EE
C200/01).
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
προσδιορίζονται τα επιλέξιµα έργα του προηγούµενου εδαφίου,
τα δικαιολογητικά και στοιχεία που κατ’ ελάχιστο πρέπει να περιλαµβάνονται στο φάκελο της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης, τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως ενδεικτικά η αδειοδοτική
ωριµότητα, η σύνθεση των τεχνολογιών Α.Π.Ε. του έργου, η εται-
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ρική ή µετοχική σύνθεση του αιτούντος, οι δυνατότητες σύνδεσης µε το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου και ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Τα αιτήµατα που υποβάλλονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας εξετάζονται από την Επιτροπή του άρθρου 12 του
παρόντος νόµου, η οποία εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας την κοινοποίηση ή µη σχεδίου χορήγησης µεµονωµένης ενίσχυσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση που
η εν λόγω ενίσχυση κριθεί από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συµβατή µε τις αρχές του Ενωσιακού Δικαίου, εκδίδεται απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την χορήγηση µεµονωµένης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση εκδίδεται απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την απόρριψη
του αιτήµατος χορήγησης µεµονωµένης ενίσχυσης.
Εφόσον κατά τη διάρκεια αξιολόγησης του αιτήµατος σύµφωνα
µε το παρόν άρθρο ο αιτών συµµετάσχει µε επιτυχία στις ανταγωνιστικές διαδικασίες του άρθρου 7 του παρόντος νόµου, οφείλει
αµελλητί να ενηµερώσει τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Επιτροπή του άρθρου 12. Σε αυτή την περίπτωση,
το αίτηµα για χορήγηση µεµονωµένης ενίσχυσης κατά τα ανωτέρω απορρίπτεται ως απαράδεκτο µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εφόσον έχει προηγηθεί η κοινοποίηση του σχεδίου µεµονωµένης ενίσχυσης, η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»
Άρθρο 22
Υβριδικοί Σταθµοί στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά
Το άρθρο 21 του ν. 4414/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21
Υβριδικοί Σταθµοί στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
καθορίζεται το καθεστώς στήριξης Υβριδικών Σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.),
η διαδικασία χορήγησης λειτουργικής ενίσχυσης και κάθε άλλο
σχετικό θέµα. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζεται το καθεστώς στήριξης και το πλαίσιο σύναψης Συµβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης αδειοδοτηµένων σταθµών της ανωτέρω
κατηγορίας, µετά από ενδεχόµενη διασύνδεση του Μ.Δ.Ν. µε το
Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.).
2. Οι Υβριδικοί Σταθµοί που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή
δοκιµαστική) µετά τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου
1 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εντάσσονται στο καθεστώς
στήριξης Υβριδικών Σταθµών της παραγράφου 1 και οι κάτοχοί
τους συνάπτουν, Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Υβριδικού
Σταθµού (Σ. Ε.Υ.Σ.) η διάρκεια της οποίας καθορίζεται µε την απόφαση της παραγράφου 1.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
µετά από εισήγηση της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστή Μ.Δ.Ν.,
και γνώµη της Ρ.Α.Ε., ορίζονται ο τύπος, το περιεχόµενο και η διαδικασία κατάρτισης των Συµβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης Υβριδικών Σταθµών στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν., καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.
4. Για τους κατόχους Υβριδικών Σταθµών που συνάπτουν
Σ.Ε.Υ.Σ. και στους οποίους χορηγείται παράλληλα Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη µορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης
ισοδύναµης µορφής που ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, εφαρµόζονται τα όσα ορίζονται στις παραγράφους 7, 8 και 9
του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, µε οµοιόµορφη ποσοστιαία
αποµείωση των εσόδων από την παραγωγή ενέργειας και διαθεσιµότητας ισχύος του Υβριδικού Σταθµού. Με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η τιµή του
Επιτοκίου Αναγωγής που ισχύει και εφαρµόζεται στη διαδικασία
αποµείωσης για τους Υβριδικούς Σταθµούς.
5. Μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 για τις
περιπτώσεις Υβριδικών Σταθµών για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί άδεια παραγωγής, αλλά δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική) κατά τη δηµοσίευση της παρούσας διάταξης
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η Ρ.Α.Ε. οφείλει, µετά από αί-

τηµα των ενδιαφεροµένων που υποβάλλεται εντός τριών (3) µηνών
από τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να τροποποιήσει την άδεια παραγωγής
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην απόφαση αυτή. Η σύναψη
Σ.Ε.Υ.Σ. αναστέλλεται µέχρι την τροποποίηση της οικείας άδειας
παραγωγής. Σε περίπτωση µη υποβολής αιτήµατος εντός της παραπάνω προθεσµίας, παύει να ισχύει αυτοδικαίως η άδεια παραγωγής, χωρίς να απαιτείται άλλη διαπιστωτική πράξη.
6. Κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης, από τη
δηµοσίευση της παρούσας διάταξης, οι άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθµούς που εκδίδονται από
τη Ρ.Α.Ε., δεν καθορίζουν τις τιµές αποζηµίωσης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις µονάδες Α.Π.Ε. του Υβριδικού
Σταθµού, η οποία εγχέεται απευθείας στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν., τις
τιµές αποζηµίωσης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από
τις µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής του Υβριδικού Σταθµού, την
τιµή µε βάση την οποία τιµολογείται το σύνολο της ηλεκτρικής
ενέργειας που απορροφά ο Υβριδικός Σταθµός από το Δίκτυο του
Μ.Δ.Ν. για την πλήρωση του συστήµατος αποθήκευσής του και
την τιµή αποζηµίωσης για την παροχή διαθεσιµότητας ισχύος του
Υβριδικού Σταθµού. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, οι αιτήσεις για την έκδοση άδειας παραγωγής από
Υβριδικούς Σταθµούς αξιολογούνται από τη Ρ.Α.Ε. βάσει των κριτήριων που προβλέπονται στο υφιστάµενο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, πλην του κριτηρίου της οικονοµικής βιωσιµότητας
του έργου (µέρος του κριτηρίου δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
µε
χρήση
Α.Π.Ε.
και
µέσω
Σ.Η.Θ.Υ.Α.
(ΥΠΕΚΑ/ΥΑΠΕ/Φ1/14810/4.10.2011 - Β’ 2373). Οι αιτούντες δεν
υποχρεούνται να περιλαµβάνουν στην αίτησή τους πρόταση τιµολόγησης της διαθεσιµότητας της ισχύος των µονάδων ελεγχόµενης παραγωγής του Υβριδικού Σταθµού, της παραγόµενης
ηλεκτρικής ενέργειας από τις µονάδες αυτές, καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία απορροφά ο σταθµός από το Δίκτυο
για την πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευσής του. Εκκρεµείς
αιτήσεις ενώπιον της Ρ.Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθµούς κατά τον χρόνο
θέσης σε ισχύ του παρόντος άρθρου καταλαµβάνονται και αξιολογούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.».
Άρθρο 23
Επέκταση χρόνου εγκατάστασης σταθµών Σ.Η.Θ.Υ.Α. για
αγροτικές εκµεταλλεύσεις και τηλεθέρµανση
πόλεων - Πλαίσιο αδειοδότησης
για σταθµούς βιοαερίου (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.)
1. Το έκτο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του
άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), όπως προστέθηκε µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 13 του
ν. 4414/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου,
η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σταθµών
ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα, βιοαέριο ή βιορευστά και
σταθµών Σ.Η.Θ.Υ.Α. των οποίων η παραγόµενη θερµική ενέργεια
είτε αξιοποιείται για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων είτε
διατίθεται µέσω του δικτύου τηλεθέρµανσης πόλεων, του άρθρου 4, δεν δύναται να υπερβαίνει τους τριάντα (30) µήνες από
τη χορήγησή της».
2. Ειδικά για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
αέρια εκλυόµενα από χώρους υγειονοµικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού, καθώς και βιοαέριο, που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποικοδοµήσιµου
κλάσµατος αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών
καθαρισµών, οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) ή νοµικών
προσώπων
δηµοσίου
ή
ιδιωτικού
τοµέα
(συµπεριλαµβανοµένων των δήµων και λοιπών φορέων τοπικής
αυτοδιοίκησης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 100
του ν. 3852/2010 ως ισχύει), βάσει προγραµµατικής σύµβασης
ή/και σύµβασης Σύµπραξης Δηµοσίου – Ιδιωτικού Τοµέα
(Σ.Δ.Ι.Τ.), ή οιασδήποτε άλλης σχετικής µε τα ανωτέρω σύµβα-
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σης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ισχύουν τα ακόλουθα:
α. εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας,
β. λαµβάνουν εξαρχής οριστική Προσφορά Σύνδεσης, χωρίς
να προαπαιτείται αδειοδότηση σύµφωνη µε την περιβαλλοντική
νοµοθεσία,
γ. εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής του ν. 4152/2013,
δ. η οριστική Προσφορά Σύνδεσης έχει διάρκεια ισχύος µέχρι
την προθεσµία ολοκλήρωσης του σταθµού, όπως προβλέπεται
στη σχετική σύµβαση και σε κάθε περίπτωση όχι µεγαλύτερη των
πέντε (5) ετών από τη χορήγησή της,
ε. η οριστική Προσφορά Σύνδεσης χορηγείται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών αιτηµάτων και εντός προθεσµίας ενός
(1) µηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ακόµα και σε
περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσµένα δίκτυα κατά
την περίπτωση α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.
3468/2006.
Σε περίπτωση ανάθεσης αρµοδιοτήτων Φο.Δ.Σ.Α. σε νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου βάσει προγραµµατικής
σύµβασης ή σύµβασης Σ.Δ.Ι.Τ. ή άλλου είδους σχετικής µε τα
ανωτέρω σύµβασης, στις Προσφορές Σύνδεσης και τις σχετικές
αιτήσεις υπεισέρχεται το νέο πρόσωπο µετά την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης κατά τα ανωτέρω µε απλή αίτηση στον αρµόδιο φορέα, στο πλαίσιο που προβλέπεται από τη σχετική σύµβαση. Εκδοθείσες άδειες παραγωγής παύουν να ισχύουν και
τυχόν εγγυητικές επιστολές που έχουν υποβληθεί στον αρµόδιο
διαχειριστή, πριν την ισχύ της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται.
Σε περιπτώσεις τοπικού κορεσµού του δικτύου σύνδεσης των
σταθµών αυτών, ο αρµόδιος Διαχειριστής, εξαντλεί την εξέταση
όλων των διαθέσιµων τεχνικών λύσεων, προκειµένου να καταστεί
εφικτή η χορήγηση προσφοράς σύνδεσης στον σταθµό, στο
πλαίσιο της διασφάλισης της ασφαλούς λειτουργίας του
Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή του Ε.Δ.Δ.Η.Ε..
Άρθρο 24
Πλαίσιο εγκατάστασης Φ/Β σταθµών
σε αγροτική γη (<1% αγροτικής γης)
1. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του ν.
2637/1998 (Α’ 200), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. α) Σε αγροτεµάχια που χαρακτηρίζονται από τη Διεύθυνση
Αγροτικής Ανάπτυξης του οικείου νοµού ως αγροτική γη υψηλής
παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε
άλλης δραστηριότητας, εκτός από την αγροτική εκµετάλλευση αγροτική δραστηριότητα, κατά την έννοια του ν. 3874/2010
(Α’151) όπως ισχύει, και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από σταθµούς Α.Π.Ε.. Κάθε επέµβαση στις εκτάσεις αυτές, είτε
για τη µεταβολή του προορισµού τους και τη διάθεσή τους για
άλλες χρήσεις, είτε για την εκτέλεση έργων ή τη δηµιουργία εγκαταστάσεων ή παροχή άλλων εξυπη-ρετήσεων µέσα σε αυτές,
έστω και χωρίς µεταβολή της κατά προορισµό χρήσης τους,
αποτελεί εξαιρετικό µέτρο και ενεργείται πάντοτε µε βάση τους
όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες από
την έναρξη ισχύος του παρόντος και µόνο για λόγους που εξυπηρετούν το γεωργικό χαρακτήρα της αγροτικής εκµετάλλευσης
ή την εγκατάσταση σταθµών Α.Π.Ε..
Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον πρόκειται για εκτέλεση στρατιωτικών έργων, που αφορούν την εθνική άµυνα της
Χώρας, καθώς για την εκτέλεση µεγάλων αναπτυξιακών έργων
του Δηµοσίου και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, για
την κατασκευή δικτύων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου, υποσταθµών και εν γένει για την
εκτέλεση κάθε έργου που αφορά την υποδοµή του ηλεκτρικού
συστήµατος και του δικτύου φυσικού αερίου ή για περιπτώσεις
Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010, ιδίως για επενδύσεις
που αφορούν και συνδέονται µε τη µεταποίηση αγροτικών προ-
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ϊόντων και τη βιοµηχανία τροφίµων.
Ειδικά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθµούς εγκατεστηµένης ισχύος µεγαλύτερης ή ίσης του
1 MW απαγορεύεται σε αγροτεµάχια που χαρακτηρίζονται ως
αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, συµπεριλαµβανοµένων
των περιοχών της Αττικής, καθώς και των περιοχών της Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριµένα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια
(Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής
Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α’ 124), σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33),
και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν. 4447/2016 (Α’ 241), εκτός
αν διαφορετικά προβλέπεται στα εγκεκριµένα αυτά σχέδια.
Ειδικά η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθµούς
εγκατεστηµένης ισχύος µικρότερης ή ίσης του 1 MW επιτρέπεται
σε αγροτεµάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών της Αττικής,
καθώς και των περιοχών της Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριµένα
Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α’
124), σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν.
1337/1983 (Α’ 33) και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν. 4447/2016
(Α’ 241), υπό την προϋπόθεση ότι οι φωτοβολταϊκοί σταθµοί, για
τους οποίους χορηγούνται δεσµευτικές προσφορές σύνδεσης
από τον αρµόδιο Διαχειριστή, καλύπτουν αγροτικές εκτάσεις που
αθροιζόµενες µε τις αγροτικές εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθµοί που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή έχουν χορηγηθεί δεσµευτικές προσφορές σύνδεσης και τις εκτάσεις που
καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθµοί που εγκαθίστανται σύµφωνα
µε την παράγραφο 11 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174),
δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούµενων εκτάσεων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Εσωτερικών, που
εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες από τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης καθορίζεται η ισχύς σε MW, των φωτοβολταϊκών
σταθµών που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε αγροτική γη
υψηλής παραγωγικότητας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και
προσδιορίζονται οι ενέργειες των αρµόδιων υπηρεσιών. Για τον
ανωτέρω καθορισµό χρησιµοποιούνται τα στοιχεία της Ετήσιας
Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του έτους 2017 της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής και λαµβάνεται υπόψη µία τυπική στρεµµατική
κάλυψη ανά µονάδα ισχύος των φωτοβολταϊκών σταθµών. Με
την απόφαση αυτή δύναται να επιβάλλονται περιορισµοί ως προς
το είδος των καλλιεργούµενων εκτάσεων, ενώ µπορεί να περιορίζεται και το ως άνω ποσοστό σε συγκεκριµένες Περιφερειακές
Ενότητες.
Με απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προσδιορίζονται περιορισµοί στον τρόπο θεµελίωσης των βάσεων στήριξης
των φωτοβολταϊκών συστηµάτων, καθώς και υποχρεώσεις για
την αποκατάσταση του γηπέδου µετά την αποξήλωση φωτοβολταϊκών σταθµών.»
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν. 4015/2011 (Α’ 210)
αντικαθίστανται οι λέξεις: «Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του
άρθρου 56 του ν. 2637/1998» από τις λέξεις «Οι διατάξεις των
περιπτώσεων β), γ), δ) και ε) της παραγράφου 6 του άρθρου 56
του ν. 2637/1998».
Άρθρο 25
Ετήσια δήλωση κατ’ επάγγελµα αγροτών
παραγωγών Α.Π.Ε.
1. Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελµα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή µη της ιδιότητας του κατ’
επάγγελµα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α
της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85), ειδικά για το έτος 2018 µπορούν να
υποβληθούν έως τις 31.12.2019. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση του
προηγούµενου εδαφίου ή διαπιστωθεί ότι η δήλωση είναι ανακριβής ή ότι η ήδη υποβληθείσα αρχική δήλωση οδήγησε σε
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τιµές χαµηλότερες του πίνακα Α’, επανακαθορίζεται αναδροµικά
η τιµή αποζηµίωσης για το έτος 2018, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Πίνακα Α’ που προβλέπεται στην περίπτωση αυτή.
Η τιµή αποζηµίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας,
που έχει καθοριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος
για τις ανωτέρω περιπτώσεις επανυπολογίζεται αναδροµικά για
το έτος 2018.
2. Μετά το δέκατο εδάφιο της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.
4254/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εφόσον υποβληθεί δήλωση µετά την παρέλευση του πρώτου
τριµήνου από την αρχή εκάστου έτους και το αργότερο µέχρι την
31η Μαΐου, η τιµή αποζηµίωσης που είχε καθοριστεί πριν την
υποβολή της δήλωσης επανυπολογίζεται αναδροµικά και επιβάλλεται στον κάτοχο του σταθµού εφάπαξ παρακράτηση η οποία
ανέρχεται σε 10 ευρώ ανά κιλοβάτ (kW) εγκατεστηµένης ισχύος
του φωτοβολταϊκού σταθµού. Για τις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου, ο επανυπολογισµός λαµβάνει χώρα το αργότερο
εντός δύο (2) µηνών µετά την 31η Μαΐου».
3. Tο έβδοµο εδάφιο της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου
ΙΓ.1 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’85) αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που οι ανωτέρω σταθµοί έχουν τύχει ενίσχυσης
ή η τιµή αποζηµίωσης που προκύπτει για τους ανωτέρω σταθµούς µετά τη µείωση κατά ποσοστό 12% είναι µικρότερη από την
τιµή αποζηµίωσης που ισχύει για τους λοιπούς σταθµούς της
ίδιας κατηγορίας ισχύος µε την εφαρµογή του Πίνακα Α, εφαρµόζονται οι αντίστοιχες τιµές του Πίνακα Α.»
Άρθρο 26
Εναρµόνιση µε τον Κανονισµό (Ε.Ε.) 2019/943
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά µε την ευθύνη
εξισορρόπησης σταθµών Α.Π.Ε.
1. H παράγραφος 5 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. H Λειτουργική Ενίσχυση
α. των σταθµών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και
Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.) εγκατεστηµένης ισχύος ή µέγιστης ισχύος παραγωγής µικρότερης των 400 kW, ή
β. των καινοτόµων, µε απόφαση Ρ.Α.Ε., εκδοθείσας κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, έργων που εγκαθίστανται από το
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας
(Κ.Α.Π.Ε.), πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, ερευνητικά ιδρύµατα και
ερευνητικά ινστιτούτα στο πλαίσιο προγράµµατος και για όσο
διαρκεί το πρόγραµµα, αποδίδεται στη βάση µιας Σταθερής
Τιµής, η οποία ταυτίζεται µε την Τιµή Αναφοράς και οι κάτοχοι
των εν λόγω σταθµών συνάπτουν Σύµβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιµής (Σ.Ε.Σ.Τ.) του άρθρου 10 του παρόντος
νόµου.
Οι κάτοχοι σταθµών της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου µε εγκατεστηµένη ισχύ ή µέγιστη ισχύ παραγωγής µεγαλύτερη ή ίση των 100 kW έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν από
τον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης την ένταξη
των σταθµών τους σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη
βάση Διαφορικής Προσαύξησης µε σύναψη Σ.Ε.Δ.Π. του άρθρου
9 του παρόντος νόµου.
Η Τιµή Αναφοράς καθορίζεται ανά κατηγορία ή ανά τεχνολογία σταθµών σύµφωνα µε τον ισχύοντα στο άρθρο 4 του παρόντος νόµου Πίνακα 1 της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1, ή ανά
έργο, αν αυτή η τιµή προκύπτει από τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών σύµφωνα µε το άρθρο 7 του παρόντος νόµου,
και µε την εξαίρεση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων της παραγράφου 17 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου. Στους κατόχους σταθµών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι
οποίοι συνάπτουν Σ.Ε.Σ.Τ., δεν εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο
άρθρο 5 του παρόντος νόµου.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η
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οποία δύναται να εκδίδεται µέσα στο πρώτο τρίµηνο του εκάστοτε ηµερολογιακού έτους, τα ανωτέρω όρια εγκατεστηµένης
ισχύος ή µέγιστης ισχύος παραγωγής, της περίπτωσης α’, µπορεί να µειώνονται, µε παράλληλη περαιτέρω διάκριση στη βάση
των κατηγοριών ή τεχνολογιών σταθµών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος
νόµου, καθώς και να εισάγονται ειδικά όρια εγκατεστηµένης
ισχύος ή µέγιστης ισχύος παραγωγής για τους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α του άρθρου 8 του παρόντος νόµου. Στην περίπτωση αυτή, τα νέα
µειωµένα όρια ισχύουν για τον καθορισµό του τύπου των συµβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης που συνάπτονται, από την
πρώτη ηµέρα του επόµενου ηµερολογιακού έτους του έτους έκδοσης της παραπάνω απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
Από την 1η Ιανουαρίου 2026 το όριο εγκατεστηµένης ισχύος
ή µέγιστης ισχύος παραγωγής της περίπτωσης µειώνεται από
400 σε 200 kW.»
2. Στο άρθρο 3 του ν. 4414/2016 προστίθεται παράγραφος 13α
ως εξής:
«13α. Οι κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγκατεστηµένης ισχύος ή µέγιστης
ισχύος παραγωγής µεγαλύτερης ή ίσης των 100 kW, που έχουν
συνάψει Σύµβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιµής
(Σ.Ε.Σ.Τ.) του άρθρου 10 του παρόντος νόµου, έχουν το δικαίωµα
να ζητήσουν άπαξ από τον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων
Προέλευσης τη λύση της Σ.Ε.Σ.Τ. και τη µετάπτωση των σταθµών
τους σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης µε σύναψη Σ.Ε.Δ.Π. του άρθρου 9 του παρόντος νόµου. Η χρονική διάρκεια ισχύος της Σ.Ε.Δ.Π., στην
περίπτωση αυτή, προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ της χρονικής διάρκειας της Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής
Προσαύξησης της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου και της
χρονικής διάρκειας από την έναρξη ισχύος έως τη λύση της
Σ.Ε.Σ.Τ.. Για τους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του προηγούµενου εδαφίου, η Τιµή
Αναφοράς που διέπει την Σ.Ε.Δ.Π., ταυτίζεται µε την Τιµή Αναφοράς που διέπει την Σ.Ε.Σ.Τ. της οποίας ζήτησαν τη λύση και
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόµου. Η
Σ.Ε.Δ.Π. τίθεται σε ισχύ την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του επόµενου µήνα από τον µήνα σύναψής της. Στους σταθµούς της παρούσας, παρέχεται η Προσαύξηση Ανάπτυξης Ετοιµότητας
Συµµετοχής στην Αγορά, όπως περιγράφεται στην παράγραφο
11 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου, και ισχύει.».
3. Μετά το άρθρο 5 του ν. 4414/2016 προστίθεται άρθρο 5Α
ως εξής:
«Άρθρο 5Α
Ευθύνη εξισορρόπησης των σταθµών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
που έχουν συνάψει Σ.Ε.Σ.Τ.
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2020, σταθµοί εγκατεστηµένης
ισχύος ή µέγιστης ισχύος παραγωγής µεγαλύτερης ή ίσης των
400kW, που οι κάτοχοί τους έχουν συνάψει Σ.Ε.Σ.Τ. και οι οποίοι
τέθηκαν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική) από την 4η Ιουλίου 2019 και εφεξής, είναι υπεύθυνοι για τις αποκλίσεις που
προκαλούν («ευθύνη εξισορρόπησης»).
2. Οι σταθµοί αυτοί, φέρουν την οικονοµική ευθύνη για τις αποκλίσεις τους («κόστος εξισορρόπησης»). Το κόστος εξισορρόπησης υπολογίζεται στη βάση µεθοδολογίας, η οποία καθορίζεται
στον Κώδικα του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης
και παρακρατείται απευθείας από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. στο πλαίσιο εφαρµογής της Σ.Ε.Σ.Τ.. Το κόστος εξισορρόπησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις χρεώσεις και το αντικίνητρο παρατεταµένης
παραµονής που επιβάλλει ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ., σύµφωνα µε το άρθρο
8 της απόφασης της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του παρόντος,
για σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της ίδιας κατηγορίας κατά
την ίδια περίοδο εκκαθάρισης. Τα έσοδα που προκύπτουν από
την εφαρµογή της µεθοδολογίας του προηγούµενου εδαφίου,
αποτελούν έσοδα του Υπολογαριασµού Αγοράς του Ειδικού Λο-
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γαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου, του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 143
του ν. 4001/2011 (Α’ 179), όπως ισχύει».
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν. 3468/2006 αναριθµείται σε 1.α και προστίθεται υποπαράγραφος β ως εξής:
«β. Από την 1η Ιανουαρίου 2020, ο αρµόδιος Διαχειριστής του
Συστήµατος ή του Δικτύου υποχρεούται, κατά την κατανοµή του
Φορτίου, εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του Συστήµατος ή του Δικτύου, να δίνει προτεραιότητα σε σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που
συνδέονται µε το Σύστηµα ή το Δίκτυο, εκτός από το Δίκτυο των
Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών και υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για :
α) σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. εγκατεστηµένης ισχύος ή µέγιστης ισχύος παραγωγής µικρότερης
των 400kW,
β) σταθµούς Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγκατεστηµένης ισχύος ή µέγιστης
ισχύος παραγωγής µικρότερης των 400 kW,
γ) σταθµούς παραγωγής ηλεκτικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εµπίπτουν στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του Κανονισµού (Ε.Ε.)
2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
5ης Ιουνίου 2019 σχετικά µε την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων σταθµών
που αυξάνουν την εγκατεστηµένη ή τη µέγιστη ισχύ παραγωγής
χωρίς να προσθέτουν νέα µονάδα παραγωγής.
δ) των καινοτόµων, µε απόφαση Ρ.Α.Ε., εκδοθείσας κατόπιν
αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, έργων που εγκαθίστανται από το
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας
(Κ.Α.Π.Ε.), πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, ερευνητικά ιδρύµατα και
ερευνητικά ινστιτούτα στο πλαίσιο προγράµµατος και για όσο
διαρκεί το πρόγραµµα.
Για σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λειτουργία
(κανονική ή δοκιµαστική) από την 1η Ιανουαρίου 2026, το όριο
εγκατεστηµένης ισχύος ή µέγιστης ισχύος παραγωγής των περιπτώσεων α’ και β’ µειώνεται από 400 kW σε 200 kW.»
5. Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 16 του ν. 4342/2015 καταργούνται.
Άρθρο 27
Πλαίσιο ηλεκτροκίνησης
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.
4001/2011 προστίθενται ορισµοί, ως ακολούθως:
«(κη) Ηλεκτρικό Όχηµα (Η/Ο): Έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 2 του ν. 4439/2016 (Α’ 222).
(κθ) Σηµείο Επαναφόρτισης : Έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 2 του ν. 4439/2016.
(λ) Δηµοσίως Προσβάσιµο Σηµείο Επαναφόρτισης: Έχει την
έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 2 του
ν. 4439/2016.
(λα) Υπηρεσίες Επαναφόρτισης Η/Ο: Σύνολο υπηρεσιών, περιλαµβανοµένης της επαναφόρτισης καθ’ εαυτής και άµεσα σχετιζόµενων ή συνοδευτικών µε αυτή χαρακτηριστικών
προστιθέµενης αξίας (ταχύτητα φόρτισης, ευκολία χρήσης και
χρέωσης, ευχέρεια προσβασιµότητας, υπηρεσίες στάθµευσης
κ.λπ.).
(λβ) Υπηρεσίες Ηλεκτροκίνησης: Σύνολο υπηρεσιών προς χρήστες Η/Ο, σχετιζόµενων µε την επαναφόρτιση και την τιµολόγηση αυτής, τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών, ενδεικτικώς
εύρεση διαθέσιµων σηµείων φόρτισης και πλοήγηση, κράτηση
θέσεων, αλλά και εν γένει υπηρεσίες, όπως διαχείριση στόλου
Η/Ο οχηµάτων και της διάθεσής τους προς χρήστες Η/Ο.
(λγ) Χρήστης Η/Ο: Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει στην
κυριότητα ή κατοχή του Η/Ο και λαµβάνει υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης.
(λδ) Ιδιοκτήτης Υποδοµών Φόρτισης: Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
το οποίο έχει στην κυριότητά του Σηµείο ή Σηµεία Επαναφόρτισης
Η/Ο.
(λε) Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης (ΠΥΗ): Ατοµική επιχείρηση ή νοµικό πρόσωπο εγγεγραµµένο στο Γ.Ε.ΜΗ. µε σκοπό
την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης σε συµβεβληµένους χρή-
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στες.
(λστ) Φορέας Διεκπεραίωσης Συναλλαγών (ΦΔΣ): Ατοµική επιχείρηση ή νοµικό πρόσωπο εγγεγραµµένο στο ΓΕ.ΜΗ, µε σκοπό
την ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών υποδοµών προς διευκόλυνση ανταλλαγής στοιχείων και διεκπεραίωσης οικονοµικών
συναλλαγών µεταξύ Φορέων Εκµετάλλευσης Υποδοµών Φόρτισης
Η/Ο (ΦΕΥΦΗΟ) και ΠΥΗ, µε στόχο την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των υποδοµών φόρτισης.
(λζ) Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (aggregator) Φορτίου
Η/Ο – ΦΟΣΕΦΗΟ: Νοµικό πρόσωπο, το οποίο αναλαµβάνει τη σωρευτική εκπροσώπηση του φορτίου συνδεδεµένων µε το Δίκτυο
Η/Ο για συµµετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή υπηρεσιών προς τους Διαχειριστές Δικτύου και Συστήµατος.
2. Μετά το άρθρο 134Α του ν. 4001/2011 προστίθεται άρθρο
134Β ως ακολούθως:
«Άρθρο 134Β
Οργάνωση της αγοράς φόρτισης
ηλεκτροκίνητων οχηµάτων (Η/Ο)
1. Ο ΦΕΥΦΗΟ µπορεί να είναι ατοµική επιχείρηση ή νοµικό πρόσωπο εγγεγραµµένο στο Γ.Ε.ΜΗ. και έχει σκοπό την εκµετάλλευση Υποδοµών Φόρτισης. Ο ΦΕΥΦΗΟ παρέχει Υπηρεσίες
Επαναφόρτισης σε Χρήστες Η/Ο και είναι υπεύθυνος για την άρτια
τεχνική συντήρηση των Υποδοµών Φόρτισης, µε στόχο τη διασφάλιση της διαθεσιµότητας και της ασφαλούς λειτουργίας των Σηµείων Επαναφόρτισης, για την εποπτεία και τον έλεγχο αυτών,
καθώς και για την παροχή των αναγκαίων στοιχείων και δεδοµένων
στο Μητρώο της παραγράφου 7. Για Δηµοσίως Προσβάσιµα Σηµεία Επαναφόρτισης τα οποία δεν διαθέτουν ΦΕΥΦΗΟ, τις ανωτέρω υποχρεώσεις αναλαµβάνει ο κύριος των υποδοµών.
2. Ο ΦΕΥΦΗΟ µπορεί να είναι κύριος ή κάτοχος της Υποδοµής
Φόρτισης και δύναται να συνάπτει σύµβαση σύνδεσης µε τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανοµής και σύµβαση προµήθειας µε έναν
ή περισσότερους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας µε τους
οποίους συµβάλλεται ως τελικός καταναλωτής, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 134 του ν. 4001/2011,
όπως ισχύει.
3. Ο ΦΕΥΦΗΟ παρέχει Υπηρεσίες Επαναφόρτισης επί τούτω (ad
hoc) σε µη συµβεβληµένους µε αυτόν χρήστες Η/Ο µε άµεση τιµολόγηση αυτών, σε χρήστες Η/Ο συµβεβληµένους µε τον ΦΕΥΦΗΟ, καθώς και σε χρήστες Η/Ο συµβεβληµένους µε άλλους
Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης (ΠΥΗ). Στην τελευταία περίπτωση, η αναγκαία διαλειτουργικότητα επιτυγχάνεται µέσω Φορέων Διεκπεραίωσης Συναλλαγών (ΦΔΣ) ή µέσω διµερών
συµβάσεων µεταξύ φορέων της αγοράς ηλεκτροκίνησης.
4. Δεν επιτρέπεται στους Διαχειριστές Δικτύων Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν σηµεία φόρτισης για
ηλεκτρικά οχήµατα, εξαιρουµένων των περιπτώσεων στις οποίες
οι Διαχειριστές Δικτύων Διανοµής έχουν στην ιδιοκτησία τους ιδιωτικά σηµεία φόρτισης αποκλειστικά για δική τους χρήση.
5. Η εκπροσώπηση του φορτίου Η/Ο στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας, µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων διαχείρισης του
φορτίου των Η/Ο µέσω συστηµάτων αποµακρυσµένης εποπτείας
και ελέγχου των Υποδοµών Φόρτισης, γίνεται µέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης Φορτίου Η/Ο (ΦΟΣΕΦΗΟ). Οι υποχρεώσεις και η λειτουργία των ΦΟΣΕΦΗΟ καθορίζονται στις διατάξεις
των Κανονισµών Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του
ν. 4425/2016,
όπως ισχύει. Οι ΦΟΣΕΦΗΟ διαθέτουν ή έχουν εξασφαλίσει τη δυνατότητα διαχείρισης του φορτίου Η/Ο για την παροχή των υπηρεσιών τους. Οι ΦΟΣΕΦΗΟ δύνανται να συµβάλονται µε φορείς
της αγοράς ηλεκτροκίνησης (ΠΥΗ και ΦΕΥΦΗΟ), ή και απ’ ευθείας
µε χρήστες Η/Ο µη δηµοσίως προσβάσιµων υποδοµών φόρτισης,
ώστε να διασφαλίσουν τη δυνατότητα διαχείρισης του φορτίου
των συνδεδεµένων στο Δίκτυο Η/Ο, το οποίο εκπροσωπούν. Ως
ΦΟΣΕΦΗΟ µπορεί να δραστηριοποιούνται φορείς της αγοράς
ηλεκτροκίνησης, οι οποίοι διαθέτουν δυνατότητα ελέγχου του
φορτίου των Η/Ο συµβεβληµένων χρηστών, συµµετέχοντες στην
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως προµηθευτές ηλεκτρικής
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ενέργειας, µε εξασφαλισµένη δυνατότητα ελέγχου του φορτίου
των Η/Ο συµβεβληµένων χρηστών που εκπροσωπούν, αλλά και
τρίτα πρόσωπα που ικανοποιούν τις τιθέµενες προϋποθέσεις.
6. Δεν αποκλείεται το ίδιο πρόσωπο να δραστηριοποιείται συγχρόνως ως ιδιοκτήτης υποδοµών φόρτισης, ΦΕΥΦΗΟ, ΠΥΗ και
ΦΔΣ.
7. Για τη συστηµατική καταγραφή των Υποδοµών Φόρτισης και
των φορέων, που δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή, τη βέλτιστη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των χρηστών Η/Ο και την
υποστήριξη της ανάπτυξης των υποδοµών, τηρείται ηλεκτρονικό
Μητρώου Υποδοµών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης στο
Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών.».
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 134 του ν. 4001/2011, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Φορείς Εκµετάλλευσης Υποδοµών Φόρτισης Η/Ο εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας προµήθειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Με την κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι σχέσεις µεταξύ ΦΕΥΦΗΟ, ΠΥΗ, ΦΔΣ, ΦΟΣΕΦΗΟ, οι
υποχρεώσεις αυτών έναντι των χρηστών Η/Ο, οι υποχρεώσεις
γνωστοποίησης στοιχείων και τα δεδοµένα που τηρούνται στο
Μητρώο Υποδοµών και Αγοράς Ηλεκτροκίνησης στο Υπουργείο
Υποδοµών και Μεταφορών, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό
µε τη λειτουργία και τις υποχρεώσεις των ΠΥΗ, των ΦΟΣΕΦΗΟ,
των ΦΔΣ και της αγοράς υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης γενικότερα.
Η απόφαση δύναται επίσης να ρυθµίζει ζητήµατα που αφορούν
στην ανάπτυξη των Υποδοµών Φόρτισης.»
Άρθρο 28
Χρηµατοδότηση Προγράµµατος ΗΛΕΚΤΡΑ
Το άρθρο 37 του ν. 4608/2019 (Α’ 66) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε σκοπό την ενεργειακή αναβάθµιση
δηµόσιων κτιρίων, οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης δύνανται να
συνοµολογούν επενδυτικά δάνεια µε το Ταµείο Παρακαταθηκών
και Δανείων για την πραγµατοποίηση των σχετικών επενδύσεων.
Η εξυπηρέτηση των δανείων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
και η κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών συνοµολόγησης και εξόφλησής τους γίνεται σε λογαριασµό που συστήνεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και
χρηµατοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και από πόρους των φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών
και Οικονοµικών καθορίζονται τα όργανα συντονισµού και διαχείρισης του Προγράµµατος της παραγράφου 1 και οι αρµοδιότητές τους, τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων στο πρόγραµµα,
η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και αξιολόγησης αυτών, ο
έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, οι όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης και ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος των
δανείων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την αποπληρωµή
των δανείων από το ΠΔΕ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
3. Η ένταξη στο πρόγραµµα της παραγράφου 1 πραγµατοποιείται µε απόφαση του φορέα διαχείρισης του προγράµµατος,
όπως αυτός ορίζεται µε την απόφαση της προηγούµενης παραγράφου, µετά από υποβολή σχετικού αιτήµατος από τον φορέα
στον οποίο ανήκει το κτίριο. Στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. α’ και β’
βαθµού η απόφαση για την υποβολή αιτήµατος ένταξης, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του αρµόδιου συλλογικού
οργάνου. Στην περίπτωση δικαιούχων που δεν διαθέτουν την
απαιτούµενη τεχνική επάρκεια και εφόσον αναφέρεται στο αίτηµα ένταξής τους, η απόφαση ένταξης δύναται να προβλέπει
ότι η εποπτεία και η επίβλεψη της σχετικής δηµόσιας σύµβασης
διενεργούνται από την τεχνική υπηρεσία άλλης αναθέτουσας
αρχής ή αναθέτοντος φορέα.
4. Για τον ίδιο σκοπό δύναται µέρος ή το σύνολο της επένδυ-

σης να χρηµατοδοτείται από Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών
(ΕΕΥ) ή τρίτους µέσω Συµβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ),
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3855/2010 (Α’ 95). Στις περιπτώσεις αυτές, το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται να
εγγυάται την αποπληρωµή των υποχρεώσεων που απορρέουν
από τις ΣΕΑ υπέρ των φορέων Γενικής Κυβέρνησης που µετέχουν σε αυτές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της χρηµατοδότησης µέσω Συµβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης και κάθε άλλο ζήτηµα για την
εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
5. Για τη συνοµολόγηση των δανείων του παρόντος άρθρου,
δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
264 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και του
π.δ. 169/2013 (Α’ 272).»
Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4342/2015
Η παράγραφος του άρθρου 20 του ν. 4342/2015
(Α’ 143)
αριθµείται σε παράγραφο 1 και προστίθεται νέα παράγραφος 2
ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
συγκροτείται Επιτροπή για τη διαµόρφωση του θεσµικού πλαισίου ανταγωνιστικών διαδικασιών στην ενεργειακή απόδοση,
καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
Άρθρο 30
Τροποποίηση του ν. 4123/2013 (Άρθρο 1
της Εκτελεστικής Οδηγίας 2018/1581/Ε.Ε.)
για αποθέµατα έκτακτης ανάγκης αργού πετρελαίου
1. Το στοιχείο θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.
4123/2013 (Α’ 43) αντικαθίσταται ως εξής:
«θ)«αποθέµατα πετρελαίου»: αποθέµατα ενεργειακών προϊόντων, όπως ορίζονται στο Παράρτηµα Α’ κεφάλαιο 3.4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 4123/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, όσον
αφορά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου
κάθε ηµερολογιακού έτους, οι µέσες ηµερήσιες καθαρές εισαγωγές που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο καθορίζονται
βάσει των ποσοτήτων που εισήχθησαν κατά τη διάρκεια του προτελευταίου ηµερολογιακού έτους πριν από το εν λόγω ηµερολογιακό έτος.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.
4123/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο κατάλογος αυτός περιέχει κατά κύριο λόγο πληροφορίες
που απαιτούνται για την ακριβή τοποθεσία της αποθήκης, του
διυλιστηρίου ή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης των εν λόγω
αποθεµάτων, καθώς και των σχετικών ποσοτήτων, τον ιδιοκτήτη
τους και τον χαρακτήρα τους, σε σχέση µε τις κατηγορίες που
ορίζονται στο Παράρτηµα Α’ κεφάλαιο 3.4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1099/2008.»
4. Το Παράρτηµα του ν. 4123/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ
ΣΕ ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Το ισοδύναµο σε αργό πετρέλαιο των εισαγωγών προϊόντων
πετρελαίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3, πρέπει να υπολογίζεται µε την ακόλουθη µέθοδο:
1. Υπολογίζεται το άθροισµα των καθαρών εισαγωγών αργού
πετρελαίου, υγρών φυσικού αερίου (NGL), προϊόντων εφοδιασµού διυλιστηρίων (refinery feedstocks) και άλλων υδρογοναν-
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θράκων, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα Α’ Κεφάλαιο 3.4 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 και προσαρµόζεται ώστε να λαµβάνονται υπόψη ενδεχόµενες διακυµάνσεις των αποθεµάτων.
Από το ποσό που προκύπτει, ένα από τα ακόλουθα ποσά αφαιρείται για απόδοση νάφθας:
—4%
— η µέση απόδοση νάφθας
— η καθαρή πραγµατική κατανάλωση νάφθας.
2. Υπολογίζεται το άθροισµα των καθαρών εισαγωγών όλων
των άλλων προϊόντων πετρελαίου, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα Α Κεφάλαιο 3.4 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008,
εκτός της νάφθας, το αποτέλεσµα προσαρµόζεται προκειµένου
να ληφθούν υπόψη ενδεχόµενες διακυµάνσεις των αποθεµάτων,
και πολλαπλασιάζεται επί συντελεστή 1,065.
Το άθροισµα των ποσών που προέκυψαν από τους υπολογισµούς 1 και 2 αντιπροσωπεύει το ισοδύναµο σε αργό πετρέλαιο.
Στον υπολογισµό δεν λαµβάνονται υπόψη τα καύσιµα διεθνούς
ναυσιπλοΐας (international marine bunkers).».
5. Η περίπτωση α) του Παραρτήµατος ΙΙ αντικαθίσταται ως
εξής:
«α) συµπεριλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα αποθέµατα προϊόντων πετρελαίου που προσδιορίζονται στο Παράρτηµα Α’ κεφάλαιο
3.4 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 και προσδιορίζεται το
ισοδύναµο σε αργό πετρέλαιο πολλαπλασιάζοντας τις σχετικές
ποσότητες µε τον συντελεστή 1,065. ή».
Άρθρο 31
Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4602/2019 (Α’ 45) –
ΕΑΓΜΕ
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 52 του ν. 4602/2019, η ηµεροµηνία
«31.12.2019» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία
«31.12.2020».
Άρθρο 32
Παράταση της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας
Λειτουργίας των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής
των ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε.
1. Οι προθεσµίες του άρθρου 24 του ν. 3377/2005 (Α’ 202),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνονται ως εξής:
α) Η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας
της παραγράφου 1 παρατείνεται µέχρι τις 31.12.2021 για όλες τις
Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. που υπάγονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής της κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
β) Η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας της παραγράφου 2, για µονάδες στις οποίες η αρχική αυτοτελής Άδεια
Παραγωγής έχει εκδοθεί από τις 24.1.2002 και βρίσκονται σε λειτουργία κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
νόµου, παρατείνεται µέχρι τις 31.12.2021.
γ) Η προθεσµία της παραγράφου 3 παρατείνεται µέχρι τις
31.12.2021.
2. Η παράταση προθεσµίας της παραγράφου 1 του παρόντος
ισχύει και για τις Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. που περιλαµβάνονται
στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής και έχουν µεταβιβασθεί στην ΔΕΗ
Ανανεώσιµες Α.Ε., πλην αυτών στις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί αυτοτελής Άδεια Λειτουργίας.
Άρθρο 33
Διασφάλιση ενεργειακού εφοδιασµού Κρήτης
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 88 του ν. 4602/2019 (Α’ 45) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της διασύνδεσης του
ηλεκτρικού συστήµατος της Κρήτης µε το διασυνδεδεµένο σύστηµα της Πελοποννήσου (Φάση Ι) που έχει ενταχθεί στο Δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ µε την υπ’ αριθ. 256/2018
απόφαση της Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β’ 1570/8.5.2018), όπως η ηµεροµηνία
αυτή προσδιορίζεται (Δήλη Ηµέρα) µε την Υπουργική Απόφαση
του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν.
4414/2016, η ΔΕΗ Α.Ε. ή τρίτος παραγωγός, κατόπιν σχετικής
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συµφωνίας µε τη ΔΕΗ Α.Ε., δύναται να µεταφέρει υφιστάµενες ή
να προσθέτει νέες, εγκαθιστά και λειτουργεί µονάδες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο και µε
βάση σχετικές αποφάσεις της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας
(Ρ.Α.Ε.), σε υφιστάµενους λειτουργούντες σταθµούς παραγωγής
της ΔΕΗ Α.Ε., εγκατεστηµένους στη νήσο Κρήτη, προκειµένου να
διασφαλίζεται η ενεργειακή επάρκεια της νήσου και να καλύπτονται έκτακτες ανάγκες.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του ν.
4602/2019 τροποποιείται ως εξής: «Εντός έξι µηνών από την έκδοση απόφασης Ρ.Α.Ε. για τη χορήγηση αδείας παραγωγής για
την κάλυψη έκτακτης ανάγκης, ο φορέας εκµετάλλευσης των µονάδων αυτών υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια πολεοδοµική αρχή τοπογραφική αποτύπωση, διάγραµµα κάλυψης και
τεχνική περιγραφή των προστιθέµενων εγκαταστάσεων, βάσει των
οποίων η τελευταία εκδίδει διαπιστωτική πράξη.»
3. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 88 του
ν.
4602/2019 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Αν δύο (2) µήνες πριν από τη λήξη της προθεσµίας του πρώτου
εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν έχει ολοκληρωθεί η
ΦΑΣΗ Ι της διασύνδεσης της Κρήτης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1, και δεν έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες
άδειες που προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο, µπορεί να παρατείνεται, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο χρόνος ισχύος των αδειών εγκατάστασης και προσωρινής
λειτουργίας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου,
έως την ολοκλήρωση της ΦΑΣΗΣ Ι της διασύνδεσης αυτής.»
4. Στο άρθρο 88 του ν. 4602/2019 προστίθεται παράγραφος
6 ως εξής:
«6. Προστιθέµενες φορητές µονάδες δύνανται να εγκαθίστανται και σε υποσταθµούς (Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ) του Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κρήτης, κατόπιν χορήγησης άδειας
παραγωγής που η διάρκειά της δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4)
µήνες ανά έτος. Οι εν λόγω Μονάδες συµµορφώνονται πλήρως
µε τους όρους της ανωτέρω Άδειας Παραγωγής. Με την παρούσα διάταξη χορηγείται άδεια εγκατάστασης και προσωρινής
λειτουργίας στις µονάδες αυτές, εφόσον η εγκατάστασή τους
λαµβάνει χώρα µέχρι τη Δήλη Ηµέρα ολοκλήρωσης της διασύνδεσης του ηλεκτρικού συστήµατος της Κρήτης, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 1.»
Άρθρο 34
Υποστηρικτικές υπηρεσίες ΔΕΗ Α.Ε. προς ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Η δυνατότητα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τη
ΔΕΗ Α.Ε. στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που προβλέπεται στο άρθρο 125
παράγραφος 4 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) παρατείνεται µέχρι τις
31.12. 2020.
Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2244/1994 (Α’ 168)
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.
2244/1994 (Α’ 168), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για την προέγκριση οικοδοµικών αδειών και την έκδοση οικοδοµικών αδειών του ν. 4495/2017 (A’ 167) από τις κατά
νόµο αρµόδιες υπηρεσίες, για την κατασκευή των δοµικών κατασκευών θεµελίων των πύργων των ανεµογεννητριών, οικηµάτων στέγασης του εξοπλισµού ελέγχου και των µετασχηµατιστών
και λοιπών συνοδευτικών έργων αιολικών σταθµών που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν προ της θέσεως σε ισχύ του ν.
3468/2006 (A’ 129), οι κάτοχοι των οποίων προβαίνουν σε αποξήλωση και αντικατάσταση του εξοπλισµού τους µε νέο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.
3468/2006, ή προχωρούν σε ριζική ανανέωση του παραγωγικού
εξοπλισµού αυτών, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 22
του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (A’ 149), ο έλεγχος των όρων και
περιορισµών δόµησης συντελείται και διενεργείται αυτοτελώς,
κατά παρέκκλιση κάθε τυχόν αντίθετης ρύθµισης, επί της ιδιόκτητης ή µισθωµένης ή παραχωρηθείσας, εν όλω ή εν µέρει σε
περίπτωση πλειόνων ιδιοκτησιών, έκτασης όπου είχε εγκαταστα-
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θεί το αρχικό έργο, για την οποία προσκοµίζεται τοπογραφικό
διάγραµµα µε ορθογώνιες συντεταγµένες στο κρατικό σύστηµα
συντεταγµένων.
Τα όρια των ιδιοκτησιών που τυχόν υπάρχουν εντός αυτής δεν
λαµβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο των όρων και περιορισµών
δόµησης. Για τον έλεγχο αυτόν λαµβάνονται υπόψη µόνο τα όρια
της έκτασης όπου είχε εγκατασταθεί το αρχικό έργο. Οι κάτοχοι
της άδειας παραγωγής των έργων κατά τα ανωτέρω έχουν νόµιµο δικαίωµα έκδοσης οικοδοµικής άδειας κατά την έννοια της
παραγράφου 1α του άρθρου 40 του ν. 4495/2017. Οι αγροτικές
οδοί που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 189 του
ν. 4001/2011 δύνανται να είναι είτε κοινόχρηστες είτε ιδιωτικές.»
Άρθρο 36
Όροι για χρήση εκρηκτικών υλών
Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 18 του
ν.
2168/1993 (Α’ 147) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά στην περίπτωση των ανωνύµων εταιρειών του άρθρου
1 του ν. 3429/2005 (Α’ 314), οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3,
5, 6 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται για τον Διευθύνοντα
Σύµβουλο και τα εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
της εταιρείας.»
Άρθρο 37
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4533/2018 (Α’ 75)
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 2 του ν. 4533/2018 (Α’ 75) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. β) Η µεταφορά των εισφεροµένων περιουσιακών στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού, εννόµων σχέσεων, δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων που απορρέουν από τα εισφερόµενα περιουσιακά
στοιχεία και τις µεταβιβαζόµενες δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νοµοθεσία
περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για δηµόσια έργα συγκοινωνιακού δικτύου δηµόσιας ωφέλειας που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν επί των εκτάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση γ)
της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και της
µεταβίβασης εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα
και άλλα κινητά, καθώς και έναντι κάθε τρίτου, συντελείται αυτοδικαίως και εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή της νέας εταιρείας σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε.
ως προς τον αντίστοιχο κλάδο µε µόνη την καταχώριση στο
Γ.Ε.ΜΗ. της αντίστοιχης πράξης απόσχισης και του καταστατικού κάθε νέας εταιρείας.»
Άρθρο 38
Τροποποίηση του άρθρου 252 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 252 του
ν. 4412/2016 (Α’ 147) η φράση «Όταν το αρµόδιο κατά περίπτωση Υπουργείο» αντικαθίσταται από τη φράση «Όταν ο αναθέτων φορέας».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 252 του
ν. 4412/2016 η φράση «το αρµόδιο Υπουργείο» αντικαθίσταται
από τη φράση «ο αναθέτων φορέας».
Άρθρο 39
Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4447/2016 (Α’ 241)
Στα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 28
του ν. 4447/2016 η ηµεροµηνία «30ή Σεπτεµβρίου 2019» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία «31ή Δεκεµβρίου 2019». Η ισχύς του
παρόντος άρθρου άρχεται την 30η Σεπτεµβρίου 2019.
Άρθρο 40
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4512/2018 (Α’ 5)
1.α. Η παράγραφος 22 του άρθρου 68 του ν. 4512/2018 (Α’ 5)
αντικαθίσταται ως εξής:
«22. Οι εκµεταλλευτές λατοµείων αδρανών υλικών που λει-

τουργούν εντός καθορισµένων λατοµικών περιοχών, καθώς και
οι εκµεταλλευτές µεταλλείων υποχρεούνται να καταθέσουν στην
αρµόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή
στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας αντίστοιχα, εγγυητική επιστολή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55, µέχρι τις 30.06.2020,
η οποία ισούται µε το 10% του προβλεπόµενου ποσού για τη δαπάνη αποκατάστασης περιβάλλοντος στην ισχύουσα ΑΕΠΟ. Η
εγγυητική επιστολή προσαυξάνεται κάθε έτος κατά το 10% του
προβλεπόµενου ποσού αποκατάστασης για τα επόµενα πέντε (5)
έτη και κατά το 20% για τα τελευταία δύο (2) έτη, έτσι ώστε πριν
από τη λήξη της οκταετίας να καλύπτεται το 100% της προβλεπόµενης δαπάνης.
Οι µεταλλευτικοί χώροι που εµπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 55 του
ν. 4223/2013
(Α’ 287) απαλλάσσονται µέχρι την ηµεροµηνία εγκατάστασης
πλειοδότη της υποχρέωσης κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του παρόντος.»
β. Η διάταξη της υποπαραγράφου α’ της παρούσας ισχύει
αναδροµικά από 17.10.2019.
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 23 του άρθρου 68 του
ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Νοµικά και φυσικά πρόσωπα που εκµεταλλεύονται λατοµεία
σχιστολιθικών πλακών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16
του ν. 3851/2010 (Α’ 85), όπως έχουν αντικατασταθεί µε το
άρθρο 27 του ν. 4258/2014 (Α’ 94), και συµπληρωθεί µε το άρθρο
62 του ν. 4305/2014 (Α’ 237), προκειµένου να συνεχίσουν την
εκµετάλλευση των λατοµείων αυτών, οφείλουν να υποβάλουν τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το άρθρο 64 του ν.
4442/2016, µέχρι τις 30.06.2020.»
Άρθρο 41
Συµψηφισµοί απαιτήσεων στους λογιστικούς
λογαριασµούς των Διαχειριστών
1. Οι εκατέρωθεν απαιτήσεις που καταχωρίζονται σε λογιστικούς λογαριασµούς που τηρούν και διαχειρίζονται, στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων τους, οι Διαχειριστές των Συστηµάτων Μεταφοράς και των Δικτύων Διανοµής, καθώς και ο Διαχειριστής
Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης, συµψηφίζονται µε επιµέλεια
των Διαχειριστών αυτών, εφόσον είναι καταχωρισµένες στον ίδιο
διακριτό λογιστικό λογαριασµό και αφορούν τον ίδιο
δικαιούχο/υπόχρεο.
2. Οι αρµόδιοι Διαχειριστές, αυτοβούλως ή κατόπιν αιτήµατος
των ενδιαφεροµένων και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις
που καθορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος, δύνανται να
συµψηφίζουν απαιτήσεις µεταξύ διαφορετικών λογιστικών λογαριασµών που τηρεί ο ίδιος Διαχειριστής, εφόσον αφορούν τον
ίδιο δικαιούχο/υπόχρεο.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται επί επίδικων απαιτήσεων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε. καθορίζονται οι λογιστικοί λογαριασµοί που εµπίπτουν στις παραγράφους 1 και 2, οι απαιτήσεις που
είναι δεκτικές συµψηφισµού, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο χρόνος συµψηφισµού των ανωτέρω απαιτήσεων, οι
αρµοδιότητες των Διαχειριστών, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
Προς τον σκοπό αυτόν, οι Διαχειριστές υποβάλλουν προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετική εισήγησή τους
εντός είκοσι (20) ηµερών από την παραλαβή σχετικού αιτήµατος
από τον ως άνω αρµόδιο Υπουργό.
Άρθρο 42
Τροποποίηση του άρθρου 57 του ν. 4508/2017 (Α’ 200) και
του άρθρου 4 του ν. 4585/2018 (Α’ 216)
1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 57 του ν. 4508/2017, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε. καθορίζονται το είδος, το ύψος, ο τρό-
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πος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ισοδύναµης εξασφάλισης από
τους Προµηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η µεθοδολογία καθορισµού του ύψους και της αναπροσαρµογής του, καθώς και
κάθε άλλο ειδικότερο σχετικό θέµα, ώστε να διασφαλίζεται η προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και η
άσκηση της αρµοδιότητάς της, σε περίπτωση µη απόδοσης από
τους Προµηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες των χρεώσεων ΥΚΩ προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..
Προς τον σκοπό αυτόν, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υποβάλλει εισήγηση
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός µηνός
από την παραλαβή του σχετικού αιτήµατος, η γνώµη της Ρ.Α.Ε.
παρέχεται εντός µηνός από την υποβολή σχετικού αιτήµατος του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδίδεται εντός µηνός
από την υποβολή της σχετικής γνώµης της Ρ.Α.Ε.. Σε περίπτωση
που η ανωτέρω γνώµη της Ρ.Α.Ε. δεν παρασχεθεί εντός της ανωτέρω προθεσµίας, τεκµαίρεται ότι έχει παρασχεθεί.
2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του ν. 4585/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε. καθορίζονται το είδος, το ύψος και ο
τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ισοδύναµης εξασφάλισης,
από τους Προµηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες προς τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., η µεθοδολογία καθορισµού του ύψους και της αναπροσαρµογής του, καθώς
και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα, ώστε να διασφαλίζεται η προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., σε
περίπτωση µη απόδοσης από τους Προµηθευτές Ηλεκτρικής
Ενέργειας και τους Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες των αναφερόµενων στην παράγραφο 5 εσόδων του Ειδικού Λογαριασµού
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. προς τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..
Προς τον σκοπό αυτόν, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. υποβάλλει εισήγηση
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός µηνός από
την παραλαβή του σχετικού αιτήµατος, η γνώµη της Ρ.Α.Ε. παρέχεται εντός µηνός από την υποβολή σχετικού αιτήµατος του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδίδεται εντός µηνός
από την υποβολή της σχετικής γνώµης της Ρ.Α.Ε.. Σε περίπτωση
που η ανωτέρω γνώµη της Ρ.Α.Ε. δεν παρασχεθεί εντός της ανωτέρω προθεσµίας, τεκµαίρεται ότι έχει παρασχεθεί.
Άρθρο 43
Ρύθµιση θεµάτων αδειοδότησης σταθµών Α.Π.Ε.
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5
του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’129), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αποδοχή της οριστικής προσφοράς σύνδεσης προηγείται
της σύναψης Σύµβασης Πώλησης/Λειτουργικής Ενίσχυσης».
2. Στο άρθρο 3 του ν. 4414/2016 (Α’ 149) προστίθεται παράγραφος 23 ως ακολούθως:
«Οι Συµβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθµών των οποίων
δεν έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεση, λύονται αυτοδικαίως εφόσον:
α) λήξει η ισχύς της οριστικής προσφοράς σύνδεσης σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει ή
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθµού, ο οποίος έχει επιλεγεί σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών δυνάµει απόφασης της Ρ.Α.Ε.
σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 7».
Άρθρο 44
Τροποποιήσεις του ν. 3468/2006 (Α’ 129)
1. Στον ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 8β ως εξής:
«Άρθρο 8β
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
που εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, καθορίζεται ειδικό πλαίσιο προτεραιότητας στην χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθµούς Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τον Διαχειριστή του Δικτύου, κατά παρέκκλιση
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από το πρώτο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
8 του παρόντος νόµου. Με την ίδια απόφαση τίθενται όροι, προϋποθέσεις και περιορισµοί σε συγκεκριµένες κατηγορίες σταθµών που λαµβάνουν προτεραιότητα και ρυθµίζεται κάθε άλλη
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της.
Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται και τα χρονικά
διαστήµατα εντός των οποίων ο Διαχειριστής του Δικτύου έχει
υποχρέωση να χορηγήσει µη δεσµευτική Προσφορά Σύνδεσης
από την κατάθεση σχετικού αιτήµατος και οριστική Προσφορά
Σύνδεσης από την προσκόµιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Ειδικά για τις περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα, όπως αυτές διαπιστώνονται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται µετά από εισήγηση του αρµόδιου Διαχειριστή, σύµφωνα µε την παράγραφο
5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, το ειδικό πλαίσιο
προτεραιότητας αφορά και στον Διαχειριστή του Δικτύου και
στον Διαχειριστή του Συστήµατος.
Η προτεραιότητα που καθορίζεται µε την απόφαση του παρόντος άρθρου ισχύει κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων του άρθρου 9
του ν. 3775/2009 (Α’122), του
ν. 3894/2010 (Α’204), του ν.
4608/2019 (Α’66) και της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν.
4513/2018 (Α’9), καθώς και του πρώτου και τρίτου εδαφίου της
παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος νόµου.
Η απόφαση του παρόντος άρθρου καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς αιτήσεις για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης κατά την
έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής.
Έως την έναρξη ισχύος της απόφασης του παρόντος άρθρου,
ο αρµόδιος Διαχειριστής προβαίνει στη χορήγηση Προσφορών
Σύνδεσης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.»
2. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης του άρθρου 8β του
ν. 3468/2006 η περίπτωση δ) της παραγράφου 5 του άρθρου 4
του ν. 3468/2006 καταργείται.
Άρθρο 45
Τροποποίηση του άρθρου 143Β του ν. 4001/11 (Α’ 149)
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 143Β του ν. 4001/2011
επέρχεται η κάτωθι τροποποίηση:
«Στον πίνακα «Κατηγορία Μονάδων Παραγωγής» και ειδικότερα στην κατηγορία Α.Π.Ε./Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 143 του ν.
4001/2011, εισάγονται επιπροσθέτως οι ακόλουθες κατηγορίες
σταθµών:
• Α.Π.Ε./Σ.Η.Θ.Υ.Α., µε Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιµής και µε ευθύνη εξισορρόπησης
• Α.Π.Ε./Σ.Η.Θ.Υ.Α., µε Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιµής χωρίς ευθύνη εξισορρόπησης
• Α.Π.Ε./Σ.Η.Θ.Υ.Α., µε Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης
• Α.Π.Ε./Σ.Η.Θ.Υ.Α., µε συµµετοχή στην χονδρεµπορική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς λειτουργική ενίσχυση»
2. Για τις κατηγορίες σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παραγράφου 1 οι συντελεστές διαφοροποίησης που καθορίζονται µε
την απόφαση του άρθρου 143Β του ν. 4001/2011 ισχύουν από
1.1.2020.
Άρθρο 46
Μετεγκατάσταση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.
4203/2013 (Α’235), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Είναι επίσης δυνατή η άπαξ µεταβολή του τόπου εγκατάστασης υπό αδειοδότηση ή εν λειτουργία σταθµού Α.Π.Ε., στις περιπτώσεις που κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή
µεταγενέστερης πράξης των αρµοδίων υπηρεσιών είτε µεταβάλλεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου εγκατάστασης, ο
οποίος είχε καθορισθεί στις απαιτούµενες άδειες και είχε βεβαιωθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες ως δηµόσια έκταση, είτε αναγνωρίζεται δικαίωµα νοµής ή κατοχής επί του χώρου
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εγκατάστασης ιδιώτη έναντι του δηµοσίου.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 4203/2013, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«α. Στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1
του παρόντος η µεταφορά της θέσης εγκατάστασης πραγµατοποιείται κατόπιν αιτήσεως από τον ενδιαφερόµενο προς την οικεία αποκεντρωµένη Διοίκηση, στα όρια της οποίας εγκαθίσταται
ο σταθµός, και έκδοσης απόφασης για την µεταφορά της θέσης
εγκατάστασης. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από νόµιµο αποδεικτικό στοιχείο αποκλειστικής χρήσης του γηπέδου και κάθε
άλλου ακινήτου που συνδέεται µε την κατασκευή και τη λειτουργία του σταθµού. Η απόφαση της παρούσας παραγράφου κοινοποιείται στον αρµόδιο Διαχειριστή.
β. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου
1 του παρόντος και ειδικότερα για τους σταθµούς του άρθρου 4
του ν. 3468/2006, η µεταφορά της θέσης εγκατάστασης πραγµατοποιείται κατόπιν αιτήσεως από τον ενδιαφερόµενο στον αρµόδιο Διαχειριστή και έκδοσης νέας Προσφοράς Όρων
Σύνδεσης για τη νέα θέση εγκατάστασης. Η αίτηση πρέπει να
συνοδεύεται από νόµιµο αποδεικτικό στοιχείο αποκλειστικής
χρήσης του γηπέδου και κάθε άλλου ακινήτου που συνδέεται µε
την κατασκευή και τη λειτουργία του σταθµού. Η έκδοση της
νέας Προσφοράς Όρων Σύνδεσης δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόµενο από την υποχρέωση τροποποίησης των σχετικών εκδοθεισών πράξεων περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Στις περιπτώσεις των υπό αδειοδότηση ή εν λειτουργία σταθµών του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 η µεταφορά της θέσης εγκατάστασης πραγµατοποιείται κατόπιν έκδοσης νέας
Προσφοράς Όρων Σύνδεσης κατά τα ανωτέρω από τον αρµόδιο
Διαχειριστή και τροποποίησης των πράξεων που έχουν εκδοθεί
στο πλαίσιο του ν. 3468/2006, καθώς και των σχετικών πράξεων
περιβαλλοντικής αδειοδότησης».
3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 4203/2013, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για περιπτώσεις σταθµών Α.Π.Ε. που εµπίπτουν στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και για τους οποίους είχε εκδοθεί Προσφορά Όρων Σύνδεσης, ο Διαχειριστής
εκδίδει νέα Προσφορά Όρων Σύνδεσης για τη νέα θέση εγκατάστασης ακόµα και σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσµένα δίκτυα κατά την περίπτωση Α’της παραγράφου 5 του
άρθρου 3 του ν. 3468/2006.»
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του ν. 4203/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για σταθµούς για τους οποίους έχει συναφθεί σύµβαση πώλησης του ν. 3468/2006 ή λειτουργικής ενίσχυσης του
ν. 4414/16, η εν λόγω σύµβαση τροποποιείται µόνο ως προς τα
στοιχεία της νέας θέσης εγκατάστασης».
Άρθρο 47
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’ 129)
Στην παράγραφο 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 προστίθεται υποπαράγραφος α1.3 ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου της υποπαραγράφου
α.1 της παρούσας παραγράφου 10, δύναται να επανεκδοθεί
άπαξ Άδεια Εγκατάστασης, η διάρκεια της οποίας έληξε, ενώ εκκρεµούσε ενώπιον των δικαστηρίων ο έλεγχος του κύρους διοικητικής πράξης, η οποία εµπόδιζε την υλοποίηση του έργου,
εφόσον η ανωτέρω διοικητική πράξη ακυρώθηκε µε αµετάκλητη
απόφαση.
Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, ο ενδιαφερόµενος παραγωγός υποβάλλει πλήρες αίτηµα στην αδειοδοτούσα
αρχή για έκδοση νέας Άδειας Εγκατάστασης, συνοδευόµενο από
όλα τα απαιτούµενα για την έκδοσή της δικαιολογητικά και µπορεί να υποβάλει αίτηµα για εκ νέου χορήγηση προσφοράς σύνδεσης στον αρµόδιο Διαχειριστή, χωρίς να ισχύει για αυτές τις
περιπτώσεις ο χρονικός περιορισµός της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του ν. 4342/2015 (Α’143).»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 48
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4533/2018 (Α’ 75)
Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 4533/2018 (Α’75) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 2446/1996 (Α’276)
καταργείται την 31η Δεκεµβρίου 2018. Οι παράγραφοι 2 και 3
του άρθρου 20 του ν. 2446/1996, καθώς και η υπ' αρ. Δ5ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/06.02.2013 Υπουργική Απόφαση «Κατανοµή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης
Βιοµηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύµατος από
Λιγνιτικούς Σταθµούς» (Β’ 400/22.02.2013), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, διατηρούνται σε ισχύ µέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων στην ως άνω υπουργική απόφαση διαδικασιών κατανοµής των κονδυλίων και υλοποίησης, παρακολούθησης και
ελέγχου των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (ΕΑΠ) των
δικαιούχων.»
Άρθρο 49
Ρυθµίσεις θεµάτων ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.
Στο άρθρο 119 του ν. 4001/2011 (Α’179) προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Η εταιρεία ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. δύναται να απασχολεί µέχρι και
πέντε (5) ασκούµενους δικηγόρους στη Νοµική της Υπηρεσία.
Τα κριτήρια επιλογής τους, η διάρκεια και ο τόπος απασχόλησης,
η αµοιβή τους καθορίζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
και ιδίως σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. δύναται να απασχολεί και φοιτητές οι οποίοι εκτελούν
πρακτική άσκηση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας
ή του εξωτερικού. Ο τρόπος επιλογής των ασκούµενων φοιτητών, η διάρκεια, ο τόπος και οι λοιπές συνθήκες της πρακτικής
τους άσκησης, καθορίζονται από τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.. Η αµοιβή των
ασκούµενων φοιτητών καθορίζεται µε απόφαση της ΔΑΠΕΕΠ
Α.Ε. ως ποσοστό των αποδοχών νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και δεν υπερβαίνει το
70% αυτών. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της άσκησής τους δεν
αποκτούν κανένα δικαίωµα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής
φύσης και ασφαλίζονται µόνο για τις περιπτώσεις ατυχήµατος
και ασθένειας. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισµό της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.»
Άρθρο 50
Τροποποίηση του άρθρου 190 του ν. 4001/2011 (Α’ 179)
Στο άρθρο 190 του ν. 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 3
ως εξής:
«3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται και σε
Κέντρα Διανοµής και σε κάθε είδους υποσταθµούς που είναι
προϋφιστάµενοι της έναρξης ισχύος του παρόντος.»
Άρθρο 51
Τροποποιήσεις του ν. 4495/2017 (Α’ 167)
1. Το άρθρο 52 του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 52
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και Ηλεκτρονική Ταυτότητα
Αυτοτελούς Διηρηµένης Ιδιοκτησίας - Σκοπός
1. Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρηµένης Ιδιοκτησίας είναι
η αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης του κτιρίου ή της διηρηµένης ιδιοκτησίας, αντιστοίχως, και των αδειών τους, καθώς και
η παρακολούθηση και ο έλεγχος των µεταβολών τους, κατά τη
διάρκεια του χρόνου ζωής τους.
2. Στις διατάξεις των άρθρων 53 έως 61 υπάγονται τα κτίρια ή
διηρηµένες ιδιοκτησίες επί κτιρίων που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται µε βάση οικοδοµική άδεια, καθώς και τα κτίρια ή οι διηρηµένες ιδιοκτησίες, για τα οποία επιτρέπεται η διενέργεια
εµπραγµάτων δικαιοπραξιών, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
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άρθρου 82.»
2. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:
«1α. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρηµένης Ιδιοκτησίας: ο φάκελος που περιλαµβάνει τα στοιχεία της διηρηµένης
ιδιοκτησίας που ορίζονται στην παράγραφο 1α του άρθρου 54 και
ειδική αναφορά στον αριθµό ΚΑΕΚ της διηρηµένης ιδιοκτησίας.
Αντίγραφο του φακέλου φυλάσσεται σε ειδικό χώρο εντός της διηρηµένης ιδιοκτησίας µε ευθύνη του ιδιοκτήτη.»
3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Ηλεκτρονικό Μητρώο: το Μητρώο στο οποίο τηρούνται στοιχεία σχετικά µε την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρηµένης Ιδιοκτησίας, τους
κυρίους του έργου, τους εξουσιοδοτηµένους µηχανικούς, τα πιστοποιητικά ελέγχου και το πιστοποιητικό πληρότητας. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο εποπτεύεται από το Παρατηρητήριο Δοµηµένου
Περιβάλλοντος και συνδέεται µε τη βάση δεδοµένων του Ελληνικού Κτηµατολογίου.
Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά,
µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας, η υλοποίηση της οποίας και το
τέλος ανταπόδοσης για κάθε ηλεκτρονική υποβολή µπορεί να ανατεθεί σε υπηρεσία του Δηµοσίου, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή και σε ιδιωτικό φορέα που έχει την αναγκαία τεχνογνωσία,
µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Πιστοποιητικό Πληρότητας: το πιστοποιητικό που εκδίδεται
από τους εξουσιοδοτηµένους για την τήρηση της Ηλεκτρονικής
Ταυτότητας Κτιρίου ή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς
Διηρηµένης Ιδιοκτησίας µηχανικούς, στο οποίο βεβαιώνεται από
αυτούς, µε δήλωσή τους, η συµπλήρωση των στοιχείων που περιλαµβάνονται στην ταυτότητα. Το πιστοποιητικό εκδίδεται για κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρηµένη ιδιοκτησία, φέρει µοναδικό
αριθµό, που δίνεται από το Ηλεκτρονικό Μητρώο, και αναγράφει
τον ΚΑΕΚ του οικοπέδου ή γηπέδου ή διηρηµένης ιδιοκτησίας.»
4. Στο άρθρο 54 του ν. 4495/2017 µετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:
«1α. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρηµένης Ιδιοκτησίας περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία:
α) το στέλεχος της οικοδοµικής άδειας του κτιρίου εντός του
οποίου ευρίσκεται η διηρηµένη ιδιοκτησία, µε τις αναθεωρήσεις
της,
β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδοµική άδεια,
γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της διηρηµένης ιδιοκτησίας,
δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόµους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη διηρηµένη
ιδιοκτησία στην πραγµατική της κατάσταση, όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α’, β’ και ε’, πλην των κοινοχρήστων χώρων,
ζ) το δελτίο δοµικής τρωτότητας,
η) τον πίνακα χιλιοστών και τη µελέτη κατανοµής δαπανών του
κτιρίου, εφόσον υπάρχουν,
θ) το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας
της Αυτοτελούς Διηρηµένης Ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση που η οικοδοµική άδεια και τα στοιχεία που την
συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται στα αρχεία της οικείας υπηρεσίας,
αντί γι’ αυτά υποβάλλεται βεβαίωση απώλειας από την αρµόδια
Υπηρεσία Δόµησης.
Οι διατάξεις των άρθρων 54-63 του παρόντος νόµου ισχύουν
και για την ηλεκτρονική ταυτότητα αυτοτελούς διηρηµένης ιδιοκτησίας.»
5. Στο τέλος του άρθρου 54 του ν. 4495/2017 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Εάν προηγηθεί η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου
για κτίριο που περιλαµβάνει αυτοτελείς διηρηµένες ιδιοκτησίες,
δεν εκδίδεται Ηλεκτρονική Ταυτότητα για τις επιµέρους διηρηµένες ιδιοκτησίες.
Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου χρησιµοποιείται εφ' εξής στη
θέση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρηµένης ιδιο-
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κτησίας για όλες τις διηρηµένες ιδιοκτησίες που περιλαµβάνονται
στο αντίστοιχο κτίριο. Εάν έχει ήδη εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα για µια ή περισσότερες επιµέρους διηρηµένες ιδιοκτησίες,
αυτή ενσωµατώνεται στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.»,
6. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.
4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Κατηγορία II: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια και οι αυτοτελείς διηρηµένες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτως χρήσης.»
7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν.
4495/2017 αντικαθίσταται και προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Για τα λοιπά κτίρια και αυτοτελείς διηρηµένες ιδιοκτησίες της
Κατηγορίας II, η υποβολή της ταυτότητας γίνεται κατά τη µεταβίβαση του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρηµένης ιδιοκτησίας, οπότε
και η σχετική δήλωση για την ταυτότητα προσαρτάται υποχρεωτικώς στο συµβόλαιο της µεταβίβασης της κυριότητας, µετά την
ηµεροµηνία ισχύος, ως ορίζεται στο άρθρο 62.»
8. Η παράγραφος 9 του άρθρου 98 του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 8 του παρόντος
άρθρου, υπόχρεος για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών
ή αλλαγών χρήσης επί κοινοχρήστων ή κοινοκτήτων µερών της οικοδοµής είναι ο ιδιοκτήτης που τις ιδιοχρησιµοποιεί χωρίς να απαιτείται η σύµφωνη γνώµη των λοιπών συνιδιοκτητών της
οικοδοµής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία υπαγωγής στον παρόντα νόµο των
αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης επί κοινοχρήστων ή
κοινοκτήτων µερών της οικοδοµής που δεν έχουν απολέσει την
κοινόχρηστη χρήση, ο επιµερισµός του ενιαίου ειδικού προστίµου
και των λοιπών δαπανών µεταξύ των συνιδιοκτητών και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.»
9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις του άρθρου 96
του παρόντος νόµου που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής κυρώσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
97 του παρόντος, η αίτηση υπαγωγής µαζί µε τα συνοδευτικά της
στοιχεία και δικαιολογητικά µπορεί να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστηµα µέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Εντός της προθεσµίας
αυτής ισχύουν οι εκπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 101 του
παρόντος νόµου. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής και
µέχρι την 31 Δεκεµβρίου 2025 επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόµου µόνο για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 9 του ν.
4178/2013 και των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96 του παρόντος που είναι προγενέστερες της 28 Ιουλίου 2011. Για τις υπαγωγές που θα γίνουν από την 1 Ιουλίου 2020 και µέχρι τις 31
Δεκεµβρίου 2025 το ενιαίο ειδικό πρόστιµο θα καταβάλλεται προσαυξηµένο κατά τα οριζόµενα στις περιπτώσεις β’ έως στ’ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις αυτές, η
καταχώριση της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρηµένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό µητρώο του άρθρου 62 του παρόντος
νόµου αποτελεί όρο για την επέλευση των συνεπειών της υπαγωγής.»
10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017, η
περίπτωση γ’ αναριθµείται σε Α’και προστίθενται περιπτώσεις β’
έως στ’ ως εξής:
«...β) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή
ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Ιουλίου
2020 µέχρι τις 30 Ιουνίου 2021,
γ) κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η
Ιουλίου 2021 µέχρι τις 30 Ιουνίου 2022,
δ) κατά τριάντα τοις εκατό (30%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή
χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Ιουλίου
2022 µέχρι τις 30 Ιουνίου 2023,
ε) κατά τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η
Ιουλίου 2023 µέχρι τις 30 Ιουνίου 2024,
στ) κατά σαράντα τοις εκατό (40%), αν η αυθαίρετη κατασκευή
ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Ιουλίου
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2024 µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2025.»
11. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν .4178/2013, οι οποίες
δεν µεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 που έχουν µεταφερθεί στον ν. 4178/2013,
ο µηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών µέχρι:
α) 08.05.2020 για δηλώσεις µε ηµεροµηνία µεταφοράς από τον
ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου έως
31.12.2013,
β) 08.08.2020 για δηλώσεις µε ηµεροµηνία µεταφοράς από τον
ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από
01.01.2014 έως 31.12.2014,
γ) 08.11.2020 για δηλώσεις µε ηµεροµηνία µεταφοράς από τον
ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από
01.01.2015 έως 31.12.2015,
δ) 08.02.2021 για δηλώσεις µε ηµεροµηνία µεταφοράς από τον
ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από
01.01.2016 έως 31.12.2016,
ε) 08.05.2021 για δηλώσεις µε ηµεροµηνία µεταφοράς από τον
ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από
01.01.2017 έως 03.11.2017.
Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής για ακίνητα της κατηγορίας 5 του άρθρου 9 του
ν. 4178/2013 µετά τις 30 Ιουνίου 2020.
Τα αποτελέσµατα των υπαγωγών που ολοκληρώνονται µετά τη
δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο
άρθρο 62 του ν. 4495/2017 επέρχονται όταν καταχωρηθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου ή της διηρηµένης ιδιοκτησίας στο
ηλεκτρονικό µητρώο που προβλέπεται στην απόφαση αυτή.
Άρθρο 52
Ερµηνευτική διάταξη ως προς το Ειδικό Σχέδιο
Χωρικής Ανάπτυξης Δηµοσίου Ακινήτου
Λαµβανοµένου υπόψη του άρθρου 1 του ν.δ. 1024/1971
(Α’232), όπως ισχύει, η αληθής έννοια της υποπερίπτωσης ββ) της
περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ.
30.9.2016 «Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δηµοσίου Ακινήτου και τροποποίηση του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως
Βουλιαγµένης Αττικής στην έκταση του Αστέρα Βουλιαγµένης και
καθορισµός χρήσεων γης και όρων δόµησης» (ΑΑΠ 191/2016)
είναι ότι η σύσταση διηρηµένων ιδιοκτησιών, οριζοντίων και καθέτων, επιτρέπεται στο σύνολο των εντός σχεδίου περιοχών που περιλαµβάνονται στο ως άνω εγκεκριµένο Ειδικό Σχέδιο Χωρικής
Ανάπτυξης Δηµοσίου Ακινήτου του Αστέρα Βουλιαγµένης.
Άρθρο 53
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4067/2012 (Α’ 79)
Αντικαθίσταται η υποπερίπτωση 2 της περίπτωσης ιβ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012 (Α’79) ως εξής:
«Ειδικά για κτίρια προσωρινής διαµονής (ξενοδοχεία), υπόγειοι
χώροι συνολικής επιφάνειας έως την πραγµατοποιούµενη κάλυψη
του κτιρίου για χρήσεις εγκαταστάσεων άθλησης όπως τα κολυµβητήρια, γυµναστήρια, σάουνες και οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, καθώς και διάδροµοι επικοινωνίας, κλιµακοστάσια και
ανελκυστήρες που βρίσκονται σε υπόγεια τµήµατα, ανεξαρτήτως
θέσης ή στάθµης υπογείου, ακόµη κι αν εξυπηρετούν συνεπίπεδους χώρους κύριας χρήσης, ανεξαρτήτως του εάν πληρούνται
οι προϋποθέσεις του φυσικού φωτισµού - αερισµού.».
Άρθρο 54
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4067/2012 (Α’ 79)
Τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του
ν. 4067/2012 (Α’79) ως εξής:
«3. Σε κτίρια, στα οποία δεν έχει διανοιγεί η προβλεπόµενη από
το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο στοά, δεν χορηγείται άδεια
δόµησης για οποιαδήποτε προσθήκη, είτε καθ’ ύψος είτε κατ’
επέκταση στο κτίριο. Επιτρέπονται επισκευές και διαρρυθµίσεις,
καθώς και αλλαγές χρήσης του υφισταµένου κτιρίου, σύµφωνα

µε τις επιτρεπόµενες χρήσεις που ισχύουν στην περιοχή.
Ειδικώς στα κτίρια που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως όλων
των Δήµων που δεν αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’
του άρθρου 10 του παρόντος νόµου, η διάνοιξη της στοάς δεν
είναι υποχρεωτική, µε την προϋπόθεση ότι το ελάχιστο ύψος του
ισογείου ορόφου είναι 3,5 µέτρα και το κτίριο δεν βρίσκεται σε
πεζόδροµο. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπονται εργασίες επισκευής ή και ενίσχυσης του φέροντος οργανισµού, οι οποίες επιβάλλονται από αλλαγές χρήσεις σε χώρους του κτιρίου.
Για κτίρια για τα οποία απαιτούνται επισκευές λόγω σεισµών
ή σε περίπτωση επισκευών για λόγους υγιεινής και χρήσης κτιρίων ή επικινδυνότητας η παραπάνω απαγόρευση δεν έχει ισχύ.»
Άρθρο 55
Χωροθέτηση Μονάδων Χρόνιας Αιµοκάθαρσης
Σε περιοχές, στις οποίες ισχύουν χρήσεις Γενικής Κατοικίας,
Πολεοδοµικού Κέντρου, Τουρισµού - Αναψυχής και Κοινωνικών
Εξυπηρετήσεων των άρθρων 3, 4, 8 και 10 αντιστοίχως του π.δ.
της 23.2.1987 (Δ’166), επιτρέπεται η εγκατάσταση Μονάδων
Χρόνιας Αιµοκάθαρσης, µέχρις ότου εγκριθούν Τοπικά Χωρικά
Σχέδια του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 (Α’241) και χωρήσει ο καθορισµός χρήσεων γης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.
59/2018 (Α’114).
Άρθρο 56
Μεταβατικές ρυθµίσεις για την περιοχή
του Δέλτα του Έβρου
Η παράγραφος 4 του άρθρου 122 του ν. 4495/2017 (Α’167)
τροποποιείται ως εξής:
«4. Οι κείµενες στο Δέλτα του Έβρου αυθαίρετες κατασκευές
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου, κατά παρέκκλιση
των περιπτώσεων ιγ’ και στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 89,
µετά την αποτύπωση τους σε προβολικό σύστηµα ΕΣΓΑ 87 και
την καταγραφή της χρήσης τους από το οικείο Δασαρχείο και
εφόσον είναι σύµφωνες µε το ειδικότερο περιεχόµενο και τους
όρους του προεδρικού διατάγµατος για την προστασία της περιοχής, το οποίο εκδίδεται κατά τη διαδικασία του
ν.
1650/1986, όπως ισχύει, εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) ετών
από την έναρξη ισχύος του ν. 4495/2017. Έως την έκδοση του
προεδρικού διατάγµατος αναστέλλεται η είσπραξη και η επιβολή
κάθε κύρωσης ως και η ισχύς διοικητικών πράξεων κατεδάφισης
που τυχόν έχουν εκδοθεί κατ' εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας. Οι ως άνω κυρώσεις και µέτρα επιβάλλονται µετά την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος ως προς τις µη δυνάµενες να
υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος κατασκευές, λόγω ασυµβατότητάς τους µε το ειδικό καθεστώς προστασίας της περιοχής, όπως αυτό θα έχει καθορισθεί από το παραπάνω προεδρικό
διάταγµα.»
Άρθρο 57
Τροποποίηση Συγκρότησης Κεντρικού Συµβουλίου
Πολεοδοµικών Θεµάτων
και Αµφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ΑΙΓΑΙΟΥ - ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Το άρθρο 24 του ν. 4495/2017 (Α’167) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστάται
Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων
(ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Το ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. είναι επταµελές και αποτελείται από:
α) τον Γενικό Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως
Πρόεδρο,
β) τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος αναπληρώνεται από άλλον Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του γραφείου του Νοµικού
Συµβούλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
γ) τον Γενικό Διευθυντή Πολεοδοµίας του Υπουργείου Περι-
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βάλλοντος και Ενέργειας, µε τον εκάστοτε οριζόµενο αναπληρωτή του,
δ) δύο (2) Διευθυντές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, από τις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος του
Υ.Π.ΕΝ., µε τους εκάστοτε οριζόµενους αναπληρωτές τους,
ε) έναν (1) µηχανικό, µε εµπειρία σε θέµατα χωροταξίας και
πολεοδοµίας, που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από το
Τ.Ε.Ε.,
στ) ένα (1) µέλος, πρόσωπο εγνωσµένου κύρους µε εµπειρία
σε θέµατα πολεοδοµίας και χωροταξίας, κάτοχο πτυχίου ανώτατης σχολής, µε τον εκάστοτε οριζόµενο αναπληρωτή του.
3. Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συµβουλίου
Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων ορίζεται ως αναπληρωτής του Προέδρου ο Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Η θητεία των µελών είναι τριετής.
5. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Εσωτερικών συγκροτείται Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών
Θεµάτων και Αµφισβητήσεων, Μακεδονίας - Θράκης
(ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ΜΑ.Θ.).
6. Το Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων Μακεδονίας - Θράκης είναι επταµελές µε διετή θητεία, γνωµοδοτεί για θέµατα της παραγράφου 2 του άρθρου 6
και της παραγράφου 1.γ. του άρθρου 8 του ν. 4067/2012 (Α’79)
και αποτελείται από:
α. τον Γενικό Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως
Πρόεδρο,
β. έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, ο οποίος υπηρετεί
στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου στον τοµέα Μακεδονίας Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου σε περίπτωση απουσίας αυτού και αναπληρώνεται από
άλλον Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο, που υπηρετεί στο ίδιο γραφείο,
γ. δύο (2) Μηχανικούς, Προϊστάµενους Διευθύνσεων ή Τµηµάτων ή υπαλλήλους Α’βαθµού στον τοµέα Μακεδονίας Θράκης
του Υπουργείου Εσωτερικών ή άλλης δηµόσιας Υπηρεσίας, που
εδρεύει και έχει χωρική αρµοδιότητα στη Μακεδονία και Θράκη,
µε τους αναπληρωτές τους µηχανικούς,
δ. δύο (2) Μηχανικούς, µε εµπειρία σε θέµατα χωροταξίας, πολεοδοµίας και περιφερειακής ανάπτυξης, που υποδεικνύονται µε
τους αναπληρωτές τους από το Τ.Ε.Ε.,
ε. ένα (1) µέλος, πρόσωπο εγνωσµένου κύρους µε εµπειρία σε
θέµατα πολεοδοµίας και χωροταξίας, κάτοχο πτυχίου ανώτατης
σχολής.
7. Ο ορισµός των µελών του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων Μακεδονίας - Θράκης, γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Εσωτερικών.
8. Ο Γραµµατέας του Συµβουλίου και ο αναπληρωτής του ορίζονται µε την ως άνω απόφαση, από υπαλλήλους του Τοµέα Μακεδονίας Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συγκροτείται «Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων
Αιγαίου (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.Α.)».
10. Το Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων Αιγαίου ασκεί τις αρµοδιότητες του Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, του άρθρου
2 της υπ’ αριθµ. 75724/ 1151/1983 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισµού και
Περιβάλλοντος (Β’ 767) για τις νησιωτικές περιοχές αρµοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς
και τις αρµοδιότητες της παραγράφου 9β του άρθρου 25 του ν.
2508/1997 και της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.
4067/2012, ως ισχύουν.
11. Το Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων Αιγαίου είναι επταµελές έχει τριετή θητεία και αποτελείται από:
α. τον Γενικό Γραµµατέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του
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Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο,
µε αναπληρωτή του τον Γενικό Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού
και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας,
β. τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του Νοµικού
Συµβουλίου στη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο
οποίος αναπληρώνεται αντίστοιχα από άλλον Νοµικό Σύµβουλο
ή Πάρεδρο του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
γ. έναν (1) µηχανικό µε βαθµό Α’ή Β’ της Γενικής Γραµµατείας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, µε τον αναπληρωτή του,
δ. έναν (1) Διευθυντή ή τµηµατάρχη µηχανικό µε βαθµό Α’ή Β’
της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή άλλης Δηµόσιας Υπηρεσίας (Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου) µε
τον αναπληρωτή του,
ε. δύο (2) Μηχανικούς, εκπροσώπους του Τ.Ε.Ε., µε εµπειρία
σε θέµατα χωροταξίας, πολεοδοµίας και περιφερειακής ανάπτυξης, µε τον αναπληρωτή τους.
στ. ένα (1) µέλος, κάτοχος πτυχίου Π.Ε., εγνωσµένου κύρους
µε εµπειρία σε θέµατα πολεοδοµίας και χωροταξίας.».
Άρθρο 58
Τροποποίηση Αρµοδιοτήτων, Συγκρότησης
και Σύνθεσης Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής
(Σ.Α.)
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.
4495/2017 (Α’167), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης
που εκδίδεται µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, συγκροτείται ένα Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) ή
και περισσότερα, εάν υπάρχει σχετική ανάγκη, σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Το Σ.Α. είναι αρµόδιο για την παροχή σύµφωνης
γνώµης επί των αρχιτεκτονικών µελετών στις εξής περιπτώσεις:».
2. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.
4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Για κάθε µελέτη διαµόρφωσης ή ανάπλασης κοινόχρηστων
ή αδόµητων χώρων, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες διενεργήθηκε δηµόσιος πανελλήνιος ή διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισµός. Κατ’ εξαίρεση για τις περιπτώσεις πλατειών και
κοινοχρήστων χώρων ιδιαίτερης σηµασίας, οι σχετικές µελέτες
διαβιβάζονται από το Σ.Α. στο Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α.) προς γνωµοδότηση.»
3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.
4495/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για περιπτώσεις ανέγερσης κτιρίων, µε προσµετρώµενη επιφάνεια στον Συντελεστή Δόµησης άνω των 5.000 τ.µ., η ανωτέρω
γνωµοδότηση χορηγείται από το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α.) της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος
νόµου.»
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής είναι πενταµελή και αποτελούνται από:
α) Έναν (1) αρχιτέκτονα µηχανικό, υπάλληλο του τµήµατος
Παρατηρητηρίου Δοµηµένου Περιβάλλοντος, ως Πρόεδρο, µε
τον αναπληρωτή του. Αν δεν υπάρχει υπάλληλος µε τέτοια ιδιότητα, ως Πρόεδρος του Σ.Α. µπορεί να οριστεί υπάλληλος της
περιφερειακής ενότητας ή άλλου φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που έχει ειδικότητα αρχιτέκτονα.
β) Έναν (1) αρχιτέκτονα - µηχανικό της οικείας Υπηρεσίας Δόµησης (ΥΔΟΜ), µε τον αναπληρωτή του.
γ) Έναν (1) αρχιτέκτονα µηχανικό, που υποδεικνύεται, µε τον
αναπληρωτή του, από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων
(Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α.), ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9.
δ) Δύο (2) αρχιτέκτονες µηχανικούς, που υποδεικνύονται από
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το Τ.Ε.Ε. µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9.»
5. Καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν.
4495/2017.
6. Το άρθρο 10 του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η θητεία των µελών των Σ.Α. είναι διετής.»
Άρθρο 59
Τροποποίηση αρµοδιοτήτων και σύνθεσης
ΚΕ.Σ.Α.- ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.-ΚΕ.Σ.Α.Α.
1. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν.
4495/2017 (Α’167), αντικαθίσταται ως εξής:
«β) γνωµοδοτεί επί των αρχιτεκτονικών µελετών της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7, των µελετών διαµόρφωσης σε περιπτώσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων
ιδιαίτερης σηµασίας της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 7, καθώς και των περιπτώσεων του άρθρου 10 του ν.
4067/2012, όταν διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής ή από τα Περιφερειακά Συµβούλια Αρχιτεκτονικής.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του
ν. 4495/2017 (Α’167), προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:
«ε) γνωµοδοτεί για τις περιπτώσεις του άρθρου 7 του παρόντος, των οποίων η προσµετρώµενη στον Συντελεστή Δόµησης
επιφάνεια είναι άνω των 5.000 τ.µ., την κατασκευή µόνιµων κτιριακών εγκαταστάσεων έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σηµασίας, καθώς και έργων ως προς τα οποία ισχύουν
ειδικοί όροι δόµησης.»
3. Το άρθρο 15 του ν. 4495/2017 (Α’167), αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής είναι εννεαµελές
και αποτελείται από:
α) τον Γενικό Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως
Πρόεδρο,
β) τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου σε περίπτωση απουσίας αυτού και αναπληρώνεται από άλλον Νοµικό
Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Γραφείου του Νοµικού Συµβούλου στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
γ) τον Γενικό Διευθυντή Πολεοδοµίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τον εκάστοτε οριζόµενο αναπληρωτή του,
δ) έναν (1) Αρχιτέκτονα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας µε τον αναπληρωτή του,
ε) έναν (1) Αρχιτέκτονα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µε τον αναπληρωτή του,
στ) έναν (1) Αρχιτέκτονα, που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από το Τ.Ε.Ε., που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του παρόντος,
ζ) έναν (1) Αρχιτέκτονα, που υποδεικνύεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον Σ.Α.Δ.Α.Σ. - Π.Ε.Α., που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του παρόντος,
η) δύο (2) Αρχιτέκτονες µέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. οποιοσδήποτε βαθµίδας ή αρχιτέκτονες µηχανικούς εγνωσµένου κύρους µε εµπειρία σε θέµατα αρχιτεκτονικής, µε τον αναπληρωτή τους.
2. Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συµβουλίου
Αρχιτεκτονικής ορίζεται ως γραµµατέας του Συµβουλίου µε τον
αναπληρωτή του ένας υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή άλλου φορέα του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα.
3. Η θητεία των µελών είναι διετής.
4. Το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας και
Θράκης είναι επταµελές µε διετή θητεία και αποτελείται από: α)
τον Γενικό Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως
Πρόεδρο.
β) Έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, ο οποίος υπηρετεί
στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου στον Τοµέα Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου σε περίπτωση απουσίας αυτού και αναπληρώνεται από

άλλον Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο που υπηρετεί στο ίδιο γραφείο.
γ) Έναν (1) Αρχιτέκτονα, Προϊστάµενο Διεύθυνσης ή Τµήµατος
ή υπάλληλο Α’βαθµού του Τοµέα Μακεδονίας - Θράκης του
Υπουργείου Εσωτερικών ή άλλης δηµόσιας υπηρεσίας που
εδρεύει και έχει χωρική αρµοδιότητα στη Μακεδονία και Θράκη,
µε τον αναπληρωτή του.
δ) Έναν (1) Αρχιτέκτονα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µε τον αναπληρωτή του.
ε) Έναν (1) Αρχιτέκτονα µέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. οποιοσδήποτε
βαθµίδας ή αρχιτέκτονα µηχανικό εγνωσµένου κύρους µε εµπειρία σε θέµατα αρχιτεκτονικής, µε τον αναπληρωτή του.
στ) Έναν (1) Αρχιτέκτονα, που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από το Τ.Ε.Ε., που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του παρόντος.
ζ) Έναν (1) Αρχιτέκτονα, που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τον Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α., που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9.
5. Η συγκρότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής
Μακεδονίας - Θράκης γίνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αρµόδιου για την άσκηση
των αρµοδιοτήτων του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης
Υπουργού Εσωτερικών.
6. Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζεται γραµµατέας του Συµβουλίου, καθώς και ο αναπληρωτής του, υπάλληλος του αρµόδιου για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του πρώην Υπουργείου
Μακεδονίας-Θράκης.
7. Το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου είναι επταµελές µε διετή θητεία και αποτελείται από:
α) Τον Γενικό Γραµµατέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον Γενικό Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
β) Έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του
Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή στο Γραφείο
Νοµικού Συµβούλου της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος αναπληρώνεται από άλλον Νοµικό
Σύµβουλο ή Πάρεδρο που υπηρετεί στα παραπάνω Γραφεία.
γ) Δύο (2) Αρχιτέκτονες, Προϊστάµενους Διευθύνσεων ή Τµηµάτων ή υπαλλήλους Α’βαθµού του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου µε τους αναπληρωτές τους αρχιτέκτονες.
δ) Έναν (1) Αρχιτέκτονα µέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. οποιοσδήποτε
βαθµίδας ή αρχιτέκτονα µηχανικό εγνωσµένου κύρους µε εµπειρία σε θέµατα αρχιτεκτονικής, µε τον αναπληρωτή του.
ε) Έναν (1) αρχιτέκτονα, που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από το Τ.Ε.Ε., που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του παρόντος, µε τον αναπληρωτή του,
στ) Έναν (1) αρχιτέκτονα, που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τον Σ.Α.Δ.Α.Σ.- Π.Ε.Α., που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του παρόντος.
8. Η συγκρότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής
Αιγαίου γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
9. Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζεται ο γραµµατέας του
Συµβουλίου και ο αναπληρωτής αυτού, υπάλληλοι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή άλλου φορέα του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.»
Άρθρο 60
Τροποποίηση αρµοδιοτήτων και συγκρότησης
των Συµβουλίων Πολεοδοµικών Θεµάτων
και Αµφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)
1. Το άρθρο 20 του ν. 4495/2017 (Α’167), αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα συνιστώνται δύο (2) ή και περισσότερα, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο Συµβούλια Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), υπό
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τον διακριτό τίτλο (Α) και (Β) τα οποία συγκροτούνται µε απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
2. Το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. είναι πενταµελές και αποτελείται από:
α) τον πάρεδρο του γραφείου του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους (Ν.Σ.Κ.) στην έδρα της περιφερειακής ενότητας του
Συµβουλίου, µε τον αναπληρωτή του και, αν δεν υπάρχει Πάρεδρος, από δικαστικό αντιπρόσωπο, ως Πρόεδρο. Αν δεν υπάρχει
γραφείο του Ν.Σ.Κ. στην έδρα του Συµβουλίου, τα παραπάνω
µέλη ορίζονται από το γραφείο του Ν.Σ.Κ. της πλησιέστερης περιφερειακής ενότητας,
β) έναν (1) µηχανικό, προϊστάµενο ή αναπληρωτή προϊστάµενο
της αρµόδιας Διεύθυνσης για θέµατα πολεοδοµίας και χωροταξίας της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης ή της οικείας Διεύθυνσης της περιφέρειας ή προϊστάµενο τµήµατος της
Περιφέρειας ή υπάλληλο της Περιφέρειας ή άλλου φορέα του
ευρύτερου δηµοσίου τοµέα της περιφερειακής ενότητας, µε εµπειρία σε θέµατα πολεοδοµίας και χωροταξίας, ως Αντιπρόεδρο,
µε τον αναπληρωτή του,
γ) έναν (1) µηχανικό, υπάλληλο µε βαθµό Α’, της αρµόδιας Διεύθυνσης για θέµατα πολεοδοµίας και χωροταξίας της οικείας
αποκεντρωµένης διοίκησης ή υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης
της περιφέρειας ή υπάλληλο τµήµατος της περιφέρειας, µε τον
αναπληρωτή του, ως µέλος,
δ) έναν (1) µηχανικό, που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή
του από το Τ.Ε.Ε., µε δεκαετή εµπειρία σε θέµατα χωροταξίας
και πολεοδοµίας, ειδικότητας πολιτικού µηχανικού ή αρχιτέκτονα
µηχανικού ή τοπογράφου µηχανικού ή χωροτάκτη - πολεοδόµου
µηχανικού, ως µέλος,
ε) ένα (1) µέλος που ορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας από το Μητρώο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. της παραγράφου 4
του παρόντος άρθρου, που τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως µέλος. Έως τη σύσταση του Μητρώου, ή
σε περίπτωση που είναι αδύνατη η εύρεση µέλους από το Μητρώο, από έναν (1) µηχανικό, που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από το Τ.Ε.Ε., µε δεκαετή εµπειρία σε θέµατα
χωροταξίας και πολεοδοµίας, ειδικότητας πολιτικού µηχανικού
ή αρχιτέκτονα µηχανικού ή τοπογράφου µηχανικού ή χωροτάκτη
- πολεοδόµου µηχανικού.
Γραµµατέας του Συµβουλίου και αναπληρωτής του ορίζεται
υπάλληλος της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή, αν δεν
υπάρχει, υπάλληλος της περιφέρειας.
Αν διαπιστωθεί αδυναµία συµµετοχής προσώπου της περίπτωσης α’, Πρόεδρος του Συµβουλίου ορίζεται το πρόσωπο που
αναφέρεται στην περίπτωση β’. Στην περίπτωση αυτή, συµµετέχει στο Συµβούλιο και ένας δικηγόρος, ο οποίος επιλέγεται µε
κλήρωση από τα µητρώα της παραγράφου 5 του παρόντος.
3. Η θητεία των µελών είναι διετής.
4. Μητρώα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.:
Τα µητρώα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. συνιστώνται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τηρούνται στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στα µητρώα αυτά εγγράφονται,
κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους, αρχιτέκτονες µηχανικοί, τοπογράφοι µηχανικοί, πολιτικοί µηχανικοί και χωροτάκτες πολεοδόµοι µηχανικοί που διαθέτουν δωδεκαετή επαγγελµατική εµπειρία
ή οκταετή εµπειρία, εφόσον διαθέτουν µεταπτυχιακό ή διδακτορικό αντικείµενο σε συναφές γνωστικό αντικείµενο ή µελετητικό
πτυχίο κατηγορίας 1 ή 2.
5. Μητρώα δικηγόρων ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.:
Τα µητρώα δικηγόρων ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. συνιστώνται και τηρούνται
σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα µε απόφαση του Συντονιστή της
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης µετά από γνώµη του οικείου
Δικηγορικού Συλλόγου. Στα µητρώα αυτά εγγράφονται, κατόπιν
σχετικής αιτήσεώς τους, δικηγόροι που διαθέτουν δωδεκαετή
επαγγελµατική εµπειρία ή οκταετή εµπειρία, εφόσον διαθέτουν
µεταπτυχιακό ή διδακτορικό αντικείµενο σε αντικείµενο σχετικό
µε το δίκαιο του περιβάλλοντος ή το χωροταξικό ή περιβαλλοντικό δίκαιο.»
2. Το άρθρο 21 του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

6133

«Άρθρο 21
Αρµοδιότητες ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.
Τα Συµβούλια Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων
(ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας έχουν διακριτές αρµοδιότητες ως εξής: α) Στις αρµοδιότητες του
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α ανήκουν:
αα) η εξέταση των προσφυγών κατά των πορισµάτων των
ελεγκτών δόµησης, τα οποία εκδίδονται κατά τη διαδικασία του
ελέγχου εφαρµογής οικοδοµικών αδειών του άρθρου 45,
ββ) η άσκηση των αρµοδιοτήτων των Συµβουλίων Χωροταξίας
Οικισµού και Περιβάλλοντος των άρθρων 3 και 4 της
75724/1151/1983 (Β’767) κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, καθώς και κάθε άλλη γνωµοδοτική αρµοδιότητα, η οποία
προβλέπεται από τις διατάξεις για την έκδοση αποφάσεων από
τον πρώην Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
σύµφωνα µε τα άρθρα 280 και 283 της παραγράφου 3 του
ν. 3852/2010. Γνωµοδοτήσεις που φέρουν πληµµελή ή ελλιπή αιτιολογία παραπέµπονται από τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης
Διοίκησης στο ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.. Θέµατα µείζονος σηµασίας µπορεί να παραπέµπονται από το (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) στο Κεντρικό Συµβούλιο
Πολεοδοµικών
Θεµάτων
και
Αµφισβητήσεων
(ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.),
γγ) η γνωµοδότηση για την κατ’ εξαίρεση περίφραξη ξενοδοχείων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 236/18.5./22.6.1984
για τις περιφράξεις γηπέδων µέσα σε ζώνη πλάτους 500 µέτρων
από την ακτή».
β) Στις αρµοδιότητες του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β ανήκουν:
αα) η διερεύνηση των υποθέσεων τέλεσης των παραβάσεων
του άρθρου 46 του παρόντος που διαβιβάζονται από τους ελεγκτές δόµησης και τις υπηρεσίες δόµησης, η σύνταξη πορίσµατος
και η προώθηση του σχετικού φακέλου στο Εποπτικό Συµβούλιο
του άρθρου 156 του
ν. 4389/2016 (Α’94) προκειµένου αυτό
να εισηγηθεί την επιβολή των κυρώσεων,
ββ) η γνωµοδότηση στην περίπτωση της παραγράφου 12 του
άρθρου 42 του παρόντος και της παραγράφου 3 του άρθρου 137
του παρόντος καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται η γνωµοδότησή τους.»
Άρθρο 61
Επιτάχυνση υλοποίησης στρατηγικών
επενδύσεων σε Α.Π.Ε.
1. Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του
ν. 3775/2009 (Α’122) και τις
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ενταχθεί στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (Α’204), για τις οποίες η άδεια παραγωγής
έχει παύσει να ισχύει, κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 6 της
υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου I του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α’107), και έχει διαγραφεί από το µητρώο αδειών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τηρεί η Ρ.Α.Ε., δύναται,
από την έναρξη ισχύος του παρόντος και κατόπιν αίτησης του
κατόχου για χορήγηση άδειας παραγωγής για φωτοβολταϊκό
σταθµό ίδιας ισχύος και στο ίδιο ή τµήµα του πολυγώνου της αρχικής άδειας παραγωγής, να εκδίδεται, κατά προτεραιότητα, από
τη Ρ.Α.Ε., εντός είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή της ως άνω
αίτησης, άδεια παραγωγής, εκτός από τις περιπτώσεις όπου έχει
ήδη εκδοθεί άδεια παραγωγής σε πολύγωνο που επικαλύπτεται
πλήρως ή µερικώς µε το πολύγωνο της αίτησης.
Η ισχύς της άδειας παραγωγής άρχεται από την ηµεροµηνία
έκδοσής της. Σε περίπτωση µη έγκαιρης αποδοχής της προσφοράς σύνδεσης και µη συνυποβολής της εγγυητικής επιστολής
της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου I
του ν. 4152/2013 (Α’107) ως ισχύει, η άδεια παραγωγής ανακαλείται αυτοδικαίως. Επιπλέον, σε περίπτωση που, στο ίδιο ή
τµήµα του πολυγώνου της αίτησης του πρώτου εδαφίου της πα-
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ρούσας, έχουν ήδη υποβληθεί, αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής και δεν έχουν εκδοθεί οι άδειες παραγωγής, οι αιτούντες λαµβάνουν γνώση άµεσα για την κατά προτεραιότητα
έκδοση άδειας παραγωγής των έργων του πρώτου εδαφίου και
τους παρέχεται η δυνατότητα να µεταφέρουν, µε τροποποίηση
της αρχικής αιτήσεώς τους, την προτεινόµενη θέση εγκατάστασης του σταθµού τους σε νέα θέση εντός της ίδιας περιφέρειας.
Στην περίπτωση αυτή ενηµερώνουν τη Ρ.Α.Ε. για τη νέα θέση του
εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία που έλαβαν γνώση.
Οι τροποποιήσεις των αιτήσεων του παρόντος εδαφίου αξιολογούνται από τη Ρ.Α.Ε., µε βάση τη σειρά του κύκλου υποβολής
της αρχικής αίτησης.
2. Με απόλυτη προτεραιότητα µετά την έκδοση της Άδειας
Παραγωγής της προηγούµενης παραγράφου:
α) εκδίδεται απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(Α.Ε.Π.Ο.), εφόσον δεν υπάρχει σε ισχύ, άλλως τροποποιείται µε
βάση την ισχύουσα άδεια παραγωγής,
β) χορηγείται οριστική Προσφορά Σύνδεσης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου I του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013.
3. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) άρχεται από την ηµεροµηνία της έκδοσής
της ή της τροποποίησής της.
4. Μετά την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και
την κατάθεση της ως άνω Εγγυητικής Επιστολής, εκδίδεται άδεια
Εγκατάστασης από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (ΓΔΣΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός
τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.
Άρθρο 62
Αυτοπαραγωγή από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
για αγροτικές εκµεταλλεύσεις
Στην παράγραφο 16 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (Α’ 149) η
φράση «µέχρι ποσοστού 20% της συνολικά παραγόµενης, από
τους σταθµούς αυτούς ηλεκτρικής ενέργειας, σε ετήσια βάση»
αντικαθίσταται από τη φράση «µέχρι ποσοστού 20% της συνολικά παραγόµενης από τους σταθµούς αυτούς, ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση και, εφόσον οι ως άνω σταθµοί παραγωγής
εξυπηρετούν αποκλειστικά αγροτική εκµετάλλευση, µέχρι ποσοστού 75%, αντίστοιχα».
Άρθρο 63
Ρύθµιση Θεµάτων Α.Π.Ε.
Κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που είχαν προχωρήσει σε έκδοση όλων των απαιτούµενων αδειών παραγωγής και εγκρίσεων περιβαλλοντικών
όρων και είχαν καταρτίσει Συµβάσεις Σύνδεσης πριν την 31 Δεκεµβρίου 2015, οι οποίοι αδυνατούσαν να υπογράψουν την προβλεπόµενη από τον ν. 3468/2006 Σύµβαση Πώλησης Ηλεκτρικής
Ενέργειας µέχρι την 31 Δεκεµβρίου 2015, συνεπεία επιβληθείσας
αναστολής εκτέλεσης αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων στα πλαίσια εκκρεµούς διοικητικής ή ακυρωτικής διαδικασίας, αποζηµιώνονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.
3468/2006, εφόσον κατά την ηµεροµηνία ανάκλησης του προσωρινού µέτρου της αναστολής βρίσκονταν σε ισχύ όλες οι απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις για την κατάρτιση σύµβασης
πώλησης και εξεδόθη απόφαση η οποία ανακαλεί την ως άνω
αναστολή. Στην περίπτωση αυτή παύουν αυτοδικαίως συµβάσεις
πώλησης ή λειτουργικής ενίσχυσης που έχουν καταρτιστεί και
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της εν λόγω διάταξης.
Άρθρο 64
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει, από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις
επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,.................................2019

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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10. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό επανερχόµαστε στη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις Περαιτέρω εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».
Συνεχίζουµε µε τις εισηγήσεις των ειδικών αγορητών. Οι εναποµείναντες είναι από τη Ελληνική Λύση ο κ. Μυλωνάκης Αντώνιος και από το ΜέΡΑ25 η κ. Φωτεινή Μπακαδήµα για να
ολοκληρωθεί ο κύκλος των αγορεύσεων των ειδικών αγορητών
και εισηγητών.
Συνεπώς καλούµε στο Βήµα τον κ. Μυλωνάκη, ειδικό αγορητή
από την Ελληνική Λύση.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, διαµεσολάβηση
ή εναλλακτική µέθοδος επίλυσης διαφορών, ένα νοµοσχέδιο στο
οποίο καλούµαστε για µια ακόµα φορά να ενσωµατώσουµε µία
οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ουσιαστικά µιλάει για διασυνοριακή διαµεσολάβηση και τα υπόλοιπα είναι άρθρα µε τα
οποία η Κυβέρνηση προσπαθεί αυτό το νοµοσχέδιο το οποίο ξεκίνησε το 2010 µέχρι σήµερα, να εφαρµοστεί από τον ελληνικό
λαό.
Προτού ξεκινήσω, όµως, θα µου επιτρέψετε λόγω και επαγγελµατικής διαστροφής να σας πω ότι χθες -δεν ακούστηκε καθόλου σήµερα αυτό- παραιτήθηκε ένας από τους πλέον
µάχιµους πιλότους της Πολεµικής µας Αεροπορίας, ο διοικητής
της 114 Πτέρυγας Μάχης, κύριε Υπουργέ. Και πρέπει να µας
προβληµατίσει στο Σώµα όλους αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Γιάννης Κυρίου, ο σµήναρχος
δεν ήταν ένας τυχαίος αξιωµατικός. Όσοι έχουν περάσει από την
Αεροπορία και όσοι έχουν πιλοτάρει στον ελληνικό εναέριο χώρο
ξέρουν ότι ο Γιάννης Κυρίου ήταν από αυτούς οι οποίοι είχαν χιλιάδες ώρες πτήσεως, εκπαιδευτής, τυποποιητής, αξιολογητής,
ένας γνώστης των Μιράζ όσο κανένας άλλος.
Αυτό που ενοχλεί εµάς και εµένα προσωπικά, είναι οι πληροφορίες που παίρνω ότι αποστρατεύτηκε για δύο λόγους. Τώρα,
βέβαια, αυτό στην επιστολή που έστειλε στον Υπουργό Άµυνας
τον κ. Παναγιωτόπουλο, πρέπει να επικυρωθεί ή να µας πει ο κ.
Παναγιωτόπουλος αν είναι έτσι ή όχι.
Γιατί παραιτήθηκε ο Γιάννης Κυρίου; Πληροφορίες λένε ότι
παραιτήθηκε για δύο λόγους: Ο πρώτος λόγος είναι ανταλλακτικά και όλα τα προβλήµατα τα οποία συζητούµε για την πάντα,
για τη διαθεσιµότητα των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων
λόγω προβλήµατος οικονοµικού.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η µονάδα του ασχολείται περισσό-
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τερο µε το λαθροµεταναστευτικό, όπως όλος ο Ελληνικός Στρατός, παρά µε την κύρια ασχολία.
Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι έτσι τα πράγµατα. Είναι λυπηρό
να φεύγουν σµήναρχοι, όπως αυτός ο οποίος σε λίγο θα γινόταν
ταξίαρχος. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να φύγει. Ήταν δύο χρόνια σχεδόν διοικητής της 114, 331,332, οι πιο δυνατές µοίρες αεροσκαφών Μιράζ και Μιράζ 5. Άρα, λοιπόν, πρέπει να δούµε τι
γίνεται στον τοµέα των Ενόπλων Δυνάµεων.
Πάµε, τώρα στο σηµερινό θέµα. Κυρίες και κύριοι, και στις επιτροπές είπαµε στον κύριο Υπουργό ότι ένα καινούργιο επάγγελµα γεννήθηκε, ένα καινούργιο επάγγελµα το οποίο ξεκίνησε
το 2010. Για να µην αυταπατώµεθα, το ΠΑΣΟΚ ήταν ο «µπαµπάς»
αυτού του σχεδίου νόµου. Το 2018 µε τον ν.4512 επικαιροποιήθηκε από τη «µαµά» -τον ΣΥΡΙΖΑ- και βέβαια έρχεται η νέα Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας να επικαιροποιήσει την
ευρωπαϊκή οδηγία, ενσωµατώνοντάς το.
Ουσιαστικά, κύριε Υπουργέ, µας µιλάει για τη διασυνοριακή
διαµεσολάβηση, δεν λέει τίποτα άλλο, και αυτό το οποίο κάνει
εντύπωση είναι ότι συνεχίζει να υπάρχει η υποχρεωτικότητα.
Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Αυτό γίνεται τώρα. Αυτό
πρέπει να το πούµε, ότι είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ο Έλληνας πολίτης πήρε ένα νοµοσχέδιο στα χέρια του από το 2010, το οποίο
απέτυχε παταγωδώς. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η νοοτροπία.
Ο ελληνικός λαός δεν είναι ο γερµανικός λαός, αν και στη Γερµανία στα περισσότερα κρατίδια δεν υπάρχει η υποχρεωτικότητα. Ο ελληνικός λαός θέλει τον φυσικό του δικαστή. Θέλει να
πάει να δικαστεί…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Άλλη
κουλτούρα, κύριε συνάδελφε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Άλλη κουλτούρα. Τι να κάνουµε,
κύριε Υπουργέ; Αλλά να σας πω κάτι; Την κουλτούρα του ελληνικού λαού πρέπει να την αλλάξουµε, αλλά βάζοντας εκούσια µία
παράµετρο. Και ξέρετε, όπου έγινε η διαµεσολάβηση εκουσίως
-το ξέρετε πάρα πολύ καλά- είχε 64% επιτυχία. Όπου έγινε υποχρεωτικά, απέτυχε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Στην
Ιταλία απέτυχε; Υποχρεωτικά έγινε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Όχι, εδώ στην Ελλάδα.
Έρχεται το 2018 ο ΣΥΡΙΖΑ µε έναν νόµο και λέει τι; Ο ελληνικός λαός δεν κάνει αυτό που εµείς του ζητάµε; Θα τον µαλώσουµε. Ποιο είναι το µάλωµα; Θα του το κάνουµε υποχρεωτικό.
Έρχεται τώρα η Νέα Δηµοκρατία στο ίδιο νοµοσχέδιο, ελάχιστες
αλλαγές στα άρθρα, ενσωµατώνει την οδηγία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και την ίδια στιγµή καθιστά υποχρεωτική πλέον τη διαµεσολάβηση στο πρώτο στάδιο. Στο πρώτο στάδιο µία προσυνεδρία. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι θέλει δεν θέλει ο αντίδικος, θα πρέπει
να πάει στον διαµεσολαβητή του. Και ποιος είναι ο διαµεσολαβητής; Ένας σπουδαστής, ο οποίος πήρε πτυχίο Καλών Τεχνών.
Ένας ζωγράφος.
Γελάτε; Δεν είναι έτσι τα πράγµατα; Δεν είναι ένας καθηγητής,
δεν είναι ένας δάσκαλος ΤΕΦΑΑ, ένας γυµναστής; Ένας πιλότος
µπορεί να γίνει; Μπορεί. Άρα, λοιπόν, ο καθένας γίνεται διαµεσολαβητής. Τελικά τι θα κάνει αυτός ο διαµεσολαβητής; Τον ψυχολόγο; Τα είπαµε αυτά, τα έχουµε ζητήσει. Τουλάχιστον, αν
ήταν δικηγόρος, αν είχε σπουδάσει και νοµικά, από τη στιγµή που
θέλει ογδόντα ώρες να µάθει πέντε πράγµατα, Εµπορικό Δίκαιο,
Αστικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο και να δώσει εξετάσεις πολλαπλής επιλογής choice questions, όπως τα λένε και το άλλο µε
εκατόν πενήντα λέξεις να γράψει µία εκθεσούλα και τα λοιπά,
πώς γίνεται µέσα σε ογδόντα ώρες να γίνει διαµεσολαβητής; Και
µη µου πείτε τώρα, κύριε Υπουργέ, ότι το επάγγελµα αυτό θα
παίρνει 50 ευρώ για να κάνει τη διαµεσολάβηση!
Από πληροφορίες τις οποίες έχουµε και µπορείτε να το διασταυρώσετε, όσοι πήγαν στη διαµεσολάβηση, λέει ο διαµεσολαβητής -γιατί τώρα πλέον µπήκαµε και σε εταιρείες, έχουµε
φυσικά πρόσωπα, έχουµε κερδοφόρες εταιρείες- όταν τον ρωτάνε πόσα θέλει, «θέλω 1.000 ευρώ, από 500 ευρώ». Μάλιστα.
Μα, δεν έχει ο ένας ο φουκαράς. Άρα, ερχόµαστε και τον τιµωρούµε. Στα άρθρα θα τα αναλύσουµε. Αυτό, όµως, είναι το σκεπτικό.
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Και εγώ ερωτώ, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν ερχόµαστε όλοι µαζί
να καταργήσουµε την υποχρεωτικότητα. Γιατί πρέπει, δηλαδή,
όπου δεν πίπτει λόγος να πίπτει ράβδος στον ελληνικό λαό; Σας
ακούω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Το κάναµε το 2010.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Το κάνατε το 2010; Δεν κάνατε τίποτα το 2010. Το 2010 το έκανε το ΠΑΣΟΚ και δεν προχώρησε
και ήρθατε εσείς να δείρετε τον ελληνικό λαό, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Και έρχεται η Νέα Δηµοκρατία να συνεχίσει το ξύλο στον ελληνικό λαό και να του λέει «θα πας στο δικαστήριο, αλλά προτού,
Έλληνα πολίτη, πας στο δικαστήριο, θα σε πάω και στον διαµεσολαβητή».
Και τι θα κάνει ο διαµεσολαβητής στην πρώτη συνεδρία, κυρίες και κύριοι; Τίποτα. Απλώς θα ενηµερώσει ότι αυτή η διένεξή
τους µπορεί να προχωρήσει στην εναλλακτική µέθοδο επίλυσης
της διαφοράς και εκτός από τα χρήµατα τα οποία θα δώσει στον
διαµεσολαβητή -500 ευρώ,1000 ευρώ,1.500 ευρώ, 2000 ευρώ,
όσα θέλει ζητάει, ανάλογα τα ποσά τα οποία έρχονται σε σύγκρουση και ανάλογα το θέµα- πρέπει να έχει και τον δικηγόρο
µαζί του. Πόσα θέλει ο δικηγόρος; Ένα χιλιαρικάκι και ο δικηγόρος. Πάει κι αυτό. Γιατί; Για να ενηµερωθεί απλά αν µπορεί η διένεξη αυτή να γίνει µε αυτό τον τρόπο. Εάν είναι διαφορετικό και
εσείς οι έγκριτοι νοµικοί που είστε εδώ µέσα µπορείτε να εξηγήσετε στον Έλληνα πολίτη αυτή την υποχρεωτικότητα, να µας το
πείτε. Αλλιώς, πώς είναι το θέµα; Ότι, κύριοι, εµείς σας οδηγούµε
θέλετε δεν θέλετε σε αυτή την περίπτωση.
Σας είπα και πάλι, κύριε Υπουργέ, ελάτε όλοι µαζί να συµφωνήσουµε να φύγει η υποχρεωτικότητα. Είναι αµαρτία για τον Έλληνα πολίτη. Ο ελληνικός λαός δεν είναι τέτοιος τύπος. Δεν είναι
ο τύπος «εγώ δεν πάω, δεν κάνω, δεν δείχνω». Θα το καταλάβει
µόνος του και εκούσια θα πάει και θα δείτε ότι θα πάει καλύτερα.
Αστικές εµπορικές υποθέσεις, υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου σοβαρές. Όχι ειρηνοδικεία, άρα ποσά αρκετά µεγάλα. Δεν
ξέρω τώρα αν είναι 250 χιλιάδες, 300 χιλιάδες, 500 χιλιάδες ή
άλλα ποσά τα οποία είναι λίγο µικρότερα ή µεγαλύτερα. Κι ένα
παράξενο πράγµα. Δεν είναι υποχρεωτικό ο συνήγορος του ενός
από τους δύο διαδίκους να είναι παρών, όταν υπάρχει καταναλωτικό αγαθό, δηλαδή µία πιστωτική κάρτα, ένα δάνειο, τραπεζικά προϊόντα ουσιαστικά. Γιατί; Διότι εκεί έρχεται ο συνήγορος
της τράπεζας ή οι συνήγοροι των τραπεζών και «του αλλάζουν
τα φώτα». Του λένε το ένα, του λένε το άλλο, αυτός δεν έχει υποχρεωτικά τον δικηγόρο δίπλα του, γιατί δεν έχει λεφτά –βλέπουµε τι γίνεται.
Εγώ νοµίζω ότι αυτή η προδικασία στον διαµεσολαβητή -το είπαµε από την πρώτη στιγµή- είναι προς λάθος κατεύθυνση. Και
δεν είναι µόνο για σας, κύριε Υπουργέ της Νέας Δηµοκρατίας,
το είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Από κει ξεκίνησε το κακό, αλλά νοµίζω ότι
ο ελληνικός λαός τους τιµώρησε για αυτές τις εξυπνάδες που
κάνανε. Νόµιζαν ότι θα παίξουν µε τον Έλληνα πολίτη. Μην παίζετε µε τον Έλληνα πολίτη. Μην παίζετε!
Ένα νέο επάγγελµα, δηλαδή, µε νέες γραφειοκρατικές δοµές,
αυξάνοντας, όπως είπαµε, το κόστος στους διαδίκους.
Τα ερωτήµατα που γεννώνται τώρα είναι αρκετά. Το µεγαλύτερο πάντως είναι γιατί απέτυχε ο θεσµός. Όποιος έρθει να το
εξηγήσει αυτό, γιατί απέτυχε ο θεσµός, βρίσκει και τη λύση. Ο
θεσµός απέτυχε, διότι ο Έλληνας πολίτης θέλει -αυτό έχει µάθειτον φυσικό του δικαστή. Θα µου πείτε «µα, φορτώθηκαν τα δικαστήρια». Και τα Μονοµελή Πρωτοδικεία και τα Πολυµελή και
τα Εφετεία είναι φορτωµένα. Δεν µπορούν άλλο οι δικαστές. Εντάξει. Μήπως πρέπει να έχουµε πρόσληψη δικαστών, να έχουµε
νέους δικαστές; Μήπως πρέπει να εναρµονίσουµε το δικαστικό
µας σύστηµα µε τους υπολογιστές, µε κάθε µέσο ηλεκτρονικό,
το οποίο θα µπορέσει να κάνει τη δουλειά του άλλου, µε τους
γραµµατείς κλπ.; Να το δείτε και αυτό. Ποιοι θα είναι οι διαµεσολαβητές; Τι σπουδές έχουν; Τι εκπαίδευση;
Πάµε τώρα σε ένα-ένα στα άρθρα.
Όσον αφορά το άρθρο 6, είπαµε ότι είµαστε κάθετα αντίθετοι.
Το άρθρο 6 είναι η υποχρεωτικότητα. Την υποχρεωτικότητα πρέπει να την καταργήσουµε, είτε θέλετε να το καταλάβετε όλοι είτε
δεν θέλετε. Μας ακούει ο ελληνικός λαός. Δεν µπορείς να υποχρεώσεις κανέναν να πάει να δώσει του κόσµου τα λεφτά, γιατί
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είναι υποχρεωτικό να πάει σε µια προσυνεδρία.
Είπαµε ότι η αµοιβή του δικηγόρου είναι ελεύθερη, δεν είναι
50 ευρώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Πάντα είναι ελεύθερη.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ούτε του διαµεσολαβητή είναι 50
ευρώ. Είναι ελεύθερη και του διαµεσολαβητή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Πάντα και παντού.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ε, εντάξει, µα γι’ αυτό λέω ότι είναι
ελεύθερη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Και πόσες αµοιβές θα παίρνουν.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Μα, γιατί να µη γίνει δωρεάν; Μπορείτε να µου πείτε εσείς;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Πολλές φορές το κάνουµε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ναι, καλά, το κάνετε. Όταν το κάνετε, να µου πείτε και εµένα να πάµε να την κάνουµε δωρεάν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Δωρεάν θα το κάνουν οι δικηγόροι;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ελάτε, κύριε Πλεύρη. Οι δικηγόροι
µάς έχετε φάει εδώ πέρα. Δεν τολµάµε να πάµε στο δικαστήριο.
Αν πας στο δικαστήριο, τελείωσες.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Γι’ αυτό σας λέµε να πάτε στη διαµεσολάβηση και όχι στη δικαιοσύνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη διακόπτετε, σας
παρακαλώ.
Ελάτε, κύριε Μυλωνάκη, συνεχίστε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Δωρεάν διαµεσολάβηση µπορεί να
γίνει; Αυτό να γίνει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Από τη µία ζητάτε εκπαιδευµένους διαµεσολαβητές και από την άλλη θέλετε να το κάνουν και δωρεάν.
Δεν γίνεται!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Εµείς σας είπαµε από την αρχή ότι
διαµεσολαβητές αυτού του είδους δεν θέλουµε. Κατ’ αρχάς δεν
πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Είναι το πρώτο πράγµα που είπαµε
από την αρχή. Το δεύτερο είναι ότι ο διαµεσολαβητής πρέπει να
είναι νοµικός. Δεν µπορεί ο καθένας να γίνει διαµεσολαβητής.
Αυτό είναι ένα νέο επάγγελµα.
Όσον αφορά το άρθρο 5, σε σχέση µε τις υποθέσεις των καταναλωτικών διαφορών, είπαµε ότι προκαλεί εντύπωση που δεν
υπάρχει η υποχρεωτική παρουσία του δικηγόρου. Εδώ νοµίζω
ότι έπρεπε να είναι υποχρεωτική η παρουσία του δικηγόρου.
Άρθρο 12: Ποια είναι τα προσόντα των διαµεσολαβητών; Να
είναι κάτοχοι πτυχίου σχολής Καλών Τεχνών. Είναι ένα καλό προσόν. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ. Άλλο ένα καλό προσόν.
Να είναι πιλότοι. Άλλο ένα καλό προσόν! Αυτοί είναι διαµεσολαβητές τώρα! Και θέλετε να µας πείσετε ότι θα εµπιστευτεί ο κόσµος αυτούς τους διαµεσολαβητές.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω δυο λόγια για την τροπολογία,
κύριε Υπουργέ. Θα την ψηφίσουµε βεβαίως, αλλά γιατί; Διότι ορισµένα άρθρα είναι σοβαρά και σωστά. Υπάρχει, όµως, ένα άρθρο
το οποίο αναφέρεται στη συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης µε ΜΚΟ που ασχολούνται µε την εγκληµατικότητα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Μιλάτε
για τη Στέγη του Παιδιού;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ναι, για το άρθρο 3. Ποια Στέγη
Παιδιού; Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή η στέγη παιδιού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Εκεί
υπάρχουν εθελοντικές οργανώσεις.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Να σας πω κάτι; Για ποιον λόγο να
µπαίνουν ΜΚΟ µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης; Υπάρχει κανένας
λόγος;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Για να
υπάρχει η εποπτική δυνατότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Όπως υπάρχει τώρα στις ΜΚΟ,
κύριε Υπουργέ και έχει γίνει µπάχαλο, έχουν κερδίσει εκατοντάδες εκατοµµύρια, η λαθροµετανάστευση και η λαθροεισβολή
έχει αυξηθεί στη χώρα µας, ο ελληνικός λαός δεν ξέρει τι να
κάνει. Έναν χρόνο υποτίθεται ότι τους δίνουµε λεφτά για να κοιµηθούν, να φάνε οι µετανάστες και εν συνεχεία µετά από έναν
χρόνο θα βγουν έξω να λένε ότι δεν έχουν δουλειές, δεν έχουν
χρήµατα και ότι πρέπει να ληστέψουν για να ζήσουν. Αυτό γίνεται
µε τις ΜΚΟ.
Η Ελληνική Λύση, κύριε Υπουργέ σας λέει και πάλι -θα τα
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πούµε και στη δευτερολογία- ότι πρέπει να φύγει αυτήν τη στιγµή
το άρθρο 6, η υποχρεωτικότητα. Βγάλτε το άρθρο 6. Θα πάει
πάρα πολύ καλά. Δεν σας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για
την υποχρεωτικότητα. Βγάλτε την υποχρεωτικότητα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Φωτεινή Μπακαδήµα, ειδική αγορήτρια από
το ΜέΡΑ25.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να συζητήσουµε το νοµοσχέδιο που εισάγει το Υπουργείο
Δικαιοσύνης µε τίτλο «Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές
υποθέσεις, περαιτέρω εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου».
Αποτελεί την προσπάθεια της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας να επαναφέρει τον θεσµό της διαµεσολάβησης και µάλιστα
της υποχρεωτικής διαµεσολάβησης σε ένα ευρύτατο πλαίσιο
υποθέσεων. Είναι µια προσπάθεια που ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ το
2010 µε τον ν.3898 και ήρθε να ενισχύσει ο ΣΥΡΙΖΑ µε τον νόµο
Κοντονή, τον ν.4512/2018.
Δεν είναι δυνατόν να µην προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η
Νέα Δηµοκρατία, ουσιαστικά, τώρα επαναφέρει ένα νοµοθέτηµα
που η ίδια είχε καταψηφίσει όταν ήταν στη θέση της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης. Άραγε, τι άλλαξε από τότε µέχρι τώρα και έκανε
τη Νέα Δηµοκρατία να υπεραµύνεται του νοµοσχεδίου; Τι άλλαξε
πέρα από το ότι η ίδια ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας;
Για τον προηγούµενο νόµο, αυτόν του 2018, εκφράστηκαν, µεταξύ άλλων, και από την Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής αµφιβολίες αναφορικά µε την παράβαση του δικαιώµατος περί
αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας, που κατοχυρώνεται
από το Σύνταγµά µας στο άρθρο 20, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και τον Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων.
Ως ΜέΡΑ25 είµαστε θετικά διακείµενοι απέναντι σε προσπάθειες που θα ελαφρύνουν τον φόρτο εργασίας των δικαστηρίων,
µειώνοντας ταυτόχρονα τον χρόνο επίλυσης µιας διαµάχης. Δεν
µπορούµε, όµως, να σταθούµε θετικοί απέναντι στον τρόπο µε
τον οποίο επιχειρεί να το κάνει η Κυβέρνηση.
Ας δούµε αναλυτικότερα το νοµοσχέδιο και τα άρθρα απέναντι
στα οποία δεν γίνεται να µην σταθούµε κριτικοί, µιας και έρχονται
σε ευθεία αντίθεση µε το δικό µας ιδεολογικό πλαίσιο και την
άποψη που έχουµε περί δικαιοσύνης.
Όπως είπαµε από την πρώτη συνεδρίαση της αρµόδιας επιτροπής, είµαστε αντίθετοι στο παρόν νοµοσχέδιο που ουσιαστικά
επαναφέρει τον ν.4512 που είχε κριθεί αντισυνταγµατικός από
τη διοικητική ολοµέλεια του Αρείου Πάγου. Ήταν µια απόφαση
που µαζί µε όλες τις αντιδράσεις που προκάλεσε σε δικαστικούς
και δικηγορικούς κύκλους, οδήγησε στην απόσυρση της διάταξης της υποχρεωτικής διαµεσολάβησης.
Πιο αναλυτικά, κατ’ αρχάς µε το άρθρο 3 έχουµε διεύρυνση
του πεδίου εφαρµογής του θεσµού της διαµεσολάβησης, ώστε
να µπορούν να υπαχθούν σε αυτό υποθέσεις αστικές ή εµπορικές, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, που είτε υφίστανται
στο παρόν είτε θα προκύψουν στο µέλλον, κάτι που δεν προβλέπει η οδηγία και πραγµατικά αποτελεί µια πρωτοτυπία για τη
χώρα µας. Έτσι, σχεδόν το σύνολο των υποθέσεων θα πρέπει να
περάσει από τη διαδικασία της υποχρεωτικής διαµεσολάβησης,
ενώ µένουν εκτός διαδικασίας µόνο οι υποθέσεις των ειρηνοδικείων.
Περιλαµβάνονται ως εκ τούτου οικογενειακές υποθέσεις, εκεί-
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νες που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα µονοµελούς και πολυµελούς πρωτοδικείου, καθώς και όλες εκείνες για τις οποίες υπάρχει έγγραφη συµφωνία µεταξύ διαδίκων που προβλέπει η ρήτρα
διαµεσολάβησης, αφήνοντας, όµως, εκτός του συγκεκριµένου
θεσµού υποθέσεις στις οποίες διάδικο µέρος είναι το δηµόσιο ή
κάποιος ΟΤΑ ή κάποιο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, καθώς
και εκείνες που αφορούν καταναλωτικά θέµατα που, αν εφαρµοζόταν, ίσως τελικά να είχε θετικά αποτελέσµατα. Γιατί, όπως µας
είπε ο Υπουργός στην επιτροπή, δεν προβλέπεται από την οδηγία.
Λίγο πιο κάτω, στο άρθρο 5, πιο συγκεκριµένα στην έκτη παράγραφο αυτού, αναφέρεται πως αν τελικά η διαµάχη οδηγηθεί
στο δικαστήριο λόγω αποτυχίας της διαµεσολάβησης, ούτε ο
διαµεσολαβητής ούτε οι νοµικοί παραστάτες µπορούν να εξεταστούν σαν µάρτυρες, όπως δεν µπορούν να προσκοµίσουν στοιχεία που θα προκύψουν από τη διαµεσολάβηση. Μοιάζει εδώ ο
συντάκτης του νοµοσχεδίου να λησµονεί πως δεν παρέχεται η
δυνατότητα απόδειξης εξάντλησης κάθε περιθωρίου εύρεσης
εξωδικαστικής λύσης, που είναι και ο βασικός σκοπός της διαµεσολάβησης, άλλωστε. Πώς θα αποδειχθεί, αν δεν προσκοµιστούν στοιχεία, ότι έγινε κάθε προσπάθεια και πλέον τελµάτωσε
η διαδικασία και ως εκ τούτου πρέπει να οδηγηθούµε στη δικαστική οδό;
Με το άρθρο 7 επανέρχεται η διάταξη του ν.4512 περί επιβολής χρηµατικής ποινής σε όποιο µέρος δεν προσέλθει στην αρχική υποχρεωτική συνεδρία, σε ένα πλαίσιο που κυµαίνεται
µεταξύ 100 και 500 ευρώ, αυξάνοντάς το από το αντίστοιχο προβλεπόµενο του ν.4512. Έτσι, αυξάνεται το συνολικό κόστος της
διαδικασίας, γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή µε το
διατακτικό της απόφασης της διοικητικής ολοµέλειας του Αρείου
Πάγου που επιτάσσει και απαιτεί µια καθόλα αδάπανη διαδικασία.
Λίγο πιο κάτω, στο άρθρο 10, περιγράφεται η κεντρική επιτροπή διαµεσολάβησης. Εδώ αξίζει να σηµειώσουµε ότι έχουµε
µείωση των προβλεπόµενων µελών σε δεκατρία, που αποτελεί
αύξηση από τα οκτώ που προέβλεπε ο ν. 3898, αλλά µείωση από
τα δεκαπέντε του ν.4512. Δύο απ’ αυτά τα δεκατρία µέλη απαιτείται να είναι καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων
της χώρας µας, µε µόνο το ένα να απαιτείται να έχει διατελέσει
καθηγητής Νοµικής σχολής, χωρίς να υπάρχει καµµία πρόβλεψη
για το δεύτερο.
Επιπλέον, το τέταρτο σηµείο της πρώτης παραγράφου του
ιδίου άρθρου προβλέπει ως µέλη της ΚΕΔ τρεις εκπροσώπους
του Υπουργείου Δικαιοσύνης από τους υπηρετούντες στην κεντρική υπηρεσία υπαλλήλους ή από τους υπηρετούντες µετακλητούς νοµικούς στο πολιτικό γραφείο µέλους της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου.
Ο Υπουργός δεσµεύθηκε -και αναµένεται να το δούµε- ότι θα
µειωθεί ο αριθµός των εν λόγω µελών σε δύο από τρία. Παρ’ όλα
αυτά, δεν έχουµε λάβει ακόµα απάντηση στην ερώτηση που είχαµε θέσει αναφορικά µε τον τρόπο επιλογής των µελών της ΚΕΔ
που προβλέπονται στις τέσσερις πρώτες περιπτώσεις της παραγράφου αυτής. Αναµένουµε, επίσης, να δούµε την υπουργική
απόφαση που θα αφορά στον ορισµό της ΚΕΔ και που θα αποδεικνύει ότι όντως η συµµετοχή των µελών σ’ αυτή θα είναι άµισθη.
Αν και συνεχίζουµε να απορούµε γιατί να µην επιλεγούν κάποιοι από τους µόνιµους υπαλλήλους του Υπουργείου. Αντίθετα,
βλέπουµε να µετακυλίεται η δυνατότητα πλήρωσης θέσεων σε
µετακλητούς υπαλλήλους των πολιτικών γραφείων της ηγεσίας
αυτής µε διεύρυνση µάλιστα της δυνατότητας -πέρα από το γραφείο του Υπουργού- σ’ αυτό του Υφυπουργού και του Γενικού
Γραµµατέα.
Στο άρθρο 12, περιγράφονται τα προσόντα των διαµεσολαβητών µε βασικό να είναι η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ και η παρακολούθηση ενός σεµιναρίου ογδόντα ωρών που θα οργανώσει ένας
πιστοποιηµένος φορέας κατάρτισης. Μέσα σε ογδόντα ώρες και
έχοντας κάνει κανείς λίγα µαθήµατα Αστικού, Οικογενειακού και
Εµπορικού Δικαίου θα µπορεί να διαπιστευθεί ως διαµεσολαβητής µε στόχο την τελική επίλυση ή την προσπάθεια επίλυσης διαφωνιών και διαµαχών που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα

6137

υποθέσεων. Θεωρούµε πως δεν αρκούν οι ογδόντα ώρες, κάτι
που θα φανεί αργότερα, όταν θα έχουµε αναρίθµητες αποτυχηµένες µεσολαβήσεις που θα πάρουν µοιραία τη δικαστική οδό.
Έτσι, θα αυξηθεί τελικά το κόστος που θα επιβαρύνει τους «αντιπάλους» που θα επωµισθούν τόσο µια ατελέσφορη διαµεσολάβηση όσο και µια δικαστική διαµάχη.
Παράλληλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο προβλέπει την καταβολή αµοιβής 50 ευρώ για την πρώτη
υποχρεωτική συνεδρία που κατανέµεται ισοµερώς µεταξύ των
µερών, ενώ είναι απαραίτητη η παρουσία δικηγόρου.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας, ο διαµεσολαβητής
δεν µπαίνει ούτε καν στην ουσία της υπόθεσης παρά µόνο εξετάζει τη δυνατότητα επίλυσης εξωδικαστικά και κρίνει αν µπορεί
να συνεχίσει η διαµεσολάβηση ή όχι. Τότε, στη δεύτερη περίπτωση δηλαδή, η αµοιβή του κυµαίνεται περίπου στα ογδόντα
ευρώ ανά ώρα, που και πάλι διαµοιράζεται µεταξύ των µερών,
σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 18.
Σε κάθε περίπτωση, όλα δείχνουν ότι θα αυξηθεί κατά πολύ το
κόστος που θα πρέπει να καλύψει κάθε διάδικος. Αν σκεφτούµε
πως ζούµε σε µια εποχή όπου πολλοί αδυνατούν να καλύψουν
το ποσό που τους αναλογεί, ακόµα και για την πρώτη συνεδρία,
τα 25 ευρώ, και ειδικά αν µιλάµε για υποθέσεις Εργατικού Δικαίου και διαµάχες εργαζοµένων και εργοδοτών, είναι εξαιρετικά
πιθανό οι εργαζόµενοι να εγκαταλείπουν την υπόθεση. Αν στη
δύσκολη οικονοµική θέση προσθέσουµε το γεγονός πως, εκ των
πραγµάτων, οι εργαζόµενοι δεν έχουν ποτέ την ίδια διαπραγµατευτική δύναµη και ισχύ µε τους εργοδότες, τότε είναι σχεδόν
βέβαιο πως θα έχουµε πολλές προσπάθειες διαµεσολάβησης
όπου το ασθενέστερο µέρος απλώς θα παραιτείται.
Στα άρθρα 22-25 περιγράφονται οι φορείς κατάρτισης, η αδειοδότηση φυσικών και νοµικών προσώπων που επιθυµούν να πάρουν άδεια, ώστε να µπορούν να πιστοποιήσουν έναν
διαµεσολαβητή. Δεν µπορεί παρά να προκαλέσει έκπληξη η παροχή δυνατότητας σε φυσικά πρόσωπα, δηλαδή ιδιώτες, να ανοίξουν ένα κέντρο που θα πιστοποιεί διαµεσολαβητές. Ποιες
διασφαλίσεις υπάρχουν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ώστε να
µη γεµίσει κάθε πόλη µε κέντρα κατάρτισης σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα και χωρίς µάλιστα να υπάρχει το απαραίτητο πλαίσιο
προστασίας της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών; Αυτό
θα θέσει σε κίνδυνο τόσο την ποιότητα της διαµεσολάβησης όσο
και την ποιότητα των διαµεσολαβητών.
Δυστυχώς, το νεοφιλελεύθερο πνεύµα που διαπνέει και το
παρόν νοµοθέτηµα έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή µε όσα πρεσβεύουµε. Θα στηρίζαµε µια προσπάθεια που θα ελάφρυνε τα
πινάκια των δικαστηρίων, όχι, όµως, µε τον τρόπο που το επιχειρεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης µε τον εν λόγω νόµο. Κρίνουµε
πως πρόκειται για µια προσπάθεια που γίνεται προς τη σωστή
κατεύθυνση, αλλά µε τον πλέον λάθος τρόπο. Πράγµατι, αρκετές
χώρες εισήγαγαν τον θεσµό της διαµεσολάβησης στη νοµοθεσία
τους µε ευεργετικά αποτελέσµατα και για τα δικαστήριά τους,
αλλά και µε τελική µείωση του χρόνου επίλυσης διαφορών.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Ιταλία που, αφού κινήθηκε µεταξύ εθελοντικής και υποχρεωτικής διαµεσολάβησης,
κατέληξε να θεσπίσει το 2013 την πρόβλεψη για υποχρεωτική
συνεδρία, κίνηση που ωφέλησε τα δικαστήρια της γείτονος.
Όµως, δυστυχώς, στη χώρα µας η έννοια της εξωδικαστικής
επίλυσης διαφορών και της διαµεσολάβησης είναι ακόµα
πρώιµη. Όταν την ίδια στιγµή έχουµε τέτοιες νοµοθετικές προσπάθειες, οι οποίες αφήνουν ελεύθερο το πεδίο για εµπορευµατοποίηση και ιδιωτικοποίηση, που είναι πιθανόν να ενέχουν
ψήγµατα αντισυνταγµατικότητας, ενσωµατώνοντας διατάξεις
του ν.4512, και που τελικά αυξάνουν το κόστος που θα πρέπει
να επωµισθεί ένας πολίτης που θέλει να καταφύγει στη διαµεσολάβηση, η ευκαιρία να ενισχυθεί η αξιοπιστία του θεσµού, δυστυχώς, αποµακρύνεται.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ)
Κλείνοντας θα ήθελα να σηµειώσω πως είναι άξιο απορίας το
ότι µολονότι επανέρχονται οι διατάξεις του προηγούµενου
νόµου, η διοικητική ολοµέλεια του Αρείου Πάγου γνωµοδότησε
επί της συνταγµατικότητας του επίµαχου νοµοσχεδίου έπειτα
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από αίτηµα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ειδικότερα, τα σαράντα
τρία µέλη της διοικητικής ολοµέλειας έκριναν οµόφωνα αντισυνταγµατικές τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, κάτι που ειλικρινά
µας προκάλεσε έκπληξη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η προώθηση των πολιτών σε
αδιαφανή παραδικαστήρια και η δηµιουργία ενός καινούργιου
επαγγέλµατος, αυτό του διαµεσολαβητή, που θα αφήσει πολυάριθµους νέους, άνεργους πτυχιούχους έρµαια επιτηδείων, που
θα τους εκµεταλλευθούν σαν φτηνό εργατικό δυναµικό, χωρίς
κανείς τελικά να γνωρίζει τι διασυνδέσεις και ποιες οικονοµικές
σχέσεις µπορεί να κρύβονται πίσω από κάθε κέντρο διαµεσολάβησης, µας βρίσκουν κάθετα αντίθετους. Δεν µπορούµε επ’ ουδενί να συναινέσουµε στην παράδοση της δικαιοσύνης στον
ιδιωτικό τοµέα και τους επιχειρηµατίες.
Κατόπιν όλων των παραπάνω, δεν µπορούµε παρά να καταψηφίσουµε επί της αρχής το παρόν νοµοσχέδιο και να επιφυλαχθούµε για τα επιµέρους άρθρα. Για την τροπολογία θα
τοποθετηθώ αργότερα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ, κυρία
Μπακαδήµα.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Παρακαλώ, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Έχει κατατεθεί από τον Υπουργό µια τροπολογία για µια σειρά
από θέµατα, ορισµένα εκ των οποίων είναι ιδιαίτερα σηµαντικά
και δεν είχαν ενηµερωθεί οι εισηγητές και τα µέλη της επιτροπής
όταν έγινε η συζήτηση. Κατάλαβα ότι ο κύριος Υπουργός θα την
παρουσιάσει µε την οµιλία του. Επειδή οι εισηγητές δεν µπορούσαν να σχολιάσουν την τροπολογία πριν την αναπτύξει ο κύριος
Υπουργός, θα ήθελα να προτείνω -µε την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε- και επειδή δεν είναι και πολλοί οµιλητές, µετά την οµιλία
του κυρίου Υπουργού όποιος εισηγητής από τα κόµµατα επιθυµεί, να τοποθετηθεί για δυο-τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Αφού
υπάρχει η δευτερολογία.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι. Η δευτερολογία
είναι στο τέλος, κύριε Υπουργέ.
Επειδή όµως πρέπει να γίνει ένας σχολιασµός και από τους εισηγητές για την τροπολογία, γιατί θίγει και κάποια σηµαντικά θέµατα, έστω και για δύο-τρία λεπτά, όποιος εισηγητής θέλει, µετά
την οµιλία του κύριου Υπουργού, να πει κάτι αυστηρά για την
τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, µήπως
θέλετε να παρουσιάσετε τώρα την τροπολογία; Όµως, µιλάω
µόνο για την τροπολογία, όχι να µιλήσετε. Να κάνετε µια παρουσίαση πέντε λεπτών της τροπολογίας, ώστε να την πάρουν υπ’
όψιν τους οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και στη δευτερολογία τους οι εισηγητές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Επειδή,
κύριε Πρόεδρε, προτίθεµαι να κάνω µια συνολική οµιλία στην
οποία θα ενσωµατωθεί βεβαίως και η παρουσίαση της τροπολογίας, θα σας έλεγα ότι η τροπολογία σε ό,τι αφορά το κείµενό
της είναι γνωστή. Έχει δοθεί ήδη από χθες στα κόµµατα. Άρα,
λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι που δεν είναι γνωστό. Παρ’ όλα αυτά,
ας ξεκινήσουµε τον κατάλογο των οµιλητών και πολύ σύντοµα
θα µιλήσω κι εγώ και θα παρουσιάσω την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Εντάξει. Ας πάµε έτσι και
οι εισηγητές θα έχουν χρόνο να ξαναµιλήσουν και να ξαναµιλήσει
και ο κύριος Υπουργός.
Οι επόµενοι έξι συνάδελφοι που θα µιλήσουν είναι οι εξής. Η
κ. Ζέττα Μακρή από τη Νέα Δηµοκρατία, ο κ. Μπούγας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Λάππας
από τον ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Αθανασίου από την Ελληνική Λύση, η κ. Σακοράφα από το ΜέΡΑ25 και ο κ. Καµίνης από το Κίνηµα Αλλαγής.
Αυτοί δεν αλλάζουν. Μετά όποιος από τους Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους θέλει να πάρει τον λόγο, µας το λέει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ορίστε, κυρία Μακρή, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς οι νοµικοί
και κυρίως οι συνάδελφοί µας που ασκούν µαχόµενη δικηγορία,
αλλά πρωτίστως οι διάδικοι που εκπροσωπούνται στα δικαστήρια, που εκπροσωπούµε στα δικαστήρια, βιώνουν και βιώνουµε
καθηµερινά την αργή και ψυχοφθόρα διαδικασία απονοµής δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Μερικοί δε από τους πελάτες µας, από
τους διαδίκους, ίσως να µην προλάβουν ποτέ να εισπράξουν ποικιλοτρόπως το τίµηµα της δικαιοσύνης.
Με τις επικρατούσες συνθήκες απονοµής δικαιοσύνης στην
Ελλάδα και τις απλές αστικές και εµπορικές υποθέσεις, από την
κατάθεση µιας αγωγής µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε
πρώτο βαθµό, απαιτούνται κατά µέσο όρο τουλάχιστον εξακόσιες δέκα ηµέρες, δηλαδή είκοσι δύο µήνες, σύµφωνα µε έρευνα
της Εταιρείας Δικαστικών Μελετών το 2016 και από τότε σας βεβαιώ, ότι δεν άλλαξαν πολλά πράγµατα.
Στο διάστηµα αυτό, προφανώς, δεν συνυπολογίζονται τυχόν
καθυστερήσεις, όπως αναβολές, οι οποίες πραγµατικά µπορούν
να εκτινάξουν τον χρόνο τελεσιδικίας σε πολλές ακόµα εκατοντάδες µέρες ή και µερικούς µήνες επιπρόσθετα. Αυτοί οι µήνες,
θα τολµούσα να πω τα χρόνια καθυστέρησης, µπορεί να αποβούν κρίσιµα για τη διατήρηση µιας εµπορικής συνεργασίας για
τη λειτουργία µιας επιχείρησης. Περιττό, βεβαίως, να αναφέρω
και την απαίτηση µεγάλων χρηµατικών ποσών ως κόστος δικαστικών εξόδων, όταν επιλέγεται ως µονόδροµος η καταφυγή στη
δικαστική οδό για την επίλυση των διαφορών.
Εναλλακτική λύση σε αυτές τις χρονοβόρες διαδικασίες έρχεται να προσφέρει η εξωδικαστική διαµεσολάβηση, διαδικασία
που όπως ξέρουµε ήδη εφαρµόζεται εδώ και δεκαετίες στις
ΗΠΑ, στο Ηνωµένο Βασίλειο, την Αυστραλία για την επίλυση κυρίως αστικών και εµπορικών διαφορών, µε ποσοστό επιτυχίας
άνω του 75%. Τα τελευταία χρόνια αυτή η πρακτική καταγράφει
έντονους ρυθµούς ανάπτυξης και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, ιδίως στην Ιταλία, µε διακόσιες πενήντα χιλιάδες υποθέσεις να έχουν κλείσει µε τη µέθοδο της διαµεσολάβησης, τη
Γαλλία και τη Γερµανία.
Συνεπώς σε διεθνές επίπεδο η διαδικασία αυτή δεν είναι
απλώς µια αποδεκτή διαδικασία, µια αποτελεσµατική, ταχεία και
ποιοτική, αλλά είναι άκρως ελκυστική, λόγω των σηµαντικών πλεονεκτηµάτων της, που είναι η εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πλαίσιο του θεσµού της εξωδικαστικής διαµεσολάβησης αποδόθηκε εξαιρετικά συνοπτικά
και µε ακρίβεια σε λίγες γραµµές από ένα εξέχον µέλος της δικαστικής κοινότητας, τον πρώην Πρωθυπουργό, νυν Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και επίτιµο Πρόεδρο του Συµβουλίου της
Επικρατείας, τον κ. Παναγιώτη Πικραµµένο, ο οποίος είπε: «Οι
µέθοδοι εναλλακτικής επίλυσης διαφορών δεν τελούν σε σχέση
ανταγωνισµού προς την επίσηµη κρατική δικαιοσύνη, δεν αναπληρώνουν τα δικαστήρια, δεν τα αντικαθιστούν, αντίθετα συµβάλλουν στην αναβάθµιση τους. Η απονοµή της δικαιοσύνης
πρέπει να προσαρµοστεί και να συµβαδίζει µε τη σύγχρονη ζωή,
τα επίκαιρα προβλήµατα της κοινωνίας, την οικονοµική ανάπτυξη, την τεχνολογία στην εποχή της τέταρτης βιοµηχανικής
επανάστασης».
Με το παρόν νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση επιχειρεί να ικανοποιήσει µία από τις βασικές υποχρεώσεις της χώρας έναντι των θεσµών, αλλά και έναντι των
Ελλήνων πολιτών τόσο στο πλαίσιο των µεταρρυθµίσεων όσο και
στο πλαίσιο του προγράµµατος της ενισχυµένης εποπτείας, το
οποίο βεβαίως και η προηγούµενη κυβέρνηση είχε δεσµευτεί για
την εισαγωγή της διαµεσολάβησης.
Η συγκεκριµένη πρακτική, έχοντας αρχικά πνεύµα προαιρετικό
στην εφαρµογή της, έκανε δειλά την εµφάνισή της το 2008 µε
την ευρωπαϊκή οδηγία 2008/52 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
η οποία και ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία το 2010, µε
τον ν.3398/2010.
Ωστόσο, ο επικαιροποιηµένος ν.4512/2018 αφ’ ενός κρίθηκε
την ίδια χρονιά συνταγµατικός από τον Άρειο Πάγο, αφ’ ετέρου
µε απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κρι-
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τήρια που έθετε η ελληνική νοµοθεσία για τη δυνατότητα σύστασης φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών από φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, κρίθηκαν ως ιδιαίτερα περιοριστικά. Συνεπώς καλείται
σήµερα η παρούσα Κυβέρνηση να ευθυγραµµιστεί µε τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων νοµοθετώντας εκ νέου.
Ταυτοχρόνως, το Υπουργείο Δικαιοσύνης φιλοδοξεί να µετατρέψει σε βάθος χρόνου τη διαδικασία της διαµεσολάβησης από
έναν προαιρετικό θεσµό σε µια συνειδητή επιλογή των πολιτών.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα να αποφορτιστεί η δικαστηριακή
ύλη, έτσι ώστε να έχουµε µε την πάροδο του χρόνου τη δυνατότητα τόσο τα δικαστήρια όσο και η απονοµή της δικαιοσύνης να
λειτουργήσουν µε ρυθµούς ταχύτερους και αποδοτικότερους.
Είναι κοινός τόπος πως αν η δικαιοσύνη, η οποία αποτελεί ένα
πυλώνα της δηµοκρατίας µας, του δηµοκρατικού αστικού πολιτεύµατός µας, δεν λειτουργεί, τότε µια σειρά προβληµάτων αρχίζουν να εµφανίζονται στο προσκήνιο, µε αποτέλεσµα να
αποτελούν τροχοπέδη για την εξέλιξη της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.
Το νοµοσχέδιο καθορίζει µε σαφήνεια τους παράγοντες της
διαδικασίας, τους ρόλους και τις αρµοδιότητές τους, ιδιαίτερα
δε του διαµεσολαβητή ο οποίος πέρα από την επιστηµονική του
κατάρτιση και την ικανότητα να φέρει σε πέρας µε επιτυχία την
αποστολή του, πρέπει να χαρακτηρίζεται από ανεξαρτησία και
από ουδετερότητα.
Συγχρόνως, αναδεικνύεται µε το παρόν νοµοσχέδιο -και
σωστά- ο ρόλος του δικηγόρου µε την υποχρεωτικότητα της παρουσίας του από την πρώτη συνάντηση, η οποία είναι και η µόνη
που απαιτείται. Βεβαίως, δεν αρκεί µόνο να νοµοθετήσουµε
σωστά, αλλά χρειάζεται να αναπτυχθεί και η ανάλογη κουλτούρα
στην κοινωνία, προκειµένου να προωθηθεί και να εδραιωθεί το
µοντέλο στο οποίο βασίστηκε η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.
Επίσης, στο παρόν νοµοσχέδιο ρυθµίζονται θέµατα, όπως η
Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης, οι φορείς κατάρτισης των
διαµεσολαβητών και πώς αυτοί θα πιστοποιούνται, οι διαµεσολαβητές και πώς αυτοί θα πιστοποιούνται από την εκπαίδευσή
τους µέχρι και τις εξετάσεις, που θα τους δίνουν το δικαίωµα να
ασκήσουν ένα νέο επάγγελµα, όπως προκύπτει τελικά, ανεξάρτητα από την άλλη επιστηµονική τους κατάρτιση και επαγγελµατική δραστηριότητα που ενδεχοµένως είχαν µέχρι τη στιγµή που
θα αναλάβουν τα καθήκοντα του διαµεσολαβητή, ο τρόπος λειτουργίας των διαµεσολαβητών και η παραποµπή στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος έρχεται να καλύψει άλλη
µία εκκρεµότητα που υπήρχε στην ανάγκη να λειτουργεί στο
πλαίσιο του νόµου αφ’ ενός, αλλά και αφ’ ετέρου και ενός κώδικα
δεοντολογίας ο οποίος θα οδηγεί στη συνέχεια στην αξιολόγηση
του, αλλά και σε κυρώσεις εφόσον δεν λειτουργεί µε σωστό
τρόπο.
Η εξωδικαστική επίλυση των διαφορών θα µπορούσε να αποτελέσει κλειδί στην αποφόρτιση των δικαστηρίων και συνεπώς
στην ταχύτερη απονοµή της δικαιοσύνης. Όµως, θα πρέπει να
σταθούµε στη βασική προϋπόθεση για να πετύχει αυτή, να δουλέψουµε όλοι συστηµατικά και µεθοδικά µε καταιγισµό πληροφοριών και ενηµέρωση των πολιτών, προκειµένου να καταστεί
στη συνείδησή του ελληνικού λαού, της ελληνικής κοινωνίας ότι
αξίζει να δοκιµάσει την επίλυση µιας αστικής διαφοράς, χωρίς
προσφυγή στο δικαστήριο.
Είναι ένα νοµοσχέδιο διαφορετικό από τα άλλα, ένα νοµοθέτηµα που έρχεται να θεραπεύσει προβληµατικές ρυθµίσεις του
παρελθόντος και να ωθήσει την κοινωνία στην επιλογή µιας συγκεκριµένης εναλλακτικής για την οποία πρόθεση, σκοπός και
ευχή της Κυβέρνησης και του Υπουργείου είναι να αποτελέσει
ένα χρήσιµο εργαλείο στην επίλυση των διαφορών, ανάµεσα
στους ιδιώτες, ανάµεσα στους πολίτες, αποσυµφορώντας τη δικαιοσύνη, το βεβαρηµένο δικαστικό µας σύστηµα και σε όγκο και
σε ύλη και σε χρήµα και σε χρόνο.
Οφείλω να σας συγχαρώ ως δικηγόρος, κύριε Υπουργέ, για τη
δεύτερη εξαιρετικά πετυχηµένη νοµοθετική σας πρωτοβουλία
και από σας περιµένουµε και συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε, κυρία
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Μακρή.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Μπούγας για δώδεκα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση διά του Υπουργού
Δικαιοσύνης εισηγείται ένα νοµοσχέδιο, το οποίο µπορεί να αποτελέσει τοµή στην επίλυση των ιδιωτικών διαφόρων. Είναι σε
όλους µας γνωστό -και έχει συζητηθεί πολλές φορές στην Αίθουσα- ότι το µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζει σήµερα, αλλά
και ανέκαθεν, η ελληνική δικαιοσύνη είναι η καθυστέρηση στην
απονοµή της, γεγονός το οποίο έχει προκαλέσει -και νοµίζω ότι
αυτό, το γνωρίζετε όλοι σας- πολλές καταδικαστικές αποφάσεις
σε βάρος της χώρας µας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου για παραβίαση του εύλογου χρόνου απονοµής της πολιτικής, ποινικής, αλλά και διοικητικής δικαιοσύνης
στη χώρα µας.
Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού, θα µπορούσε
κάποιος να προτείνει -και προτάθηκε από τον ειδικό αγορητή της
Ελληνικής Λύσης- η αύξηση του αριθµού των δικαστών. Ξέρετε,
πάντα ήταν αίτηµα των Ενώσεων Δικαστών και Εισαγγελέων, η
αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστών. Η απάντηση,
όµως, είναι η εξής: Με βάση τα στοιχεία και µάλιστα της πρόσφατης έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποτελεσµατικότητα της δικαιοσύνης, η οποία δηµοσιεύθηκε τον
Οκτώβριο του 2018, ο αριθµός των δικαστών έχει συνολικά αυξηθεί στην Ελλάδα κατά 25% για την περίοδο 2014-2016. Στην
Ελλάδα δε αναλογούν 25,8 επαγγελµατίες δικαστές σε εκατό χιλιάδες κατοίκους, µε µέσο όρο διεθνώς 21,5. Δηλαδή, έχουµε
αναλογία δικαστών σε σχέση µε τον πληθυσµό από τις µεγαλύτερες στον κόσµο. Παρά τη µεγάλη αύξηση, όµως, των δικαστών
και σε µια περίοδο δύσκολη για τη χώρα, το πρόβληµα εξακολουθεί να είναι υπαρκτό. Η αύξηση του αριθµού τους δεν µπορεί
να αποτελεί τη µοναδική λύση και βεβαίως δεν είναι δυνατόν να
συνεχίζεται διαρκώς.
Είµαστε, λοιπόν, υποχρεωµένοι να αναζητήσουµε λύσεις εκτός
δικαστικού συστήµατος. Στους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης
των ιδιωτικών διαφορών περιλαµβάνεται η διαµεσολάβηση, δηλαδή η διαδικασία κατά την οποία τα µέρη µε τη βοήθεια ενός
τρίτου και ανεξαρτήτου προσώπου, του διαµεσολαβητή, ο
οποίος έχει αποκτήσει ειδική εκπαίδευση, προσδιορίζουν τα θέµατα της µεταξύ τους διαφοράς, ερευνούν τις εναλλακτικές λύσεις για την επίλυσή τους και επιχειρούν να καταλήξουν σε µια
συµφωνία, η οποία θα ικανοποιεί τα πραγµατικά συµφέροντά
τους.
Συνταγµατικό θεµέλιο της διαδικασίας αυτής, είναι η διάταξη
του άρθρου 5 του Συντάγµατός µας. Και βέβαια, αν κανείς ανατρέξει στο Ιδιωτικό Δίκαιο, είναι το άρθρο 361 του Αστικού Κώδικα.
Η διαµεσολάβηση δεν είναι ιδιωτική δικαιοσύνη, όπως κάποιοι
οµιλητές είπαν, ο διαµεσολαβητής ασφαλώς δεν είναι και δεν
υποκαθιστά τον δικαστή.
Επιτρέψτε µου µία ιστορική αναδροµή για να γίνει πιο κατανοητός ο ρόλος της διαµεσολάβησης, διεθνώς. Ο θεσµός της
διαµεσολάβησης ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 και άρχισε να
διαδίδεται στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, σηµαντική είναι η οδηγία 52/2008 για τη διαµεσολάβηση
στις αστικές και εµπορικές υποθέσεις. Στη χώρα µας για πρώτη
φορά παρουσιάστηκε ο θεσµός της διαµεσολάβησης το 2001 σε
ένα από τα σηµαντικότερα και µαζικότερα επιστηµονικά συνέδρια Διεθνούς Δικονοµικού Δικαίου, που διεξήχθη στην Αθήνα
από τη Νοµική σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονοµικών Μελετών.
Η πρώτη δε ενασχόληση Έλληνα νοµοθέτη µε τη διαµεσολάβηση ανάγεται στο έτος 2005, όταν µε πρωτοβουλία του τότε
Υπουργού Δικαιοσύνης -ήταν ο Αναστάσης Παπαληγούρας
Υπουργός Δικαιοσύνης τότε- συγκροτήθηκε νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναµόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας µε σαφή υπόδειξη προς τα µέλη της -Πρόεδρος, της
Επιστηµονικής Επιτροπής ήταν ο καθηγητής Κλαµαρής- να προβλέψει ειδικές διατάξεις που να ρυθµίζουν τη διαµεσολάβηση.
Στη συνέχεια, και µε αφορµή την κοινοτική οδηγία που προ-
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ανέφερα, συγκροτήθηκε, επίσης επί υπουργίας Παπαληγούρα,
ξεχωριστή νοµοπαρασκευαστική επιτροπή προκειµένου να επεξεργαστεί το σχέδιο νόµου για την ένταξη της κοινοτικής οδηγίας στην ελληνική έννοµη τάξη. Αποτέλεσµα της σηµαντικής
αυτής νοµικής και πολιτικής εργασίας, η οποία προηγήθηκε, είναι
το γεγονός ότι η Ελλάς υπήρξε µία από τις πρώτες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ενσωµάτωσε την οδηγία µε τον
ν.3898/2010.
Δυστυχώς, όµως, οι προσπάθειες του νοµοθέτη, τόσο του
ν.3898 όσο και του µεταγενέστερου ν.4512, να εισαγάγει τον
θεσµό της διαµεσολάβησης απέτυχαν, όπως απέτυχαν και πολλές, δυστυχώς, µέχρι σήµερα προσπάθειες να εισαχθούν θεσµοί
εξωδικαστικής επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών.
Οι λόγοι αυτοί της κακής απόδοσης των θεσµών, που θα µπορούσαν πραγµατικά να συµβάλλουν και να συνεισφέρουν στην
αποφόρτιση των δικαστηρίων πρέπει να αναζητηθούν κυρίως
στην έλλειψη νοοτροπίας συνδιαλλαγής, που δυστυχώς είναι διάχυτη στην ελληνική κοινωνία, σε συνδυασµό βέβαια µε τη στάση
των Ελλήνων νοµικών και ιδιαίτερα των δικηγόρων, που αποθαρρύνουν τους διαδίκους στην αναζήτηση παρόµοιων λύσεων.
Ήλθε, όµως, πιστεύω η ώρα να αντιµετωπίσουµε τη διαµεσολάβηση όχι σαν ένα τυπικό εµπόδιο που απλώς µεταθέτει χρονικά την έναρξη της δικαστικής αντιδικίας, όπως µέχρι σήµερα
πολλοί νοµικοί την εκλάµβαναν, αλλά ως µία εποικοδοµητική διαδικασία, από την οποία όλοι µπορούν να κερδίσουν.
Κι αυτό γιατί η διαφορά επιλύεται ταχύτερα, µε λιγότερα χρήµατα, σε λιγότερο χρόνο. Επίσης, επιλύεται µε βάση µία διαδικασία, την οποία προσδιορίζουν τα µέρη και όχι αυστηρά µε τους
κανόνες της δικονοµίας. Το σηµαντικότερο όµως -κι αυτό αφορά
ιδιαίτερα στις εµπορικές υποθέσεις- είναι το πλεονέκτηµα ότι,
λόγω του συµφιλιωτικού χαρακτήρα του θεσµού της διαµεσολάβησης, τα µέρη διατηρούν τη δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας τους.
Στους υποψήφιους διαµεσολαβητές, για την πληρέστερη κατανόηση του θεσµού και των παραπάνω πλεονεκτηµάτων αναφέρεται συνήθως το εξής παράδειγµα, το οποίο είναι κλασικό σε
όσους έχουν λάβει εκπαίδευση διαµεσολαβητή. Είναι πραγµατικό παράδειγµα και παρακαλώ να µου επιτρέψετε να το αναφέρω στην Αίθουσα.
Το 1990 κατέπλευσε στο λιµάνι του Λονδίνου ένα πλοίο προερχόµενο από το Ισραήλ, φορτωµένο µε πορτοκάλια. Εµφανίστηκαν δύο εταιρείες πιστοποιηµένες και εφοδιασµένες µε τα
σχετικά έγγραφα για τη διεκδίκηση του φορτίου. Προσέφυγαν
και οι δύο στα δικαστήρια για να λύσουν τη διαφορά τους. Πολύ
σύντοµα, όµως, οι εταιρείες αυτές ήρθαν αντιµέτωπες µε δύο
πραγµατικά προβλήµατα. Το πρώτο ήταν το ότι τα πορτοκάλια
άρχισαν να σαπίζουν και το δεύτερο ήταν ότι έπρεπε να καταβάλουν πολύ υψηλές σταλίες για την παραµονή του πλοίου στο λιµάνι.
Οι εταιρείες αυτές προσέφυγαν σε διαµεσολαβητή, ο οποίος
το πρώτο που ρώτησε είναι γιατί επιζητούσε το φορτίο κάθε µία
από αυτές τις δύο εταιρείες. Η µια, λοιπόν, απάντησε ότι ήθελε
τα πορτοκάλια για να φτιάξει µαρµελάδα από τη φλούδα τους
και η άλλη ότι ήθελε τον χυµό τους. Βρέθηκε αµέσως λύση,
χωρίς κανένας από τους δυο να χάσει. Και τα δύο µέρη ικανοποιήθηκαν απολύτως από την προσφυγή στη διαµεσολάβηση και
οι σκοποί της βέβαια επιτεύχθηκαν πλήρως.
Ταχύτητα στην επίλυση της διαφοράς, ικανοποίηση αµφοτέρων των µερών, αποφυγή επιβάρυνσης του δικαστικού συστήµατος, αυτή είναι και η τρίτη παράµετρος. Αποφορτίζεται το
δικαστικό σύστηµα από τις υποθέσεις, οι οποίες επιλύονται στη
διαµεσολάβηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου θεσπίζει
ένα ολοκληρωµένο, διαρθρωµένο σύστηµα κανόνων εφαρµογής
διαµεσολάβησης που το διακρίνει από τους προηγούµενους νόµους.
Ενδεικτικά και σε σχέση µε τον προϊσχύσαντα νόµο, επισηµαίνω
το εξής: Ρυθµίζεται ξεκάθαρα η υποχρεωτική διαµεσολάβηση στο
άρθρο 6, σε αντιδιαστολή µε την εκούσια διαµεσολάβηση στο
άρθρο 5. Στο προηγούµενο νοµοθέτηµα υπήρχε σύγχυση ως προς
τις περιπτώσεις που εφαρµοζόταν η υποχρεωτική διαµεσολάβηση
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και δεν διατυπώνονταν ευκρινώς οι συνέπειες της µη εµφάνισης
κάποιου µέρους. Επίσης, αυξάνεται ο αριθµός των διαµεσολαβητών που συµµετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης
από δύο σε τρεις, µε την παρουσία των οποίων θα διευκολυνθεί
το έργο της επιτροπής, εφόσον κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα
στην πράξη τον θεσµό από τους ίδιους τους διαµεσολαβητές.
Επίσης, ένα άλλο θέµα, το ζήτηµα της αµοιβής, είναι πλέον
στο παρόν νοµοσχέδιο ορθά διατυπωµένο. Η ελάχιστη αµοιβή
για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία είναι 50 ευρώ, που επιµερίζεται στα δύο µέρη, εφόσον βέβαια τα µέρη δεν έχουν προβεί
σε άλλη έγγραφη συµφωνία, ενώ για κάθε συνεδρία που έπεται
η αµοιβή ανέρχεται σε 80 ευρώ.
Να σηµειωθεί εδώ ότι η προηγούµενη µορφή του νόµου για
την αµοιβή δηµιούργησε µεγάλη σύγχυση, αφού προέβλεπε δύο
διαφορετικά ποσά αµοιβής, αλλού 170 και αλλού 150 ευρώ, και
τελικά ήταν από τις βασικές αιτίες, που οδήγησε στην αναστολή,
κατ’ ουσίαν, εφαρµογής του νόµου.
Εισάγεται, επίσης, τµηµατικά µε το παρόν νοµοσχέδιο η εφαρµογή της υποχρεωτικής διαµεσολάβησης, δηλαδή από 15-1-2020
για τις διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία
του πολυµελούς, από 15-3-2020 για τις οικογενειακές διαφορές,
πλην αυτών που εξαιρούνται, και από 15-5-2020 για τις διαφορές
που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία του µονοµελούς
πρωτοδικείου.
Κύριε Υπουργέ, εδώ θα σας ζητούσα να σκεφτείτε το εξής:
Επειδή, όπως γνωρίζετε, η αρµοδιότητα του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ξεκινά από το ποσό των 20.000 ευρώ, σκόπιµο θα ήταν,
τουλάχιστον στην πρώτη φάση, να αυξήσουµε το ποσό για την
υποχρεωτική διαµεσολάβηση, φερ’ εππείν στις 30.000, που νοµίζω ότι είναι εύλογο, και να ξεκινάει από το ποσό αυτό η υποχρεωτικότητα της διαµεσολάβησης.
Γίνεται µία πρόταση. Αν τα κόµµατα έχουν άλλες προτάσεις,
µπορούµε να το συζητήσουµε. Νοµίζω ότι σε αυτό µπορεί να
βρούµε κοινό τόπο.
Με αυτόν τον τρόπο, της σταδιακής εφαρµογής, ο νοµοθέτης
αποσκοπεί να αντιµετωπίσει τις όποιες δυσλειτουργίες. Επίσης,
προβλέπεται η αξιολόγηση µετά το πέρας της πρώτης διετίας
της πρακτικής εφαρµογής της υποχρεωτικότητας της πρώτης
συνεδρίας διαµεσολάβησης, κάτι το οποίο είναι πολύ σηµαντικό
και συνδέεται και µε τους κανόνες καλής νοµοθέτησης.
Ιδιαιτέρως θέλω να επισηµάνω, πριν ολοκληρώσω τη σηµερινή
οµιλία µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το γεγονός ότι η διαµεσολάβηση καταλήγει σε συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Και
ποια είναι αυτά; Όταν προσφεύγει το ένα µέρος στο δικαστήριο
συνήθως επιζητά µια ασφάλεια δικαίου, η οποία επέρχεται µε την
έκδοση µιας δικαστικής αποφάσεως, στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Τα βασικά χαρακτηριστικά µιας δικαστικής αποφάσεως είναι το δεδικασµένο και η εκτελεστότητα. Αν τα µέρη
καταλήξουν και γι’ αυτά που συµφωνήσουν καταρτίσουν πρακτικό το οποίο κατατεθεί, όπως προβλέπεται από το συζητούµενο σχέδιο νόµου, µπορεί να επέλθουν και τα δύο αυτά
αποτελέσµατα που επιζητούν οι διάδικοι, και που είναι αµφίβολο
αν µετά από µία µακροχρόνια δικαστική διαδικασία επιτύχουν.
Και αυτό διότι υπάρχει ένα «οιονεί» δεδικασµένο, δηλαδή δεν επιτρέπεται για την ίδια διαφορά, η οποία έχει επιλυθεί µε τη διαµεσολάβηση, να απευθυνθεί οποιοσδήποτε διάδικος από
οποιοδήποτε από τα µέρη στο δικαστήριο και υπάρχει βέβαια και
η δυνατότητα να αποκτήσει εκτελεστότητα, δηλαδή να µπορεί
µε τις διαδικασίες της αναγκαστικής εκτελέσεως να εκτελεστεί
αναγκαστικά το πρακτικό, το οποίο θα έχει κατατεθεί στο Πρωτοδικείο και θα έχει καταστεί, µε τη διαδικασία που προβλέπεται
από τα άρθρα 904 και επόµενα τίτλος εκτελεστός.
Αυτό επιτυγχάνεται µε µία ιδιαιτέρως σηµαντική µείωση των
δικαστικών εξόδων, διότι αν κανείς επιλέξει την άσκηση αγωγής,
η οποία θα τελεσιδικήσει και θα µπορεί να εκτελεστεί απόφαση
µετά από έξι, επτά χρόνια, υποχρεούται άµεσα να καταβάλει το
δικαστικό ένσηµο, το οποίο ανέρχεται σε 1% περίπου επί του αιτούµενου ποσού και µετά την τελεσιδικία, για να µπορέσει να
πάρει «το απόγραφο», δηλαδή το έγγραφο το οποίο θα του επιτρέψει να εκτελέσει την αξίωσή του, θα πρέπει να καταβάλει και
το αγωγόσηµο.
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Όλα αυτά, λοιπόν, συνεπάγονται µία πολύ µεγάλη δαπάνη, την
οποία, αν κανείς καταφύγει στη διαδικασία της διαµεσολάβησης,
γλιτώνει, δεν υπάρχουν δικαστικά έξοδα και µάλιστα τόσο
υψηλά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση µε το συζητούµενο σχέδιο νόµου αποδεικνύει τη βούλησή της να εισαγάγει
στην ελληνική έννοµη τάξη κανόνες εξωδικαστικής επίλυσης των
ιδιωτικών διαφορών. Την πολιτική αυτή βούληση της Κυβέρνησης πρέπει να την επιβεβαιώσουµε µε την υπερψήφιση του νοµοσχεδίου και να ευθυγραµµιστούµε µε τις ευρωπαϊκές
επιταγές.
Θεωρώ ότι είναι ένα νοµοσχέδιο άρτιο νοµοτεχνικά, που θα
επιτρέψει την επίλυση σηµαντικών προβληµάτων και την άρση
αρκετών δυσαρµονιών, οι οποίες δυστυχώς ταλανίζουν για πολλές δεκαετίες την ελληνική δικαιοσύνη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε και εµείς,
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κύριε Μπούγα.
Λογικά σας είναι ήδη γνωστό ότι έχει κατατεθεί υπουργική τροπολογία από τον κ. Σταϊκούρα και τον κ. Τσιάρα, µε γενικό αριθµό
99 και ειδικό 7. Από όσο γνωρίζω έχει διανεµηθεί, οπότε πρέπει
να την πάρετε και αυτήν.
Δεν χρειάζεται να ρωτήσω, έτσι κι αλλιώς την υπογράφει ο κ.
Τσιάρας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Απλώς
θα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι καταθέτουµε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις προκειµένου να διαµοιραστούν στους συναδέλφους για να έχουν γνώση των επικείµενων νοµοτεχνικών
αλλαγών.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος
Τσιάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Λάππας από τον ΣΥΡΙΖΑ για επτά λεπτά και θα ακολουθήσει η κ. Αθανασίου από την Ελληνική Λύση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία
ότι το νοµοσχέδιο που συζητάµε εισάγει ένα θεσµό πολυσυζητηµένο, γνωστό στην ευρωπαϊκή δικαιική τάξη εδώ και πολλές
δεκαετίες και στη Βόρεια Αµερική ίσως και εκατό, εκατόν πενήντα χρόνια. Εδώ ο τρόπος µε τον οποίον έχει λειτουργήσει η
δικαιοσύνη και η θέση των δικηγόρων στην κοινωνία και στην οικονοµία δηµιουργούσαν πολλά προβλήµατα υλοποίησης και
εφαρµογής ενός τέτοιου θεσµού. Αυτά ήθελα να πω σαν πρόλογο.
Τι θέλει να κάνει η διαµεσολάβηση εκτός από το να επιλύσει
σύντοµα µία ιδιωτική διαφορά; Νοµίζω ότι τρία πράγµατα πρέπει
να κάνει. Αυτά κάνει άλλωστε και στην Ευρώπη και στον κόσµο
ολόκληρο. Επιταχύνει την επίλυση των ιδιωτικών διαφορών, αποσυµφορεί τα πολιτικά δικαστήρια που βουλιάζουν κυριολεκτικά
στη χώρα µας από τον φόρτο των υποθέσεων και επιχειρεί να τις
επιλύσει -εγώ το ισχυρίζοµαι αυτό ως δικηγόρος- µε το µικρότερο δυνατό κόστος.
Το κατορθώνει; Μένει να αποδειχθεί, γιατί µέχρι τώρα οι προσπάθειες που έγιναν µε τον ν.3898/2010 και τον ν.4512/2018 -βέβαια είναι πρόσφατο το 2018, δεν είδαµε ακόµα τα αποτελέσµατά
του- φαίνεται ότι δεν ενσωµατώθηκαν στην κουλτούρα, στην δικαιική αντίληψη της ελληνικής κοινωνίας για τον τρόπο που θα επιλύουν τις διαφορές τους οι Έλληνες πολίτες.
Το νοµοσχέδιο, όπως εισήχθη, έχει πολλές τροπολογίες που
έκαναν δεκτές οι Υπουργοί και αυτό είναι θετικό, γιατί δείχνει ότι
άκουγαν και τους φορείς και τους κλάδους που τους αφορά το
νοµοσχέδιο και τα ενσωµάτωσαν.
Τονίζω κάτι, κύριε Υπουργέ. Το όριο των 50.000 που βάζουν οι
δικηγόροι έχει µια αιτιολογία. Για να πάει κάποιος στη διαµεσολάβηση πρώτα πρέπει να αξίζει τον κόπο από την άποψη ότι έχει
σοβαρό αντικείµενο να επιλύσει. Διότι αν είναι το αντικείµενο
µικρό και είναι κοντά στο όριο του ύψους, του τελικού ορίου της
καθ’ ύλην αρµοδιότητας του Ειρηνοδικείου, φοβάµαι ότι θα
έχουµε τα ίδια αποτελέσµατα που είχαµε και µε τους προγενέστερους νόµους.
Άρα, λοιπόν, βάλτε ένα όριο. Φαίνεται υπερβολικό το 50.000;
Το 30.000, όµως, είναι κοντά στο όριο του Ειρηνοδικείου, 40.000
είναι το καλύτερο όριο. Δεχτείτε συµβιβαστικά αυτό που θέτουν
οι δικηγορικοί σύλλογοι και κάντε το δεκτό. Θα δείτε ότι θα αποσυµφορήσει, θα συσπειρώσει, θα επιλύσει εντάσεις και θα διώξει
έξω από τον δηµόσιο διάλογο άγονες και εκτός τόπου αντιπαραθέσεις.
Και σας το λέµε εµείς, γιατί είµαστε οι δικηγόροι, που είναι το
κατ’ εξοχήν, το number one επάγγελµα που είναι βουτηγµένο
µέχρι τον λαιµό στις συναλλαγές. Και τα συναλλακτικά είδη διαµορφώνονται και από τον ίδιο τον δικηγόρο που συµµετέχει,
αλλά είναι και αυτός που τα ενσωµατώνει στο επάγγελµά του και
στην αντίληψή του για την ιδιωτικότητα των διαφορών.
Άκουσα και συµφωνώ ότι η υποχρεωτικότητα συνδέεται άρρηκτα πράγµατι µε τον θεσµό, γιατί η προτεραιότητα που υπήρχε
δεν απέδωσε. Και σας λέω, κύριε Υπουργέ, ότι εάν δεν έχουµε
µαζί µας το δικηγορικό σώµα δεν πρόκειται ποτέ, µα ποτέ να
προχωρήσει κανένας θεσµός εναλλακτικής επίλυσης διαφοράς.
Να µην αναφερθώ ιστορικά στο γιατί, για ποιον λόγο. Γιατί όποτε
ήταν οι δικηγόροι αντίθετοι σε κάποια τροπολογία ή στην εισαγωγή ενός θεσµού, δεν προχώρησε ποτέ και δεν θα προχωρήσει.
Αυτό είναι γνωστό. Άρα, βάλτε το όριο στις 40.000 για να έχουµε
τους δικηγόρους µαζί µας. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο για το νοµοσχέδιο, τα είπε ο εισηγητής µας.
Εγώ, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σταθώ µόνο στην τροπολογία που φέρατε. Και είναι τρία τα θέµατα. Το ένα έχει να κάνει µε
αυτό που σας λέµε από την εποµένη των εκλογών του Ιουλίου.
Εγώ ο ίδιος ήµουν οµιλητής και εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος όταν µε το π δ.81 της εποµένης των
εκλογών, της 8ης Ιουλίου 2019, µεταφέρατε αυτούσια όλο το σύνολο της σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής πολιτικής στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κάτι που δεν συµβαίνει σε
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καµµία από τις σαράντα εννέα χώρες του Συµβουλίου της Ευρώπης. Και τώρα είστε αναγκασµένοι για δεύτερη φορά σιγά-σιγά
-ντροπαλά θα έλεγα εγώ- να θέλετε να επιστρέψετε δοµές, αυτές
που µεταφέρατε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη γιατί ξέρετε, ιδίως ο Υφυπουργός που είναι δίπλα σας, ότι ποτέ, µα ποτέ
δεν µπορεί να είναι µόνο θέµα ασφάλειας το θέµα της σωφρονιστικής πολιτικής και κυρίως της Γραµµατείας της Αντεγκληµατικής Πολιτικής. Είναι κυρίως και πρωτίστως, για να µην πω
αποκλειστικά, θέµα της δικαιοσύνης και το ξέρετε αυτό, γιατί
αναµειγνύονται στην εκτέλεση των ποινών και οι εφαρµοστές του
δικαίου, οι δικαστές δηλαδή.
Σας είπα, κύριε Υπουργέ, ότι όταν θα πάτε στο Συνέδριο των
Υπουργών Δικαιοσύνης για το θέµα της σωφρονιστικής πολιτικής, που είναι και ευρωπαϊκή πολιτική, η χώρα µας θα είναι η µοναδική από τα σαράντα εννέα µέλη του Συµβουλίου που θα
εκπροσωπείται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, δηλαδή Υπουργό της Ασφάλειας και όχι της Δικαιοσύνης.
Υποστηρίζουµε, λοιπόν, κάθε προσπάθεια που κάνετε να επιστρέψουν τοµείς της σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής πολιτικής στο αρµόδιο, στο φυσικό τους Υπουργείο, που είναι το
Υπουργείο της Δικαιοσύνης. Άρα, σε ό,τι αφορά την επιστροφή
θα την υπερψηφίζουµε και θα το πανηγυρίζουµε. Ένα αυτό.
Πάµε στο άρθρο 2 της τροπολογίας για το «Σπίτι του Παιδιού».
Συµφωνούµε. Το 90% έχει γίνει πριν. Κάνουµε µια κριτική. Το
«Σπίτι του Παιδιού» το υπάγετε βλέπω στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης χωρίς όµως
να ορίζετε διεύθυνση. Ποια διεύθυνση και ποιο τµήµα θα ασχοληθεί µαζί του; Αυτό είναι ένα ερώτηµα. Το αφήνω ως ερώτηµα.
Επίσης, πάµε στην παράγραφο 3 της τροπολογίας για το θέµα
της επιµελητείας και αρωγής, της προστασίας των ανηλίκων δηλαδή. Δηµιουργείτε ένα τµήµα, αλλά το πάτε στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης και
όχι στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης. Γιατί το κάνετε; Νοµίζω ορθότερο θα ήταν να το πάτε στη Γενική Διεύθυνση
Διοίκησης και Δικαιοσύνης. Εκεί είναι ο φυσικός του χώρος.
Θα δείτε ότι έτσι που το κάνετε δυσκολεύετε τη λειτουργία της
επανόδου του θεσµού δηλαδή που υπάγεται στο Υπουργείο σας
και έχει να κάνει µε την επανένταξη των αποφυλακισµένων. Είναι
ξεκρέµαστη πλέον δοµή µετά τη µεταφορά της αντεγκληµατικής
πολιτικής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δείτε το αυτό.
Θα πω και κάτι τελευταίο. Πρέπει να σας πω ότι ενώ στο νοµοσχέδιο της διαµεσολάβησης έχουµε αντίθετους τους δικηγόρους, τώρα φέρνετε µια τροπολογία και έχετε απέναντι όλους
τους εφαρµοστές του δικαίου. Δεν µπορώ να κατανοήσω ότι
µπορεί να φέρνετε µία τροπολογία, κύριε Υπουργέ, και να φέρνετε µία τεράστια δυσαρµονία στον χώρο της δικαιοσύνης έτσι,
χωρίς κανέναν λόγο, χωρίς καµµία αιτιολογία και καµµία σοβαρή
επιχειρηµατολογία στην αιτιολογική έκθεση να αυξάνετε τις θέσεις µόνο των προέδρων των εφετών των ποινικών δικαστηρίων
Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς κατ’ αριθµό ογδόντα έξι, µειώνοντας κατ’ αντίστοιχο αριθµό τις οργανικές θέσεις των εφετών. Μένω άναυδος. Παρακολουθώ τις ανακοινώσεις των µελών
της διοίκησης της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Το κατανοώ πλήρως αυτό που λένε και την επιχειρηµατολογία τους, τα
επιχειρήµατά τους.
Εγώ µένω άναυδος, διότι µαζί είχαµε συµφωνήσει, όλες οι
πλευρές, ότι στα θέµατα δικαιοσύνης δεν θα έρχεται τίποτα
χωρίς διαβούλευση, χωρίς διάλογο, χωρίς επαφή, χωρίς συνεννόηση, χωρίς προγενέστερη έρευνα για το τι πρέπει να κάνουµε
για το καλύτερο και µας φέρνετε µία ρηξικέλευθη τέτοια τροπολογία και µε τέτοια ρύθµιση, που αφήνει άναυδο όχι µόνο το δικηγορικό σώµα, αλλά κυρίως το δικαστικό σώµα. Αντιλαµβάνοµαι
ότι το επισπεύδετε µόνο για έναν λόγο. Μου είπαν οι δικαστές τι
συµβαίνει. Θέλετε να προλάβετε τη συνταξιοδότηση κάποιων
εφετών, διότι λήγει στις 31-12 η περίοδος και συνταξιοδοτούνται
στα εξήντα πέντε, για να τους κάνετε προέδρους και να πάνε στα
εξήντα επτά. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Πείτε τι πρόβληµα επιλύετε στο θέµα της δικαιοσύνης από
άποψη αρµονίας, λειτουργικότητας, ανεξαρτησίας. Ποιο πράγµα
επιλύετε µε το να κάνετε ογδόντα έξι εφέτες προέδρους εφετών,
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την ώρα που τι έχει ανάγκη η δικαιοσύνη; Από εργάτες. Δηλαδή,
πρωτοδίκες και εφέτες.
Παραβλέπω το επιχείρηµα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ότι ακόµα και τα τριµελή εφετεία κακουργηµάτων και
Αθήνας και Πειραιώς και Θεσσαλονίκης προεδρεύονται κατά κανόνα από εφέτη και όχι από πρόεδρο. Και υπάρχει αυτή η ευελιξία τού να µπορεί ο πρόεδρος των εφετών να καθορίσει ποιος
θα προεδρεύει σε κάθε τµήµα.
Γιατί το κάνετε; Τι είναι αυτό το πράγµα; Βλέπετε κάποιο δίκιο
από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων; Σας «πυροβολούν»
κατά βούληση. Δεκαπέντε επιχειρήµατα έχουν. Δεν προλαβαίνω
να τα πω τώρα. Παραπέµπω στην ανακοίνωση των µελών της
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.
Κύριε Υπουργέ, δεν µπορεί να φέρνετε µια τροπολογία σε τυπικό νόµο. Διότι αν αυτή τη τροπολογία την φέρνατε όταν υπήρχε
η σύσκεψη των φορέων, έπρεπε να κρυβόµασταν όλοι κάτω από
τα έδρανα, για να µην πω κάπου αλλού. Το κάνετε, όµως, τώρα,
κύριε Υπουργέ. Το κάνετε χωρίς έρευνα, χωρίς φορείς, χωρίς
συζήτηση, την τελευταία ηµέρα συζήτησης του νοµοσχεδίου.
Είναι δυνατόν να ρυθµίζετε θέµατα που αφορούν τη θεσµικότητα
του πιο βασικού πυρήνα του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης,
µε µια τροπολογία έτσι απλά και χωρίς καµµία αιτιολόγηση;
Άλλο επιχείρηµα από αυτό που σας λέω δεν βρίσκω. Διότι οι
δικηγόροι ξέρουµε τι έχουµε ανάγκη. Έχουµε ανάγκη από ουσιαστικούς δικαστές, από εφέτες και πρωτοδίκες.
Αυτό επιχειρήθηκε κάποτε µε τους προέδρους των πρωτοδικών. Βούλιαξε το σύστηµα όλο. Το έκαναν µε τους προέδρους
των πρωτοδικών παλιότερα. Βούλιαξε η δικαιοσύνη, βούλιαξαν
οι υποθέσεις. Δεν απονεµόταν δικαιοσύνη. Καταδικαζόταν η
χώρα για τον υπερβολικό χρόνο εκδίκασης των διαφορών. Διότι
στην έννοια της δίκαιης δίκης στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ είναι και η
ταχεία απονοµή της δικαιοσύνης.
Όλα αυτά τα δυσχεραίνετε και δεν µπορώ να αντιληφθώ τον
λόγο, αν δεν είναι µόνο αυτός τον οποίο σας είπα πριν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Λάππα, παρακαλώ
να ολοκληρώσετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Εγώ συντάσσοµαι πλήρως µε τις απόψεις της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, του συνόλου των
δικαστών. Θα σας δείξω τα µηνύµατα που πήραµε –πόσα ήρθανσήµερα από τους δικαστές της Ένωσης. Είναι εκατοντάδες, όχι
δεκάδες. Απαντήστε, τουλάχιστον, από το Βήµα αυτό γιατί το κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε.
Σας έδωσα λίγο περισσότερο χρόνο, γιατί µιλήσατε και για την
τροπολογία.
Τώρα θα µιλήσει για τις τροπολογίες ο κύριος Υπουργός.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Να τα
βάλουµε όλα σε µία σειρά, γιατί καλό είναι να µην πάρει η όλη
συζήτηση µία διαφορετική τροπή από αυτή που η ίδια η πραγµατικότητα υπαγορεύει.
Σας ευχαριστώ, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να µείνω µόνο σε δύο ζητήµατα. Το ένα
αφορά κάποιες σηµαντικές νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες
νοµίζω ότι είναι αίτηµα σχεδόν όλων των πτερύγων της Βουλής
και το άλλο, βεβαίως, να εξηγήσω την τροπολογία που έχει κατατεθεί, για να υπάρχει µία γενικότερη γνώση στο Σώµα και να
µην ακούγονται ή λέγονται πράγµατα τα οποία είναι διαφορετικά
µε τη στόχευση που υπάρχει από την πλευρά του Υπουργείου
Δικαιοσύνης.
Κατ’ αρχάς, θα σας πω ότι ήδη έχουµε δεχθεί µέσω των νοµοτεχνικών βελτιώσεων µία πρόταση να µην υπάρχουν ουσιαστικά
τρεις διαφορετικοί χρόνοι έναρξης της διαδικασίας της διαµεσολάβησης. Τις περιορίζουµε σε δύο, προκειµένου να βάλουµε
µόνο τα ζητήµατα του Οικογενειακού Δικαίου στις 15 Ιανουαρίου,
για να υπάρχει ουσιαστικά µια δυνατότητα εξοικείωσης µε τον
θεσµό. Και τις υποθέσεις µονοµελούς και πολυµελούς τις βάζουµε στις 15 Μαρτίου.
Είναι νοµίζω κάτι που και ο κ. Καλαµατιανός το είχε θέσει, αλλά
νοµίζω ότι λίγο ή πολύ ακούστηκε από πολλούς συναδέλφους
σχεδόν όλων των κοµµάτων.
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Το δεύτερο είναι ότι θα δεχθώ και την προτροπή του κ. Καλαµατιανού και του κ. Λάππα, βεβαίως, και του Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας, και οι υποθέσεις του µονοµελούς θα ξεκινούν από το ποσό των 30.000 ευρώ. Τουλάχιστον, να είµαστε συνεννοηµένοι και µε τον νοµικό κόσµο και µε
τους δικηγόρους.
Εγώ είχα τονίσει από την αρχή ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης
είναι ανοιχτό σε µία πραγµατική σοβαρή δυνατότητα συνεννόησης µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, ούτως ώστε να µην
υπάρχουν εκκρεµή ζητήµατα.
Θα σας πω ότι µε αυτή την ουσιαστική αποδοχή του συγκεκριµένου αιτήµατος τα τέσσερα αιτήµατα που µας έθεσε η ολοµέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων -νοµίζω ότι ήταν
στην Άρτα, από εκεί µας το έστειλαν, αν θυµάµαι καλά- στην
πραγµατικότητα γίνονται αποδεκτά.
Άρα, θεωρώ ότι µπαίνουµε σε ένα νέο τοπίο µε την ενσωµάτωση του θεσµού της διαµεσολάβησης στην ελληνική κοινωνική
πραγµατικότητα, µε την συµµαχία όλων των φορέων.
Εδώ είναι ακριβώς που πρέπει να αναζητηθεί η ευθύνη όλων
ηµών, και πολιτικών κοµµάτων και εκπροσώπων κοµµάτων, αλλά
βεβαίως και εµπλεκοµένων, αν θέλουµε όντως ένας θεσµός που
ξέρουµε ότι έχει τεράστια επιτυχία σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές
χώρες να έχει ακριβώς την ίδια επιτυχία και εδώ στη χώρα µας.
Πάµε, λοιπόν, να δούµε την τροπολογία για την οποία µιλήσαµε.
Φαντάζοµαι ότι το επίµαχο θέµα είναι η αύξηση των οργανικών
θέσεων των προέδρων εφετών µε την ταυτόχρονη µείωση των
θέσεων των απλών εφετών.
Γιατί, αν µου κάνετε κριτική για όλα τα άλλα, κύριε Λάππα,
θεωρώ ότι και άστοχη είναι και λάθος. Πάµε να τακτοποιήσουµε
ζητήµατα τα οποία ξέρετε πολύ καλά ότι και τα έχουµε κληρονοµήσει και πρέπει να τα επιλύσουµε από την άλλη πλευρά.
Βεβαίως, µπορεί να είναι απότοκα του γεγονότος ότι η αντεγκληµατική πολιτική δεν είναι πλέον στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
και έχει µετακινηθεί, αλλά επειδή αρχικά αυτή η µετακίνηση συµπαρέσυρε διάφορα ζητήµατα που έχουν σχέση ουσιαστικά και
µε τις εταιρείες προστασίας ανηλίκων, αλλά -αν θυµάµαι καλάκαι µε το «Σπίτι του παιδιού», προσπαθούµε να επαναφέρουµε
και την αρµοδιότητα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και να δώσουµε
µία πραγµατική δυνατότητα να λειτουργήσουν οι συγκεκριµένες
δοµές, δίνοντας µία πραγµατική προστασία σε όλα τα παιδιά,
ανεξάρτητα µε ποιον τρόπο κάθε φορά µπορεί να παρουσιάζεται
η ανάγκη και µε ποιον τρόπο πρέπει να λειτουργήσει η πολιτεία
απέναντί τους.
Το γεγονός ότι συγκροτούµε το Συµβούλιο Χαρίτων επειδή δεν
υπάρχουν τρεις γενικοί γραµµατείς και υπάρχει ένας πλέον στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης φαντάζοµαι ότι είναι µία τυπική καθαρά
διευθέτηση, η οποία και αυτή από τη δική της πλευρά δεν θα
µπορούσε να τύχει καµµίας απολύτως περαιτέρω συζήτησης.
Όπως και βεβαίως το γεγονός της απόδοσης εσόδων από το
ΤΑΧΔΙΚ, που αφορά τη δέσµευση πίστωσης και την ανάληψη
υποχρέωσης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, φαντάζοµαι ότι καταλαβαίνετε πως και αυτό είναι απλά µία τακτοποιητική διαδικασία και τίποτε παραπάνω.
Πάµε, λοιπόν, να µιλήσουµε για την αύξηση των οργανικών θέσεων προέδρων εφετών, µε την αντίστοιχη µείωση των οργανικών θέσεων των εφετών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εσείς ειδικά που είστε νοµικοί
θα έπρεπε να έχετε αναγνωρίσει ποια είναι η πραγµατικότητα:
Πολύχρονες δίκες στα τρία µεγάλα εφετεία της χώρας. Προβλήµατα τα οποία παρουσιάζονται µε έναν πολύ συγκεκριµένο
βαθµό, µιας και ξέρουµε ότι η µέση διάρκεια της ποινικής δίκης
στα δικαστήρια είναι πολλαπλάσια σε σχέση µε το παρελθόν.
Δεν ξέρετε ότι στο Εφετείο Αθηνών είναι εξήντα έξι προεδρεύοντες εφέτες; Δεν ξέρετε ότι στο Εφετείο Θεσσαλονίκης
είναι δεκατρείς και στο Εφετείο Πειραιά είναι άλλοι επτά;
Τι πάµε, λοιπόν, να κάνουµε µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση;
Πάµε στην πραγµατικότητα να δώσουµε το κύρος που πρέπει
στον πρόεδρο του εφετειακού δικαστηρίου, να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη συγκεκριµένη γνώση, έχει το κύρος και έχει
τη δυνατότητα να διεκπεραιώνει σε συντοµότερο χρόνο δίκες οι
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οποίες ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι κρατάνε πολύ, είναι µείζονος ενδιαφέροντος, είναι µεγάλης σηµασίας και δηµιουργούν
πολύ συγκεκριµένα ζητήµατα.
Κι επειδή θα µου πείτε ότι λάβατε από κάποιους τα µηνύµατα
και όλα αυτά τα οποία προφανώς δεν εκπροσωπούν συνολικά
την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, κύριε Λάππα, αλλά είναι
κάποια προσωπικά µηνύµατα και προσωπικές αναφορές, θα σας
πω δύο πράγµατα.
Το πρώτο είναι ότι το συγκεκριµένο µου έχει ζητηθεί µε επίσηµο έγγραφο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων την 31η
Ιουλίου, όταν έκανα την πρώτη θεσµική συνάντηση µαζί τους ως
Υπουργός Δικαιοσύνης. Θα σας το δώσω το έγγραφο, δεν έχω
κανένα πρόβληµα. Αν το έχετε, θα το καταλάβετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος
Τσιάρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το δεύτερο, για να αµβλύνω κάθε συζήτηση η οποία µπορεί
να προκληθεί από δω και πέρα, είναι ότι θέλω να σας προαναγγείλω την αύξηση των οργανικών θέσεων δικαστών και εισαγγελέων στο προσεχές χρονικό διάστηµα και να γίνει µία γενναία
κατανοµή στο χώρο των εφετών. Αυτό δεσµεύοµαι ότι θα γίνει
σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα από αυτή τη στιγµή -επαναλαµβάνω- µε µία δυνατότητα σε πολύ µικρό χρόνο, στα επόµενα
δύο χρόνια, να έχουµε ενσωµατώσει έναν πολύ µεγάλο αριθµό
οργανικών θέσεων και να µην υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτηµα.
Αντιλαµβάνοµαι ότι και για λόγους αντιπολίτευσης, αντιπολιτευτικής τακτικής, πάντα θα υπάρχει αν θέλετε και ένα «αλλά» ή
µία αίρεση ή µία διαφοροποίηση. Όλα αυτά είναι θεµιτά σε µία
σοβαρή κοινοβουλευτική διαδικασία. Όταν, όµως, κατά βάση
συγκλίνουµε σε κάτι το οποίο αναγνωρίζουµε ως βασικό και µοναδικό, που έχει να κάνει αποκλειστικά και µόνο µε το πώς θα ενσωµατώσουµε µία εξωδικαστική, καινοτόµα διαδικασία στο
κοµµάτι της επίλυσης των αστικών και εµπορικών διαφορών, νοµίζω ότι τουλάχιστον στη βάση αυτής της συζήτησης, πρέπει να
δείξουµε και την ευθύνη και τη σοβαρότητα όλα τα πολιτικά κόµµατα και να ακολουθήσουµε ένα δρόµο που νοµίζω ότι θα βοηθήσει και το ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά και το ελληνικό πολιτικό
σύστηµα να αποδείξει ότι στέκονται αντάξια στο ύψος των περιστάσεων.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Θα επανέλθω µε την οµιλία που αφορά στην πραγµατικότητα
το σύνολο του νοµοσχεδίου, µάλλον προς το τέλος, ακούγοντας
κι όλους τους άλλους συναδέλφους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει η κ. Αθανασίου από την Ελληνική Λύση κι αµέσως µετά η κ. Σακοράφα από το ΜέΡΑ25.
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε
σήµερα το σχέδιο νόµου της Κυβέρνησης για τη διαµεσολάβηση.
Διαβάζοντας το σχέδιο νόµου, απορώ µε τις αντιδράσεις του νοµικού κόσµου και των κοινωνικών φορέων, των πολιτών, που δεν
υπάρχουν.
Αν και ο θεσµός της διαµεσολάβησης θα έπρεπε να στοχεύει
στην αρωγή της απονοµής της δικαιοσύνης, για µία ακόµη φορά,
η στρεβλή και παράδοξη σκέψη των νοµοθετούντων στη χώρα
αυτή καθιστά τη διαµεσολάβηση όχι υποβοηθητική και εναλλακτική, αλλά σε κύριο και αναγκαστικό στάδιο της επίλυσης µιας
διαφοράς.
Κι όχι µόνο αυτό. Το σχέδιο νόµου, όπως εµφανίζεται, δηµιουργεί άµεσα ένα πλαίσιο τέτοιο όπου οι πολίτες θα καλούνται
να λύσουν τη διάφορα τους έµπροσθεν ενός πιστοποιηµένου
µεν, αλλά όχι και τόσο σχετικού µε το δίκαιο και τη νοµική επιστήµη αρµόδιου προσώπου, αφού τα τυπικά προσόντα για την
κτήση της ιδιότητας του µεσολαβητή είναι ένα οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ κι όχι κάποιο συναφές της νοµικής επιστήµης.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι τα ελληνικά δικαστήρια εδώ
και χρόνια έχουν κορεστεί από τις χιλιάδες υποθέσεις που αναµένονται να εκδικαστούν και γι’ αυτό χρειάζεται µία άµεση λύση
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στο θέµα αυτό. Το παρόν σχέδιο νόµου, όµως, θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο γεγονότων που λαµβάνουν
χώρα τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα µας, προκειµένου να
γίνει αντιληπτό πού οδηγούµαστε τελικά.
Και εξηγώ: Λόγω του κορεσµού των υποθέσεων από την 1-12016 µε την εφαρµογή του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
επιχειρήθηκε η επίσπευση της έκδοσης αποφάσεων. Τα δε αποτελέσµατα αυτής της εφαρµογής δεν γνωρίζω αν θα µπορούσαν
να κριθούν ικανοποιητικά. Ας µας απαντήσουν οι αρµόδιοι.
Ωστόσο, ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας είχε κριθεί σφοδρά από το νοµικό κόσµο, αφού ουσιαστικά, ειδικά στο δίκαιο
της απόδειξης, καταργεί τη διά ζώσης κατάθεση µάρτυρα, την
οποία αντικατάστησε µε µία απλή ένορκη βεβαίωση, στην οποία
δεν µπορούν να τεθούν ερωτήµατα από τον αντίδικο, έτσι ώστε
να αποτελέσει, έστω κι έτσι, µία πιο ισχυρή απόδειξη των γεγονότων που κατατίθενται.
Τι γίνεται, λοιπόν, στην πράξη σήµερα; Ο δικηγόρος του διαδίκου που εξετάζει το µάρτυρά του, ετοιµάζει το κείµενο που
απλώς αντιγράφεται από το συµβολαιογράφο, για παράδειγµα,
και προσκοµίζεται µε τις προτάσεις στο δικαστήριο. Είναι µία έκθεση ιδεών από την οποία περιµένουµε να αποδοθεί δικαιοσύνη
από το φυσικό δικαστή.
Μειώνουµε, λοιπόν, τόσο την αξία της ιδιότητας του µάρτυρα
και τη χρησιµότητά του σε µία δίκη, αλλά και το κύρος των ίδιων
των δικαστικών αποφάσεων και των δικαστών, που δεν µπορούν,
παρά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να καλέσουν τον µάρτυρα να εµφανισθεί µπροστά τους. Δηλαδή, επί της ουσίας, σήµερα η ακώλυτη και πηγαία παροχή δικαστικής προστασίας δεν
υπάρχει και ο δικαστής, ούτε λίγο ούτε πολύ, διαχειρίζεται πληροφορίες.
Και ο φόρτος στα δικαστήρια συνεχίζεται, καθώς υπάρχουν
τεράστια κενά στις οργανικές θέσεις των δικαστών, αλλά και του
διοικητικού προσωπικού. Όµως, και από αυτές τις δικαστικές θέσεις που ήδη καταλαµβάνονται, πάρα πολλές δε δικάζουν, καθότι, δικαιολογηµένα, για διαφόρους κοινωνικούς και
προσωπικούς λόγους των κυρίων δικαστών αυτοί βρίσκονται σε
πολύµηνες άδειες, όπως άδειες εγκυµοσύνης, λοχίας, µητρότητας και πατρότητας. Κι έτσι, είµαστε πάλι στα ίδια: καθυστερήσεις, επιβάρυνση των υπολοίπων δικαστών. Και εύχοµαι να µην
έχουµε χαµηλότερη ποιότητα δικαστικών αποφάσεων.
Κι ερχόµαστε στο παρόν επεισόδιο του όλου σχεδίου. Αφού
καταστήσαµε τους δικαστές, κατά µία έννοια, διαχειριστές πληροφοριών, νοµοθετείτε σήµερα τη διαχείριση των διαφορών από
µη νοµικούς. Αφού, λοιπόν, τα προηγούµενα χρόνια µπήκε ένα
λιθαράκι στην απαξίωση της ποιότητας των δικαστικών αποφάσεων, τώρα ήρθε η ώρα να µπει ακόµα ένα: η παροχή του συνταγµατικού δικαιώµατος του πολίτη για την έννοµη προστασία
και από επιχειρήσεις χωρίς νοµικό υπόβαθρο.
Φυσικά, αναµένω να δω προσχηµατικά εταιρικά σχήµατα, µε
νοµικό µανδύα, αλλά δεν θα είναι στην ουσία νοµικής κατάρτισης. Βήµα-βήµα, ο πολίτης και ο αδύναµος άνθρωπος αποµακρύνεται από ένα ακόµα συνταγµατικό του δικαίωµα.
Αποµακρύνεται από µία ακόµα δυνατότητα που έχει να βρει ένα
καταφύγιο δικαίου.
Διαβάζοντας τα άρθρα πιο αναλυτικά, πολλά θα µπορούσα να
πω και είµαι σίγουρη ότι και άλλοι συνάδελφοι αναδεικνύουν τα
θέµατα αυτά. Ωστόσο, θα ήθελα να σταθώ στο άρθρο 5, παράγραφος 1 για τη διαµεσολάβηση µε τα τραπεζικά ιδρύµατα.
Για ποιο λόγο να µην είναι υποχρεωτική η παράσταση µε δικηγόρο; Γιατί; Για το καλό των πολιτών, που κατακρεουργούνται
από τις τράπεζες; Όχι, βέβαια. Για το καλό των τραπεζών, για να
µην έχουν έξοδα, αλλά και ιδιαίτερη νοµική αντίσταση. Απαλλάξετε και δεχθήκατε οι τράπεζες να µην πληρώνουν ούτε καν τέλη
υπέρ του ελληνικού δηµοσίου και τα αντίγραφα, όταν κατά εκατοµµύρια βγάζανε διαταγές πληρωµής κατά του ελληνικού λαού
και που, κατά τα άλλα, ισχύει για όλους τους Έλληνες πολίτες
και τις επιχειρήσεις.
Μεγάλα εταιρικά σχήµατα, λοιπόν, θα προκύψουν και θα διαχειρίζονται κι αυτά τις τύχες των Ελλήνων. Και θα µπορούν να
είναι και µη ελληνικά και σίγουρα µη νοµικά. Θα βρεθούµε στο
µέλλον σε στιγµές όπου ο πολίτης θα καλεί την εταιρεία διαµε-
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σολάβησης και θα ακούει ένα ροµποτικό σύστηµα να του λέει:
Για εµπορικές διαφορές πατήστε ένα, για εµπράγµατες διάφορες πατήστε δύο και για οτιδήποτε άλλο, κάντε το σταυρό σας.
Αν και πάτε να τον καταργήσετε κι αυτόν.
Μετά ταύτα, κύριε Υπουργέ, ο θεσµός της διαµεσολάβησης
είναι ένας σηµαντικός θεσµός, αν και εφόσον λειτουργήσει προς
όφελός του πολίτη και του ανθρώπου, αλλά πάνω απ’ όλα του
ισχυρότερου και εγκυρότερου πυλώνα της δηµοκρατίας, αυτού
της δικαιοσύνης.
Εδώ, όµως, πολύ φοβούµαι ότι οδηγούµαστε, ουσιαστικά,
στην έκδοση µιας καλής πρακτικής, που, όµως, θα έχει προβληµατική εφαρµογή και θα κινδυνεύσει να αποµακρυνθεί από το
σκοπό της που είναι η απονοµή της δικαιοσύνης και πάνω από
αυτό, η αποκατάσταση της τάξης στην κοινωνία και η προστασία
της εύρυθµης λειτουργίας των συναλλαγών και της κοινωνικής
γαλήνης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Σακοράφα από το ΜέΡΑ25.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο για το οποίο καλούµαστε να τοποθετηθούµε σήµερα, αποτελεί τη δεύτερη προσπάθεια ενσωµάτωσης της οδηγίας 2008/52 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 21ης Μαΐου του 2018. Η πρώτη προσπάθεια
έγινε µε το ν.3898/2010 και δεν έχει λειτουργήσει.
Η κατεύθυνση της οδηγίας είναι να δώσει τη δυνατότητα προσφυγής των πολιτών σε έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης των
διαφορών, στο πλαίσιο του φιλικού διακανονισµού, µε άξονα την
απλούστευση της απονοµής της δικαιοσύνης και εν τέλει, την
προσπάθεια επιτάχυνσης της απονοµής της δικαιοσύνης.
Εδώ, όµως, υπάρχει ένα παράδοξο. Από το 2001 µε το
ν.2915/2001 και µέχρι σήµερα, µε ρυθµό ενός έως δύο νόµων το
χρόνο, γίνεται προσπάθεια επιτάχυνσης άλλοτε της πολιτικής,
άλλοτε της ποινικής και άλλοτε της διοικητικής δικαιοσύνης. Περίπου είκοσι νόµοι επιτάχυνσης ή απλούστευσης απονοµής της
σε δικαιοσύνης σε δεκαοκτώ χρόνια. Αυτό είναι ένα αρνητικό
παγκόσµιο ρεκόρ του ελληνικού πολιτικού συστήµατος φυσικά.
Παρ’ όλα αυτά, το µεγάλο ποσοστό των πολιτών, δικαίως, δεν
είναι ικανοποιηµένο ούτε από την ταχύτητα ούτε από την ποιότητα της απονοµής της δικαιοσύνης. Στην έννοµη τάξη επιχειρήθηκε πολλές φορές η επιτάχυνση απονοµής της δικαιοσύνης,
άλλοτε µε θέσπιση προθεσµιών και τελευταία µε το ν.4334/2015
µε την προκατάθεση προτάσεων και ισχυρισµών, άλλοτε µε θέσπιση παραβόλων για τα ένδικα µέσα, άλλοτε µε την ανάθεση
περισσότερων υποθέσεων στα ειρηνοδικεία κι άλλοτε µε τη θέσπιση εναλλακτικών τρόπων ρύθµισης των διαφορών.
Σήµερα προβλέπονται πέντε τρόποι µη δικαστικής επίλυσης
των ιδιωτικών διαφορών: Η διαιτησία, η συµβιβαστική επίλυση
διαφορών, η απόπειρα συµβιβασµού, η δικαστική µεσολάβηση
και η διαµεσολάβηση. Δεν λειτούργησαν είτε γιατί είναι πολυδάπανες, είτε γιατί είναι χρονοβόρες είτε γιατί διέπονται από ασάφεια.
Ρυθµίζουµε, λοιπόν, σήµερα τη διαµεσολάβηση χωρίς να
έχουµε αναρωτηθεί γιατί κανένας από τους τρόπους αυτούς
εξωδικαστικής ρύθµισης των διαφορών δεν έχει λειτουργήσει.
Κάθε κυβέρνηση βοµβαρδίζει το Κοινοβούλιο µε καταιγισµό
νοµοθετηµάτων και αυτό προβάλλεται σαν ένα παραγωγικό κυβερνητικό έργο. Καταλήγουµε, έτσι, σε κακονοµία και πολυνοµία,
µε ασάφειες, αντικρουόµενες διατάξεις και χωρίς συστηµατική
προσέγγιση. Αυτό είναι και το µεγάλο ζήτηµα, η απουσία ενός
απλού και σαφούς νοµικού συστήµατος.
Αντί να σκεφτόµαστε πώς θα αλλάξουµε αυτές τις στρεβλώσεις, αντί να αυξήσουµε τα κονδύλια για τη δικαιοσύνη, αντί να
σχεδιάζουµε την αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστών
και την πρόσληψη ικανού αριθµού δικαστικών γραµµατέων, αντί
να υποστηρίζουµε και να θωρακίζουµε τη δικαιοσύνη, ουσιαστικά
νοµοθετούµε για να αποτρέπουµε τον πολίτη να καταφεύγει στη
δικαιοσύνη.
Σήµερα, µε το νοµοσχέδιο, εµπεδώνουµε την έννοια της «ιδιω-
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τικής δικαιοσύνης». Αυτή είναι και η κορυφαία διαφωνία µας µε
το θεσµό της διαµεσολάβησης. Κανείς ιδιώτης δε µπορεί να απονέµει υποχρεωτικό δίκαιο µε εξαναγκαστική µορφή, όπως γινόταν πριν τη Γαλλική Επανάσταση, επί φεουδαρχίας.
Εµείς στεκόµαστε στη δηµοκρατική ανάγκη της αρχής του φυσικού δικαστή, του προσώπου µε τη λειτουργική και προσωπική
ανεξαρτησία, το οποίο νοµιµοποιείται γενικά, εκ των προτέρων,
να δικάσει ένα συγκεκριµένο άτοµο και µία συγκεκριµένη υπόθεση, σύµφωνα µε τον νόµο και το Σύνταγµα. Ίσως η µεγαλύτερη ανεξαρτησία του δικαστή να είναι ένας τρόπος επιτάχυνσης
της δικαιοσύνης. Σήµερα, όµως, µε το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο
οµολογούµε την αποτυχία της επιτάχυνσης της απονοµής της δικαιοσύνης του ν.4335/2015.
Υποστηρίζετε ότι ρυθµίζετε τον αργό ρυθµό απονοµής της δικαιοσύνης µε τη διαµεσολάβηση, που έχει ήδη εισαχθεί στην ελληνική έννοµη τάξη πριν από εννέα χρόνια µε τον ν.3898/2010
και έχει αποτύχει. Το θεσµό που έχει αποτύχει, επιδιώκουµε να
τον κάνουµε υποχρεωτικό «επαναρυθµίζοντάς» τον, σήµερα σε
κάποιες διαδικασίες, αύριο σε όλες.
Οι ασθενέστεροι οικονοµικά πολίτες θα αντιµετωπίσουν και
πρόσθετο κόστος. Στη διαµεσολάβηση δεν θα νιώθουν ασφάλεια, αφού ο διαµεσολαβητής θα είναι οποιασδήποτε επιστηµονικής ειδικότητας, χωρίς υποχρεωτικά εγκύκλιες νοµικές
σπουδές. Μπορούν οι λίγες σεµιναριακές ώρες πιστοποίησης να
εµπνεύσουν την εµπιστοσύνη των πολιτών για την πληρότητα του
διαµεσολαβητή;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν δίνονται επαρκείς εγγυήσεις στον πολίτη για την αµεροληψία, την απροσωποληψία και
την αντικειµενικότητα του διαµεσολαβητή. Δεν δίνεται εγγύηση
διαφάνειας µε την απουσία της υποχρέωσης δηµοσιότητας και
της ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Οι δικαστικές
αποφάσεις που δηµοσιεύονται και η νοµολογία είναι ένας ασφαλής οδηγός και του δικηγόρου που θα συµβουλεύσει τον πελάτη
του για τις ενέργειές του και του δικαστή σε διαφορές για τις
οποίες θα αποφανθεί.
Στη διαµεσολάβηση δεν θα υπάρχει τέτοια πληροφόρηση. Πιθανώς, προσπαθείτε να λύσετε µία δυσάρεστη κατάσταση. Πολλοί νέοι επιστήµονες, διαµεσολαβητές, δεν έχουν επαγγελµατική
ύλη, αν και από το 2010 µέχρι σήµερα έχουν πληρώσει πολύ µεγάλα ποσά για την εκπαίδευση και την πιστοποίησή τους σε κέντρα διαµεσολάβησης µε ελάχιστες προϋποθέσεις ίδρυσης και
λειτουργίας. Αντί να ελέγξουµε αυτές οι διαδικασίες και να ζητήσουµε ευθύνες σήµερα, τις νοµιµοποιούµε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι;
Πέρα, λοιπόν, από την κάθετη αντίθεσή µου µε το νοµοσχέδιο,
εντοπίζω και κάποιες σοβαρές ελλείψεις. Δεν θα πω ότι είναι σκόπιµες ελλείψεις. Με το νόµο, παραδείγµατος χάριν, ρυθµίζονται
εξαντλητικά τα ζητήµατα πορείας της δίκης µετά την αποτυχία
της διαµεσολάβησης, το πώς θα εκτελείται το πρακτικό της διαµεσολάβησης, την επίδραση της διαµεσολάβησης στην παραγραφή και άλλες προθεσµίες.
Δεν ρυθµίζεται, όµως, ένα βασικό ζήτηµα. Για ποιους σαφείς
λόγους ο πολίτης µπορεί να στραφεί ενάντια στο πρακτικό αποτέλεσµα της διαµεσολάβησης, αν, παραδείγµατος χάριν, εκ των
υστέρων ανακαλύψει ότι έχει εξαπατηθεί. Γιατί δεν δίνεται αρµοδιότητα σε εξειδικευµένο δικαστήριο να κρίνει τις διαφορές
από τη διαµεσολάβηση µε διαφάνεια και εγγυήσεις; Μήπως οι
διαφορές από τη διαµεσολάβηση θα επιλύονται πάλι µε διαµεσολάβηση; Η διαµεσολάβηση θα πρέπει να είναι διαδικασία εντελώς προαιρετική;
Με τον τρόπο που ρυθµίζουµε σήµερα τη διαµεσολάβηση,
ούτε η δικαιοσύνη επιταχύνεται ούτε ποιοτικά αναβαθµίζεται. Το
βέβαιο που επιτυγχάνεται είναι ο βίαιος αποπληθωρισµός της δικηγορίας από τους καθηµερινούς µαχόµενους δικηγόρους, των
οποίων, φυσικά, η ύλη µειώνεται, ενώ έχουν και την πίεση της
υποχρέωσης καταβολής υπερβολικών ασφαλίστρων κοινωνικής
ασφάλισης, αλλά και την υποχρέωση καταβολής υψηλότατης
φορολογίας, όπως όλοι οι αυτοαπασχολούµενοι επιστήµονες.
Και ως παρένθεση, η υψηλή φορολογία για τους αυτοαπασχολούµενους επιστήµονες συνεχίζεται και µε το νέο φορολογικό
νοµοσχέδιο που καταθέσατε, ενώ δεν ελαφρύνατε τα µεγάλα
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ασφαλιστικά τους βάρη, σε πλήρη αντίθεση µε τις προεκλογικές
σας εξαγγελίες.
Το συµπέρασµα, λοιπόν, που συνάγεται είναι ότι πρόσβαση
στους πολύ λίγους ηγεµονικά αµειβόµενους δικηγόρους, που θα
απονείµουν δικαιοσύνη, θα έχει µόνο µία πάµπλουτη ολιγαρχία.
Η δικαιοσύνη θα είναι µια ολιγαρχική πολυτέλεια όπου και όποτε
βολεύει τους ισχυρούς. Στις άλλες περιπτώσεις, η διαµεσολάβηση θα είναι η ιδιωτική δικαιοσύνη των ολίγων που θα επιδιώκουν να λύνουν τις διαφορές τους µε τους ασθενέστερους,
µακριά από τα φώτα της δηµοσιότητας.
Χωρίς ενοχλητικές λεπτοµέρειες, χωρίς δίκες, χωρίς δικαστές,
χωρίς δικηγόρους. Είναι βέβαιο ότι αυτό δεν ονοµάζεται απονοµή δικαιοσύνης. Είναι σαφές ότι η διαδικασία αυτή δεν υπηρετεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη δηµοκρατία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ, κυρία
Σακοράφα.
Τον λόγο έχει η κ. Κεφάλα από τη Νέα Δηµοκρατία και µετά ο
κ. Καµίνης, ο κ. Αυλωνίτης και η κ. Αδαµοπούλου.
ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα είναι
µεταξύ των χωρών µε τις περισσότερες καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου για τις καθυστερήσεις στην απονοµή της δικαιοσύνης.
Το πρόβληµα αυτό δεν είναι καινούργιο, είναι διαχρονικό,
όπως διαχρονικές είναι και οι αποσπασµατικές µεταρρυθµίσεις,
που συνήθως λύνουν ένα πρόβληµα στο σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης, αλλά συγχρόνως δηµιουργούν άλλα καινούργια.
Γιατί, όµως, συµβαίνει αυτό;
Η Ελλάδα δεν στερείται ικανό αριθµό δικαστικών λειτουργών,
όπως δεν στερείται και ικανών δικαστών. Οι Έλληνες δικαστές
ανταποκρίνονται και µε το παραπάνω στο λειτούργηµά τους
µέσα σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες και στις περισσότερες περιπτώσεις, καταφέρνουν να εκδίδουν στο συντοµότερο χρόνο
τον µεγαλύτερο δυνατό αριθµό αποφάσεων, χωρίς έκπτωση
στην ποιότητα των δικανικών κρίσεων.
Το πρόβληµα, όµως, παραµένει όσες µεταρρυθµίσεις και αν
γίνονται στο σύστηµα απονοµής της δικαιοσύνης, όσο κι αν επιταχύνονται οι διαδικασίες µε την ψήφιση νέων ρυθµίσεων στην
πολιτική, ποινική και διοικητική δικονοµία.
Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πραγµατική αιτία του
προβλήµατος είναι ότι παραµένει υπερβολικά µεγάλος ο αριθµός
των υποθέσεων που εκκρεµούν ενώπιον των δικαστηρίων. Και
αυτό συµβαίνει, γιατί σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει στις ανεπτυγµένες χώρες της δυτικής Ευρώπης και της Αµερικής, στην Ελλάδα
δεν έχουµε ακόµη εξοικειωθεί στην πράξη µε τις εναλλακτικές
µορφές επίλυσης των διαφορών.
Παραµένουµε σε θεσµικό επίπεδο, αλλά και ως κοινωνία, προσκολληµένοι στην από καθ’ έδρας επίλυση των διαφορών. Σε επίπεδο νοοτροπίας πάνω απ’ όλα προτιµούµε το δικαστή να µας
επιβάλλει µια λύση -ακόµη και δυσµενή για εµάς- παρά να καθίσουµε µε την άλλη πλευρά στο ίδιο τραπέζι για να βρούµε µια
αµοιβαία αποδεκτή λύση.
Η εξωδικαστική επίλυση των διαφορών παραµένει ακόµα σε
υβριδικό επίπεδο. Οι διάφορες µορφές της είτε δεν έχουν νοµοθετηθεί, είτε έχουν νοµοθετηθεί αποσπασµατικά, είτε έχουν νοµοθετηθεί κατά τρόπο ώστε να καθίσταται ανέφικτη η εφαρµογή
της στην πράξη.
Η πρώτη και ίσως η πιο σηµαντική µορφή εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών είναι η διαµεσολάβηση. Η διαµεσολάβηση δεν
ενδείκνυται για όλα τα είδη των υποθέσεων, ούτε µπορεί να
εφαρµοστεί παντού µε την ίδια επιτυχία. Ενδείκνυται, όµως, για
τις διαφορές µε αµιγώς ή πρωτίστως χρηµατικό, οικονοµικό ή
περιουσιακό αντικείµενο, όπως είναι οι περισσότερες αστικές
υποθέσεις, οι εµπορικές υποθέσεις ή ακόµη και οι οικογενειακές
διαφορές, όπως οι διατροφές και η επιµέλεια παιδιών.
Στις υποθέσεις αυτές αφορά και η διαµεσολάβηση µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα. Γιατί είναι αναγκαίο αυτό το νοµοσχέδιο; Μα, ακριβώς γιατί σε σχέση µε όσα ανέφερα
προηγουµένως, η διαµεσολάβηση αποτελεί χαρακτηριστική πε-
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ρίπτωση θεσµού που εισήχθη στην ελληνική έννοµη τάξη κατά
τρόπο ώστε να µην εφαρµόζεται στην πράξη. Ισχύει εδώ και σχεδόν µία δεκαετία, έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί χιλιάδες
διαµεσολαβητές σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και παρ’
όλα αυτά, µέχρι σήµερα γίνονται ανά την Ελλάδα ελάχιστες διαµεσολαβήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αρχικός νόµος του 2010 για
τη διαµεσολάβηση απέτυχε παταγωδώς, γιατί δεν γίνεται να εισάγεις έναν εντελώς καινούργιο θεσµό στην ελληνική έννοµη
τάξη και να µην προβλέπεις τρόπους για τη λειτουργία του στην
πράξη. Δεν γίνεται να νοµοθετείς κάτι καινούργιο και συγχρόνως
να ικανοποιείς όλα εκείνα τα συµφέροντα που ωφελούνται από
το παλιό. Και αφού πέρασαν τόσα χρόνια χωρίς αποτέλεσµα, η
κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ψήφισε το 2018 νέες διατάξεις για
τη διαµεσολάβηση.
Ο νόµος αυτός θα µπορούσε να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί, πράγµατι, έπρεπε να εισαχθεί η υποχρεωτικότητα
της διαµεσολάβησης ως προστάδιο της διαδικασίας ενώπιον των
δικαστηρίων για τους εξής λόγους: Για να εξοικειωθούν οι πολίτες, αλλά και οι δικηγόροι, µε το νέο θεσµό, µε την ελπίδα, συγχρόνως, ένας µεγάλος αριθµός υποθέσεων να επιλύεται στο
στάδιο αυτό. Για να γλιτώνουν οι πολίτες χρόνο και χρήµα και να
αποφορτιστεί επιτέλους και το σύστηµα απονοµής από τον υπέρογκο αριθµό υποθέσεων. Για να επιταχύνεται συνολικά η επίλυση των διαφορών σε όλα τα επίπεδα, τόσο εξωδικαστικά για
τις υποθέσεις που θα επιλύονται στο πλαίσιο της διαµεσολάβησης, όσο και δικαστικά για τις υπόλοιπες υποθέσεις µέσω του
συστήµατος απονοµής της δικαιοσύνης.
Και αυτός ο νόµος, όµως, απέτυχε παταγωδώς. Οι ρυθµίσεις
του, αποτέλεσµα της κακής νοµοθέτησης που χαρακτήριζε έτσι
και αλλιώς την προηγούµενη κυβέρνηση, κρίθηκαν αντισυνταγµατικές από τη διοικητική ολοµέλεια του Αρείου Πάγου. Ανεστάλη η εφαρµογή του νόµου, ενώ µετέπειτα εκδόθηκε και η
απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έκρινε
ότι οι περιορισµοί του προηγούµενου νοµοθετικού καθεστώτος,
αναφορικά µε τους φορείς κατάρτισης διαµεσολαβητών, αντίκειται στο Ενωσιακό Δίκαιο.
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόµαστε σήµερα
να τα αντιµετωπίσουµε, να θεραπεύσουµε τις παθογένειες του
παρελθόντος, να δώσουµε, επιτέλους, στην ελληνική έννοµη
τάξη ένα σύγχρονο νοµοθέτηµα για την εφαρµογή της διαµεσολάβησης στην πράξη.
Συγκεκριµένες κατηγορίες υποθέσεων θα υπάγονται υποχρεωτικά στην αρχική συνεδρία διαµεσολάβησης, αλλά µε αυστηρές
προϋποθέσεις και εγγυήσεις και µε πλήρη σεβασµό στο δικαίωµα παροχής δικαστικής προστασίας στη συνέχεια.
Γι’ αυτό και σε αντίθεση µε τον προηγούµενο νόµο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η διοικητική ολοµέλεια του Αρείου Πάγου
ενέκρινε -και µάλιστα οµόφωνα- ως συνταγµατικό το παρόν νοµοσχέδιο που εισηγείται η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας,
ένα νοµοσχέδιο που µε τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, δικηγόρων και διαµεσολαβητών, αναµένεται να συµβάλλει ουσιαστικά στην ταχεία και αποτελεσµατική επίλυση των ιδιωτικών
διαφορών.
Για όλους αυτούς τους λόγους σας καλώ να το υπερψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ και εγώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Αυλωνίτης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Περίµενα ένα νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, -είσαστε ήδη αρκετό καιρό Κυβέρνηση- που να το ονοµάζαµε, όπως συνηθίζεται,
ένα «νοµοσχέδιο -σκούπα» για τη δικαιοσύνη. Έχει τεράστια προβλήµατα η δικαιοσύνη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Είναι το
επόµενο νοµοσχέδιο. Σας το λέω από τώρα για να το ξέρετε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Το λέω αυτό γιατί µε
παραξενεύει το γεγονός ότι έχετε εισάγει δύο νοµοθετήµατα -το
ένα ήταν οι ποινικοί κώδικες, που δηµιούργησε φοβερές εντάσεις
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και οξύνσεις µέσα σε αυτή την Αίθουσα- και επιλέγετε σπερµατικά να παρέµβετε σε ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τη δικαιοσύνη. Εγώ, θα ήθελα, αγαπητέ συνάδελφε, πράγµατι να γίνει
µια σωστή, σοβαρή δουλειά, µιας και είµαστε δικηγόροι και ως
δικηγόροι γνωρίζουµε καλύτερα όλων τα προβλήµατα της δικαιοσύνης.
Και εξηγούµαι γιατί το λέω αυτό:
Ακούω προηγουµένως µία συνάδελφο από τη Νέα Δηµοκρατία
που λέει ότι η Νέα Δηµοκρατία αποφάσισε να νοµοθετήσει σε
ένα τόσο σηµαντικό θέµα για τη δικαιοσύνη, ενώ όλοι γνωρίζουµε ότι αν διαβάζαµε τον ν.4512/2018 –καλά δεν λέω τον
αριθµό;- είναι ακριβώς ίδιος. Περίπου. Άρα απλές τροποποιήσεις
αν κάνατε, θα φτιάχνατε ένα νοµικό οικοδόµηµα το οποίο θα κάλυπτε αυτά που εσείς θέλετε πολιτικά, ιδεολογικά και εν πάση
περιπτώσει όπως θέλετε να κυβερνήσετε.
Απλώς προσπαθώ να εντοπίσω ζητήµατα που έχουν να κάνουν
µε την τρέχουσα πολιτική συγκυρία και αυτό που λέµε «πολιτικό
µάρκετινγκ», αγαπητέ κύριε Κούβελα, εισηγητή της Πλειοψηφίας.
Τούτο το θέµα είναι σοβαρό. Επιλαµβάνεται ένα κόµµατι που
έχει να κάνει µε την απονοµή της δικαιοσύνης. Αφού, λοιπόν,
είναι τόσο σοβαρό, θα πρέπει να αντιµετωπιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας που
ασχολείται µε τη δικαιοσύνη, είναι οι δικαστές και είναι και οι δικηγόροι. Σας ακούω πάρα πολλές φορές εδώ µέσα να µνηµονεύετε τις θέσεις του Σωµατείου των Δικαστών και των
Εισαγγελέων.
Τι θέλω να πω µε αυτό; Ή δεχόµαστε ότι οι δικαστές έχουν σοβαρό λόγο ή δε δεχόµαστε, όχι κάθε φορά ό,τι µας συµφέρει το
παίρνουµε και επιχειρηµατολογούµε πάνω σε αυτό.
Θα σας πω κάτι: Άκουσα τον συνάδελφο κ. Λάππα, ο οποίος
πολύ σωστά επεσήµανε ζητήµατα σε σχέση µε την τροπολογία.
Αφού, λοιπόν, ακούτε τους δικαστές, θέλω να σας πω ότι η
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων –έχω µπροστά µου την ανακοίνωσή τους και το δελτίο Τύπου- αναφέρει επανειληµµένα ότι
τούτο εδώ το πράγµα, ετούτη εδώ η τροπολογία µπορεί να µας
οδηγήσει σε αναπάντητα ερωτήµατα και περίεργα ερωτήµατα.
Και θα εξηγηθώ γιατί το λέω αυτό. Ακούστε τι λέει: Πρέπει να
γίνει ξεκάθαρο ότι η υλοποίηση µιας τέτοιας τροπολογίας, αποκοµµένης από το πραγµατικό αίτηµα της αύξησης οργανικών θέσεων δεν απηχεί σε καµµία περίπτωση τις ανάγκες του
δικαστικού σώµατος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Μα, το
ανακοινώσαµε και αυτό, την έγκριση των οργανικών θέσεων!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Και συνεχίζω. Να
σας πω…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Τι άλλο
να κάνουµε;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Αφήστε µε λίγο,
κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Έχω
απαντήσει σε αυτό, δεν ξέρω αν το καταλάβατε!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Σας θέτω, λοιπόν,
εγώ τα ερωτήµατα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για
να απαντήσετε.
Ρωτούν, λοιπόν, οι δικαστές και οι εισαγγελείς, πρώτον, για
ποιο λόγο να αλλάξει ο υπάρχων συσχετισµός των οργανικών θέσεων και µάλιστα αναδροµικά από 1-11-2019, δεύτερον, ποιον
εξυπηρετεί µία τέτοια ανακατανοµή και ποιος προώθησε τέτοιο
αίτηµα στο Υπουργείο, χωρίς να έχει συζητηθεί στο διοικητικό
συµβούλιο της Ένωσης Δικαστών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Σας
έδωσα το έγγραφο. Τι άλλο να κάνω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχει τη
δυνατότητα να λέει ό,τι θέλει.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Απαντήστε στους εισαγγελείς και στους δικαστές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Αφήστε το τώρα, θα µιλήσετε µετά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Και τρίτο ερώτηµα,
κύριε Υπουργέ: Γιατί το Υπουργείο Δικαιοσύνης σπεύδει σε µία
τέτοια ρύθµιση;

6153

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Αυτά
που µε ρωτήσατε έχουν ήδη απαντηθεί.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Ακούστε µε λίγο,
κύριε Υπουργέ. Κάθε φορά που µιλάµε οι δυο µας εξανίστασθε.
Γιατί;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Δεν
ήσασταν παρών στην Αίθουσα νωρίτερα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Δεν σας υποβάλλω
άλλο ερώτηµα γιατί σας συγχύζω.
Θα σας πω µία άλλη, όµως, ατάκα της ανακοίνωσης της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Απαντά σε αυτό που είπατε προηγούµενα, ότι η αιτία, ο λόγος που εσείς κάνετε ογδόντα έξι
εφέτες προέδρους εφετών είναι για να δώσετε τη δυνατότητα
στο εφετείο -όπου εν πάση περιπτώσει λειτουργεί εφετείο- να
προεδρεύουν εφέτες, να έχουµε δηλαδή ουσιαστικά στη θέση
του προέδρου έναν πραγµατικό πρόεδρο εφετών.
Να σας πω τι λένε οι εφέτες, οι δικαστές, οι πρωτοδίκες, οι εισαγγελείς πάνω σε αυτό το ερώτηµα: Ο ισχυρισµός ότι θα έχει
περισσότερο κύρος ο προεδρεύων στα τριµελή εφετεία, γιατί θα
έχει ανώτερο ιεραρχικά βαθµό, µοιάζει µάλλον παιδαριώδης,
λένε οι δικαστές, οι εισαγγελείς και οι εφέτες. Σηµαντική µισθολογική διαφορά δεν θα υπάρχει µε την προαγωγή, αφού οι αρχαιότεροι εφέτες θα έχουν ήδη εξαντλήσει, θα έχουν επιδόµατα
και τα λοιπά.
Άρα γιατί το κάνετε; Αρχίζω, λοιπόν και υποπτεύοµαι εγώ, ο
αφελής δικηγόρος, Βουλευτής τώρα από την Κέρκυρα. Γιατί το
κάνετε; Να σας πω γιατί το κάνετε και να δείτε πώς αλλάζει το
ισοζύγιο. Φτιάχνετε προέδρους εφετών, οι οποίοι δεν θα έχουν
ποιους να διοικούν, διότι σήµερα η δύναµη είναι –επιτρέψτε µου
να συµβουλευθώ τα χαρτιά µου- τριακόσιοι εβδοµήντα τέσσερις
εφέτες και διακόσιοι ένας πρόεδροι εφετών. Αν αφαιρέσουµε
από τους τριακόσιους εβδοµήντα τέσσερις τους ογδόντα έξι, ίσα
βάρκα, ίσα πανιά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Όχι,
µην τα µπερδεύετε!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Ένας πρόεδρος εφετών, ένας εφέτης.
Αφήστε µε λίγο να τελειώσω, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κύριε
Πρόεδρε, θέλω τον λόγο. Η ηµιµάθεια είναι µεγάλο πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, εντάξει,
αλλά τώρα δεν είναι σωστό αυτό που λέτε. Όχι, σωστό είναι ότι
η ηµιµάθεια είναι πρόβληµα, αλλά δεν είναι σωστό…
Μισό λεπτό, κύριε Αυλωνίτη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Αυτό δεν λέγεται ηµιµάθεια, αυτό λέγεται ότι έχω λάθος πληροφόρηση. Μην µε προσβάλλετε! Αν έχω λάθος πληροφόρηση, µου το λέτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Με συγχωρείτε, αυτό που διαβάζετε είναι το αποτέλεσµα που θα προκύψει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, δεν
υπάρχει λόγος για αυτό που γίνεται τώρα. Σας παρακαλώ, η Καρδίτσα από τον καιρό του Έβερτ έχει να βρεθεί σε τέτοια δηµοσιότητα. Μην το κάνετε αυτό, ξεκινήσατε µε τον κ. Λάππα,
αφήστε το τώρα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Επιπλέον, θέλω να
τονίσω πολύ γρήγορα το εξής: Κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης,
γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχει δοκιµαστεί το ζήτηµα του
συµβιβασµού των µερών, των αντιδίκων. Έχει αποπειραθεί παλιά
και το θεσµικό µας πλαίσιο µε το άρθρο 209 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και µε το 214Α και δυστυχώς, αποτύχαµε.
Προσέξτε: Οι επιστήµονες απέτυχαν να συµβιβάζουν τα διεστώτα µέρη.
Ερωτώ, αναλογίζοµαι και φωναχτά το λέω: Ένας ο οποίος δεν
έχει νοµικές γνώσεις πώς θα συµβουλεύσει τα διεστώτα, όταν
κατά το άρθρο 209 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, αγαπητέ
κύριε Κούβελα, το πρακτικό συµβιβασµού θα πρέπει ουσιαστικά
να συνταχθεί κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε πράγµατι να είναι
µέσα στο πλαίσιο του νόµου και να αποκτήσει την εκτελεστότητα;
Όλα αυτά, λοιπόν, τα ζητήµατα είναι πάρα πολύ σοβαρά, γι’
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αυτό λέω, επιµένω ότι όταν γίνεται ένα νοµοθέτηµα τόσο µεγάλο,
τόσο σπουδαίο, θα πρέπει να ρωτάµε τους δικηγόρους, να ρωτάµε τους δικαστές, τους εφέτες που τους παίρνουµε κάθε φορά
κατά το δοκούν και τους χρησιµοποιούµε για τις όποιες απόψεις
τους για το κοµµατικό µας συµφέρον.
Κατά συνέπεια, τελειώνοντας θέλω να σας πω -γιατί είχα πάρα
πολλά να πω πάνω σε αυτό το θέµα- ότι όσον αφορά το θέµα της
υποχρεωτικότητας -όσο και αν είπε ο συνάδελφος κ. Λάππας ότι
πρέπει να είναι η υποχρεωτική αρµοδιότητα της διαµεσολάβησης
στα 40.000 ευρώ- πρέπει να γίνει µεγαλύτερο το ποσό, να πιεστεί
ο κόσµος για µεγάλα ποσά να κινήσει τη διαδικασία της διαµεσολάβησης. Κυρίως και πάνω από όλα τονίζω ότι ο διαµεσολαβητής θα πρέπει να πιστοποιείται από ανθρώπους, από
υπηρεσίες που έχουν δηµόσιο χαρακτήρα και όχι έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Αυλωνίτη, πρέπει
να ολοκληρώσετε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Αφήστε µε να σας πω και για το θέµα της διαφήµισης: Έχετε
φανταστεί τον διαµεσολαβητή να βγαίνει στη ρούγα µε τη ντουντούκα και να λέει: «Εδώ ο καλός διαµεσολαβητής!». Πρέπει στον
τοµέα της διαφήµισης να ισχύουν οι διατάξεις περί διαφήµισης
των δικηγόρων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ και εγώ.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Σε καµµία περίπτωση δεν ήθελα να θίξω τον κύριο συνάδελφο και θέλω
να το πω εξ αρχής.
Θέλω, όµως, να προλάβω άλλους οµιλητές από µία µεγάλη πιθανότητα να λένε πράγµατα τα οποία δεν είναι πραγµατικά.
Η επιστολή που διαβάσατε, κύριε συνάδελφε, δεν είναι της
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, είναι κάποιων µελών της
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Του Προέδρου της Ένωσης είναι!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Όχι,
υπάρχει µεγάλη διαφορά, µην τα µπερδεύουµε! Και πρέπει να είµαστε απολύτως ακριβείς, για να ξέρουµε τι συµβαίνει και τι δε
συµβαίνει.
Δεύτερον, οι αριθµοί τους οποίους νωρίτερα παρουσιάσατε
στο Σώµα είναι οι αριθµοί που θα προκύψουν µετά τη ρύθµιση,
δεν είναι οι αριθµοί που υπάρχουν σήµερα. Άρα αντιλαµβάνεστε
ότι τα πράγµατα δεν είναι εκεί που ισχυριστήκατε νωρίτερα. Το
λέω για να προλάβω συναδέλφους οι οποίοι µπορεί να έρθουν
και µετά από λίγο στο Βήµα και να επικαλεστούν ακριβώς τα ίδια
πράγµατα. Είναι καλό να ξέρουµε ακριβώς τι συµβαίνει, να ξέρουµε ακριβώς τι αντιπροσωπεύει κάθε επιστολή.
Καλό θα ήταν, επίσης, να υπάρχει και µια γενικότερη γνώση και το λέω ως προτροπή και δε θέλω να παρεξηγηθώ- του νοµοσχεδίου που ψηφίζουµε σήµερα. Είναι πολλοί συνάδελφοι που
ήρθαν στο Βήµα και είπαν πράγµατα τα οποία είτε έχουν αλλάξει
είτε έχουν προβλεφθεί. Έχει µεγάλη σηµασία τουλάχιστον σε µια
σοβαρή και υπεύθυνη διαδικασία όποιος έρχεται στο Βήµα να
έχει την πραγµατική γνώση του προτεινοµένου νοµοσχεδίου,
διότι από εκεί και πέρα είτε απλά θα είµαστε αναγκασµένοι κάθε
φορά να λέµε τι γράφει το νοµοσχέδιο και να καλούµε κάθε συνάδελφο να δει ακριβώς τη συγκεκριµένη διάταξη ή το συγκεκριµένο άρθρο είτε από την άλλη πλευρά αυτό γίνεται απλά και
µόνο για λόγους εντυπώσεων. Και δεν νοµίζω ότι σε ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα έπρεπε να υπάρχει µία
τέτοιου είδους προσέγγιση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η κ. Αδαµόπουλου από το ΜέΡΑ25 και µετά η κ.
Ράπτη από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Με υπερπηδήσατε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Θα έρθει και η σειρά
σας, δεν είµαστε και τόσοι πολλοί. Δεν υπερπηδώ κανέναν, δεν
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είναι το αγώνισµά µου το άλµα εις ύψος! Είστε µετά τον κ. Καµίνη.
Θέλω να πω ότι έχει κατατεθεί µία τροπολογία από τον κ. Σταϊκούρα και τον κ. Γεωργιάδη. Δεν το λέω γιατί έχει κατατεθεί,
απλά το λέω για να ενηµερωθεί ο κ. Σταϊκούρας, ο οποίος πρέπει
να έρθει να υποστηρίξει, διαφορετικά δεν θα µπει.
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 τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και
δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 3ο Γυµνάσιο Βόλου (πρώτο
τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κυρία Αδαµοπούλου, έχετε τον λόγο για δώδεκα
λεπτά.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ
πρώτα στο νοµοσχέδιο και στη συνέχεια στην τροπολογία.
Συζητούµε, λοιπόν, σήµερα ένα νοµοσχέδιο στο οποίο η Κυβέρνηση έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος επικοινωνιακά. Από το
Υπουργείο παρουσιάζεται η υποχρεωτική διαµεσολάβηση σε
ιδιωτικές υποθέσεις ως κάτι το αναγκαίο που το επιβάλλει το ίδιο
το δίκαιο της Ένωσης και ως µία οικονοµική και γρήγορη λύση.
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας µιλούν για ένα εργαλείο το
οποίο θα τιθασεύσει τη δικονοµία του Έλληνα και θα απελευθερώσει τα πινάκια. Στα φιλικά µάλιστα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
ακούγεται συχνά-πυκνά το παράδειγµα της Ιταλίας.
Όλα αυτά, λοιπόν, η Κυβέρνηση τα επικαλείται λίγο-πολύ ως
δεδοµένα και ως αξιώµατα, που δεν µπορούν να αµφισβητηθούν.
Είναι πράγµατι έτσι;
Κατ’ αρχάς θα επικαλεστώ την περίφηµη οδηγία 52/2008. Στην
Εισαγωγική Σκέψη 8 η οδηγία λέει ότι πρέπει να εφαρµόζεται
µόνο σε διασυνοριακές διαφορές, όταν δηλαδή, για παράδειγµα,
ένας Έλληνας προµηθευτής έχει διαφορές µε έναν Γάλλο πελάτη του. Για τις υπόλοιπες υποθέσεις λέει ότι τα κράτη-µέλη
δεν υποχρεούνται, αλλά δύνανται να εφαρµόζουν τις διατάξεις
αυτές, όχι ότι το οφείλουν.
Άρα λοιπόν, η µεταφορά του µοντέλου της οδηγίας στη δική
µας πραγµατικότητα δεν είναι καθόλου υποχρέωση, αλλά είναι
επιλογή. Αυτό προκύπτει χωρίς κανένα περιθώριο αµφισβήτησης
από την ίδια την οδηγία. Να το ξεκαθαρίσουµε, λοιπόν, και στους
πολίτες ότι η υποχρεωτική ιδιωτική διαµεσολάβηση σε αστικές
και εµπορικές υποθέσεις δεν φέρει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αλλά τη σφραγίδα της ίδιας της Κυβέρνησης, όπως βεβαίως και ο ν.4512/2018 φέρνει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Το πρώτο, λοιπόν, συµπέρασµα είναι ότι την υποχρεωτική διαµεσολάβηση δεν µας την επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έρχοµαι τώρα στο ζήτηµα της δικοµανίας. Μου κάνει πραγµατική εντύπωση που αυτό ακούστηκε από συναδέλφους δικηγόρους. Αναπαράγεται εν έτει 2019 ένα πρότυπο, ένα
στερεότυπο, που δεν επιβεβαιώνεται εδώ και πολύ καιρό, δεδοµένης της κρίσης. Τη σήµερον ηµέρα για ποια δικοµανία στην
Ελλάδα µιλάµε; Η δικοµανία, ως γνωστόν, είναι ένα πολυτελές
σπορ, το οποίο απαιτεί οικονοµική δύναµη. Σε ποιον, λοιπόν, περισσεύουν τα χρήµατα -ειδικά τη σήµερον ηµέρα- για να είναι δικοµανής; Το βλέπουµε ακόµα και στα ποινικά δικαστήρια, όπου
υπάρχει ο κίνδυνος φυλάκισης, και παρ’ όλα αυτά ξέρουµε όλοι
οι δικηγόροι που έχουµε τη σχετική εµπειρία ότι ως επί το πλείστον τα πινάκια τα γεµίζει ο αυτεπάγγελτος διορισµός, γιατί οι
κατηγορούµενοι δεν έχουν την απαιτούµενη οικονοµική δυνατότητα να πληρώσουν ακόµα και τη δική τους υπεράσπιση. Το βλέπουµε ακόµα και στα διαζύγια που τα περισσότερα είναι
συναινετικά σε σχέση µε τις αντιδικίες.
Από τη δικοµανία, λοιπόν, γεµίζουν τα πινάκια ή, για παράδειγµα, από τις αιτήσεις για τα υπερχρεωµένα και την προστασία
της πρώτης κατοικίας; Τα πρωτοδικεία τα βλέπουµε γεµάτα;
Όσοι είµαστε στο χώρο και ασκούµε το επάγγελµα, βλέπουµε
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πώς κινούνται τα δικαστήρια και πόσοι ακριβώς δικηγόροι έχουν
παραστάσεις. Μιλάµε για 60% µε 70% των δικηγόρων που σε µία
χρονιά µπορούν να µην έχουν ούτε µία παράσταση στο δικαστήριο.
Πάµε, λοιπόν, στο ζήτηµα της διεθνώς καλής πρακτικής, την
οποία επικαλούµαστε. Ακόµη και στην Ευρώπη η διαµεσολάβηση
είναι σχεδόν παντού οικειοθελής και προαιρετική. Εξαιρέσεις
αποτελούν η Ιταλία και η Μάλτα σε κάποιες οικογενειακές διαφορές και η Αυστρία σε ελάχιστες υποθέσεις.
Το συµπέρασµα, λοιπόν, που προκύπτει είναι ότι η τόσο εκτεταµένη υποχρεωτική διαµεσολάβηση όχι απλώς δεν είναι διεθνής
πρακτική, αλλά είναι µια πολύ περιορισµένη εξαίρεση. Ίσα ίσα
το δικό σας το τόσο ευρύ µοντέλο είναι που θα αποτελεί µια πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία ή µία παρατυπία µε τις ευλογίες του
ΣΕΒ και των ασφαλιστικών εταιρειών.
Το ζήτηµα του κόστους έχει αναλυθεί αρκετά. Δε θα επιµείνω.
Και από εκεί, όµως, προκύπτει το εξής συµπέρασµα: Η διαµεσολάβηση δεν είναι µία οικονοµική λύση η οποία εξασφαλίζει άνετη
πρόσβαση στον µέσο πολίτη, διότι µε µηνιαίους µισθούς των 600
ευρώ δεν µπορεί να θεωρούνται προσιτά τα 1.000 περίπου ευρώ
που υπολογίζεται ότι θα κοστίσει η διαµεσολάβηση σε µία υπόθεση, ακόµη και µέτριας δυσκολίας. Επίσης, αν τελικά η διαµεσολάβηση αποτύχει, ο πολίτης θα κληθεί και να πληρώσει
παραπάνω και να περιµένει περισσότερο, αφού και το κόστος
της µαζί µε την τυχόν χρηµατική ποινή θα προστεθεί µετά στα
δικαστικά έξοδα και η διαδικασία επιπλέον θα καθυστερήσει περισσότερο.
Παρέχετε τη δυνατότητα να πιστοποιούνται και να ενεργούν
ως διαµεσολαβητές πρόσωπα που δεν έχουν καµµία νοµική κατάρτιση. Αυτό είναι το πιο παράδοξο του νοµοσχεδίου. Οι πολίτες, δηλαδή, θα απευθύνονται για ζητήµατα µε νοµικές
προεκτάσεις σε διαµεσολαβητή, ο οποίος µπορεί να είναι απόφοιτος Φυσικής Αγωγής, Γεωλογίας, Θεολογίας. Είναι ενδεικτική
η αναφορά στα πεδία αυτά. Ο στόχος µου δεν είναι να υποβαθµίσω κανένα γνωστικό αντικείµενο.
Εδώ, λοιπόν, θα έχουµε ένα διαµεσολαβητή ο οποίος θα κληθεί να χειριστεί νοµικά ζητήµατα στα οποία οι ίδιοι οι νοµοµαθείς
συχνά διαφωνούν, υπάρχει αµφιλεγόµενη και διχασµένη νοµολογία, ακόµα και των δικαστηρίων. Πόσο, λοιπόν, αξιόπιστος θα
φαίνεται στα µάτια των πολιτών ένας διαµεσολαβητής ο οποίος
καλείται να ρυθµίσει µία κατάσταση, όταν οι παριστάµενοι δικηγόροι θα ξέρουν πολύ καλύτερα το αντικείµενο από αυτόν;
Είναι, λοιπόν, εντελώς ασύµβατος και άστοχος ο χειρισµός τέτοιων υποθέσεων από επαγγελµατία ο οποίος δεν έχει σοβαρή
γνώση στα νοµικά, και για τον οποίο σαφέστατα οι ογδόντα ώρες
κατάρτισης είναι ελάχιστες για να αποκτήσει αυτήν τη γνώση.
Ούτε έχει νόηµα να µας πείτε ότι οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν
να επιλέγουν νοµικό διαµεσολαβητή αν το επιθυµούν και άρα δεν
υπάρχει πρόβληµα, γιατί αν όλοι οι ενδιαφερόµενοι κάνουν τελικά αυτήν τη συνετή επιλογή για τη δική τους ασφάλεια, όλοι
τελικά οι µη νοµικοί που πλήρωσαν αδρά για να καταρτιστούν
και να πιστοποιηθούν, απλά θα κλαίνε τα 2.000 ευρώ και τις ώρες
που ξόδεψαν.
Μας λέτε, επίσης, ότι ο πολίτης δε χάνει το δικαίωµα πρόσβασης στον φυσικό δικαστή γιατί το δικαστήριο θα επικυρώνει απλά
το πρακτικό συµβιβασµού. Οι ίδιοι οι δικαστές απαντούν ως εξής:
Είτε η υπόθεση θα εξετάζεται τελείως τυπικά και επιφανειακά –
και άρα δεν θα υπάρχει καµµία εγγύηση, πέρα από την ίδια την
καλή πίστη και την αξιοπιστία του διαµεσολαβητή- είτε ο δικαστής θα εξετάζει τελικά ενδελεχώς όλη την υπόθεση, προκειµένου να βεβαιώσει τον τελικό συµβιβασµό, µε συνέπεια, όµως,
τελικά να έχει ήδη προκαλέσει την καθυστέρηση που υποτίθεται
ότι θα αποτρέψει η διαµεσολάβηση.
Μας λέτε, επίσης, ότι δεν τίθεται ζήτηµα σχετικά µε την ανεξαρτησία και την αµεροληψία των διαµεσολαβητών. Κατ’ αρχάς
αυτό από πού προκύπτει; Τι λένε οι δικαστές και ως προς αυτό;
Εφόσον εµπλέκεται στη διαφορά, για παράδειγµα, µία τράπεζα
ή µία ασφαλιστική εταιρεία ή άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
που αναγκάζεται λόγω του αντικειµένου του να προσφύγει στη
διαµεσολάβηση µε µεγάλη συχνότητα και άρα υπάρχει σε αυτήν
την περίπτωση αυξηµένος όγκος υποθέσεων, είναι πολύ έντονος
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ο πειρασµός για τον διαµεσολαβητή τελικά να προτιµήσει να διατηρήσει αυτό το µέρος στο πελατολόγιό του, δείχνοντας την
απαιτούµενη εύνοια και διακριτική µεταχείριση υπέρ του πιο
ισχυρού µέρους στις αποφάσεις του.
Όλα αυτά τα σηµεία έχουν ήδη αναδειχθεί στην απόφαση
34/2018 της διοικητικής ολοµέλειας του Αρείου Πάγου, που
έκρινε αντισυνταγµατικό το περιεχόµενο αρκετών διατάξεων του
προηγούµενου νόµου.
Εδώ βλέπουµε πάλι το εξής παράδοξο: Ενώ κατά βάση η δοµή
και τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του νοµοσχεδίου ελάχιστα
διαφέρουν από τον προηγούµενο νόµο, έρχεται τώρα η διοικητική ολοµέλεια στη νέα της απόφαση να ανατρέψει την προηγούµενη. Υπάρχει µία πλήρης µεταστροφή και δε βλέπει καµµία
αντισυνταγµατικότητα.
Δε θα µπω στη διαδικασία της δηµόσιας κριτικής. Απλώς δηµιουργούνται εύλογες και θεµιτές απορίες σε όλους ως προς
αυτό το ζήτηµα. Σαφέστατα δε νοµίζω ότι υπάρχει κάποιος λογικός άνθρωπος, ο οποίος να προτιµά τις αντιδικίες από τη συνεννόηση. Δεν τίθεται, λοιπόν, ζήτηµα ως προς την αξία και τη
χρησιµότητα της διαµεσολάβησης γενικώς. Πρόκειται σαφώς για
µια εξαιρετικά ελκυστική διέξοδο, η οποία θα έχει πλεονεκτήµατα
και για τους πολίτες και για την κοινωνία. Σίγουρα µπορεί να προωθήσει την επίλυση διαφορών σε κλίµα συναινετικό, ώστε να
αποφεύγονται οι τεταµένες καταστάσεις, που ειδικά για παράδειγµα στις οικογενειακές διαφορές έχουµε δει να δηλητηριάζουν τις κοινωνικές σχέσεις.
Ωστόσο διαµεσολάβηση από διαµεσολάβηση διαφέρει. Υπάρχουν διάφορα µοντέλα και διάφορες λύσεις που προβλέπονται
ακόµα και στο δικό µας ισχύον δίκαιο. Για παράδειγµα, η εξωδικαστική διαµεσολάβηση λειτουργεί όταν βασίζεται στην ειλικρινή
θέληση για έναν κοινά αποδεκτό συµβιβασµό. Αυτή η ειλικρινής
θέληση σε καµµία περίπτωση δε µπορεί να είναι αποτέλεσµα εξαναγκασµού. Εξαρτάται κυρίως τελικά από τις πραγµατικές δυνατότητες των ενδιαφεροµένων, σε συνδυασµό µε τη φύση και τη
δυσκολία της διαφοράς. Κυρίως όµως εξαρτάται από την εµπέδωση µίας αντίστοιχης κουλτούρας, που θα επιτρέπει να προχωρήσουν τέτοιοι θεσµοί αποτελεσµατικά, αποδοτικά, αλλά και
πάνω από όλα µε όρους ισότιµης µεταχείρισης των µερών και
αµεροληψία. Εδώ, λοιπόν, η υποχρεωτικότητα είναι αντίθετη
ακόµα και µε την ίδια την έννοια της διαµεσολάβησης που πρέπει
να είναι προϊόν επιλογής και όχι καταναγκασµού.
Αντί, λοιπόν, να προηγηθεί µια δοκιµασία του θεσµού σε συγκεκριµένες υποθέσεις όπου πιθανολογείται σοβαρά ότι µπορεί
πράγµατι να έχει κάποια απτά και άµεσα αποτελέσµατα, η Κυβέρνηση προτιµά µία επέκταση σε όλες σχεδόν της αστικές και
εµπορικές υποθέσεις. Βέβαια εδώ υπάρχει και ένα ακόµα παράδοξο που το έχουν θίξει ήδη συνάδελφοι: Εξαιρούνται από την
υποχρεωτική αρχική συνεδρία οι διαφορές όταν διάδικος είναι
το ίδιο το δηµόσιο, οι ΟΤΑ και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Ρωτάω: Αυτό, λοιπόν, είναι το παράδειγµα καλής κουλτούρας που οφείλει να δίνει το ίδιο το κράτος στον πολίτη του,
να τον υποχρεώνει δηλαδή σε µία διαδικασία που είναι προς το
κοινό συµφέρον, αλλά τελικά το ίδιο αποκλείεται από αυτή, δε
συµµετέχει;
Το πιο σηµαντικό ζήτηµα, που προκύπτει από το νοµοσχέδιο,
είναι και εκείνο που προκαλεί τη µεγαλύτερη αγωνία. Εδώ υπάρχει µία σαφής στόχευση να ιδιωτικοποιηθεί η δικαιοσύνη, να
υπάρξει η εύνοια κάποιων συµφερόντων. Δηµιουργείτε ένα χώρο
επιχειρηµατικότητας εκεί που παραδοσιακά έχει συνταγµατική
αρµοδιότητα η ίδια η πολιτεία. Αυτό, βέβαια, ακολουθεί το γνωστό νεοφιλελεύθερο µοτίβο, απαξιώνουµε το δηµόσιο εκ των
έσω και µετά του φορτώνουµε όλα τα δεινά και εµφανίζεται έτσι
ο ιδιώτης ως µάννα εξ ουρανού.
Καλλιεργείται εντατικά το έδαφος αυτό τώρα. Το βλέπουµε
στην υγεία, στην παιδεία, στην κοινωνική ασφάλιση. Τώρα, λοιπόν, το βλέπουµε στο χώρο της δικαιοσύνης. Μοναδικοί κερδισµένοι θα είναι βέβαια όχι οι ίδιοι οι διαµεσολαβητές, αλλά οι
επιχειρήσεις, οι επιχειρηµατίες της διαµεσολάβησης, οι οποίοι
τελικά θα τους έχουν ως απλούς υπαλλήλους βασικού µισθού,
µε µπόνους εκκαθάρισης υποθέσεων.
Ποιοι είναι, όµως, οι µεγάλοι χαµένοι; Αφ’ ενός οι οικονοµικά
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αδύναµοι πολίτες, οι οποίοι θα άγονται από τον ευκατάστατο διάδικο και από ένα σύστηµα διαµεσολάβησης αµφίβολης αξιοπιστίας και αµεροληψίας. Αφ’ ετέρου χαµένη είναι η ίδια µας η
πολιτεία που σήµερα οµολογεί έµµεσα ότι είναι αδύναµη και ανίκανη να παρέχει στους πολίτες της αποτελεσµατική δικαστική
προστασία και έτσι δέχεται να εκχωρήσει εν µέρει ένα πολύ θεµελιακό της πυλώνα στους ιδιώτες. Το ερώτηµα είναι γιατί να µην
εκπαιδεύονται ειδικά ως προς αυτό οι ίδιοι οι δικαστές και οι ίδιοι
οι δικηγόροι, αφού είναι τελικά θέµα αναποτελεσµατικότητας;
Κλείνοντας την τοποθέτησή µου, θα αναφερθώ στην τέταρτη
τροπολογία για τα δικαιώµατα των υποθηκοφυλάκων. Αφ’ ενός
επιβαρύνετε τους πολίτες µε µία αύξηση των αναλογικών δικαιωµάτων και αφ’ ετέρου επεκτείνετε την είσπραξη κάποιων απ’
αυτά και σε έµµισθα υποθηκοφυλακεία, δηλαδή, σε ιδιώτες υποθηκοφύλακες. Αυτό µας λέτε ότι το κάνετε ώστε οι υποθηκοφύλακες να αποδίδουν µέρος της αύξησης, 1/4 ή 1/8, για να
στηριχθεί η υλικοτεχνική υποδοµή των υποθηκοφυλακείων και
των κτηµατολογικών γραφείων.
Πρώτον, δεν γίνεται ξεκάθαρο τι θα απογίνει το υπόλοιπο και
πολύ µεγαλύτερο µέρος των εσόδων από τις αυξήσεις, δηλαδή
τα 3/4 έως 7/8. Τι θα γίνει µε αυτό; Θα το ενθυλακώνουν οι ίδιοι
οι υποθηκοφύλακες;
Δεύτερον, σύµφωνα µε τον ν.4512/2018 τα υποθηκοφυλακεία
ήδη µεταφέρονται σταδιακά στη νέα δοµή των Κτηµατολογίων,
η οποία θα υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Σηµειωτέον
ότι αυτή η συγχώνευση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και δύο χρόνια.
Ήδη έχει καθυστερήσει σε σχέση µε τα χρονοδιαγράµµατα.
Για ποιο λόγο, λοιπόν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβαρύνει
για άλλη µία φορά τους πολίτες, για να χρηµατοδοτήσει έναν
τοµέα, που πολύ σύντοµα θα µεταφερθεί στο πεδίο αρµοδιότητας άλλου Υπουργείου; Η ίδια η «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» ως οργανισµός υποδοχής δεν έχει υποχρέωση να µεριµνήσει για την
τεχνική αναβάθµιση των δοµών, ώστε να προσφέρει οµοιόµορφες υπηρεσίες; Γιατί πάλι πρέπει να επιβαρυνθεί ο πολίτης;
Θα αναφερθώ σύντοµα στην τροπολογία, η οποία σχετίζεται
µε την πρόβλεψη για την προαγωγή ογδόντα έξι εφετών στον
βαθµό του Προέδρου. Η ένωση δικαστών ήδη έχει πει ότι πρόκειται για µία φωτογραφική τροπολογία για προαγωγή συγκεκριµένων εφετών. Δεν έχει προηγηθεί καµµία διαβούλευση, καµµία
συνεννόηση, κανένας διάλογος. Ο ίδιος ο Κώδικας των Δικαστηρίων προβλέπει ότι η όποια τέτοια κατανοµή συνήθως γίνεται για
έκτακτες περιπτώσεις. Οπότε ρωτάµε εδώ: Ποια έκτακτη περίπτωση το υπαγορεύει;
Και αφού, κύριε Υπουργέ, δεσµευτήκατε ότι θα υπάρξουν οι αντίστοιχες αυξήσεις στις οργανικές θέσεις δικαστών, το ερώτηµα
είναι γιατί δεν έγινε τώρα; Γιατί δεν κυρώσατε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις; Δεσµευτήκατε. Όταν, λοιπόν, γίνει αυτό πράξη, σαφώς και θα το
χαιρετίσουµε. Εγώ αυτό το έγγραφο που επικαλεστήκατε, δεν το
έχω δει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Έχει
κατατεθεί.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Σε κάθε περίπτωση έχουµε αρθρογραφία, έχουµε άρθρα από τους προέδρους εφετών -όπως
είναι ο κ. Σεβαστίδης- οι οποίοι λένε ότι σε καµµία περίπτωση δε
ζήτησαν -στη συνάντηση που είχε το διοικητικό συµβούλιο µαζί
σας µετά την ανάληψη των καθηκόντων σας- η προαγωγή των
προέδρων να γίνει µε κατάργηση των αντίστοιχων θέσεων. Σε
καµµία περίπτωση αυτή η τροπολογία δεν απηχεί τις ανάγκες
του δικαστικού σώµατος. Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι διαστρεβλώνει το αίτηµα αντιστοίχισης των θέσεων των προέδρων εφετών στα δεδοµένα που θα προέκυπταν από την αύξηση των
οργανικών θέσεων. Ποτέ, λοιπόν, δεν υπήρξε αίτηµα για κατάργηση θέσεων εφετών και ξεκοµµένη από το κύριο αίτηµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η κ. Ράπτη. Μετά την κ. Ράπτη είναι ο κ. Καµίνης.
Ορίστε, κυρία Ράπτη, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΡΑΠΤΗ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λόγος που ήθελα να µιλήσω
στη συζήτηση ψήφισης αυτού του νόµου είναι ακριβώς επειδή
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θεωρώ πως αποτελεί µία τεράστια ευκαιρία να αλλάξει ο χάρτης
επίλυσης των συγκρούσεων στη χώρα µας.
Δέκα χρόνια από την ψήφιση του πρώτου νόµου για τη διαµεσολάβηση το Υπουργείο Δικαιοσύνης φέρνει στην Ολοµέλεια
έναν πραγµατικά εξαιρετικό νόµο, αποδεικνύοντας την ισχυρή
πολιτική βούληση της Κυβέρνησης να κάνει βήµατα µπροστά, ευθυγραµµίζοντας την Ελλάδα µε σύγχρονες πρακτικές που
ισχύουν µε µεγάλη επιτυχία σε δεκάδες νοµικά συστήµατα πολλών χωρών του κόσµου και ταυτόχρονα ικανοποιώντας ένα αίτηµα της ώριµης ελληνικής κοινωνίας που ζητά να µεταφερθεί
ένας µεγάλος όγκος επίλυσης ιδιωτικών διαφορών από τις αίθουσες των δικαστηρίων στις αίθουσες της διαµεσολάβησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαµεσολάβηση δεν ήρθε να
υποκαταστήσει κάτι, πολύ περισσότερο τη δικαιοσύνη. Ήρθε να
τη βοηθήσει. Η σύγχρονη τάση, που υπάρχει σε ολόκληρο τον
κόσµο, είναι η αποδικαστηριοποίηση. Ο νόµος για τη διαµεσολάβηση θα αποφορτίσει ένα επιβαρυµένο δικαστικό σύστηµα από
χιλιάδες υποθέσεις. Θα δώσει περισσότερο χρόνο στην ακροαµατική διαδικασία, θα κάνει πιο ανθρώπινες τις συνθήκες λειτουργίας των δικαστών και των δικαστηρίων, θα επισπεύσει τους
χρόνους έκδοσης των αποφάσεων.
Κάποιοι µίλησαν για ιδιωτικοποίηση της δικαιοσύνης απλά για
να δηµιουργήσουν εντυπώσεις. Η διαµεσολάβηση, όµως, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, δε βγάζει αποφάσεις. Οι διαµεσολαβητές
δεν είναι δικαστές. Υπάρχουν εξαίρετοι δικαστές που έχουν αυτόν
το ρόλο. Στη διαµεσολάβηση η απόφαση είναι στα χέρια των
µερών.
Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Στην κοινωνική του διάσταση σηµαίνει
πολύ λιγότερες συγκρούσεις, νέα κουλτούρα επίλυσης, µικρότερη οικονοµική επιβάρυνση για τον πολίτη. Σε επιχειρηµατικό
επίπεδο σηµαίνει άµεση λύση για χιλιάδες υποθέσεις, συνέχιση
της εµπορικής σχέσης των µερών, οικονοµία που δε σταµατάει
να παράγει ΑΕΠ και σε δηµοσιονοµικό και θεσµικό επίπεδο µία
δικαιοσύνη που λειτουργεί αποτελεσµατικότερα και µε χαµηλότερο κόστος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µεγάλη τοµή αυτού του νόµου
είναι αναµφίβολα η υποχρεωτικότητα, δηλαδή η υποχρέωση των
µερών µιας διαφοράς να προσέλθουν σε µία αρχική συνεδρία µε
έναν ουδέτερο διαµεσολαβητή, προκειµένου να εξετάσουν τη
δυνατότητα να επιλυθεί η διαφορά τους µε διαµεσολάβηση,
ώστε να µην πάνε στα δικαστήρια.
Να τονίσω σε αυτό το σηµείο µε έµφαση πως ο νέος νόµος
είναι σε απόλυτη αρµονία µε τις βασικές συνθήκες που κρίνουν
τη συνταγµατικότητα της υποχρεωτικής διαµεσολάβησης του
άρθρου 6 και κάτι που µε εκκωφαντικό τρόπο επιβεβαίωσε και η
προ ηµερών γνωµοδότηση σαράντα τριών ανωτάτων δικαστών
της διοικητικής ολοµέλειας του Αρείου Πάγου.
Είµαστε επιτέλους µπροστά σε ένα νέο ξεκίνηµα µε τη σφραγίδα όλων, σε µία πραγµατικά µεγάλη τοµή, που –επιτρέψτε µου
να πω πως- θα έπρεπε να ισχύει στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια και πάντως γίνεται σήµερα.
Με τη διάταξη της υποχρεωτικότητας και δε µεταβάλλεται ο
εθελοντικός χαρακτήρας της διαδικασίας και τα µέρη έχουν
πλέον την οδό µιας συναινετικής λύσης µέσα από µία δοµηµένη
διαδικασία, µία διαδικασία µε κύρος και µε θεαµατικές στατιστικές επίλυσης υποθέσεων διεθνώς.
Είναι, επίσης εξαιρετικά θετικό πως σε σχέση µε τον προηγούµενο νόµο ο νέος νόµος διευρύνει σηµαντικά το αντικείµενο των
διαφορών που υπάγονται στην υποχρεωτική διαµεσολάβηση.
Όπως επίσης είναι εύστοχη η πρόβλεψη του νόµου για σταδιακή
εισαγωγή των υποθέσεων, ώστε να υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος
προσαρµογής του συστήµατος που θα τις διαχειριστεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πιστεύω πως η νοµική
κοινότητα -που είναι άλλωστε στο κέντρο αυτής της διαδικασίαςµε τους δικηγόρους τόσο ως διαµεσολαβητές όσο και ως νοµικούς παραστάτες, θα στηρίξει το νέο νόµο στην πράξη, κάνοντάς
τον µέρος της καθηµερινής δικηγορικής πρακτικής.
Χιλιάδες δικηγορικά γραφεία σε ολόκληρο τον κόσµο παρέχουν υπηρεσίες διαµεσολάβησης και χρησιµοποιούν τον θεσµό
για εκατοµµύρια υποθέσεις. Είναι ισχυρή πεποίθησή µου πως ο
νέος θεσµός θα προσθέσει νέα ύλη και νέες δυνατότητες στο δι-
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κηγορικό επάγγελµα.
Θέλω επίσης να πιστεύω πως οι Έλληνες δικαστές θα αξιοποιήσουν την πρόβλεψη του νόµου καλώντας χιλιάδες διαδίκους να
βρουν λύση στη διαµεσολάβηση. Συµβαίνει σε δικαστικά συστήµατα δεκάδων χωρών, µε θεαµατικά αποτελέσµατα.
Είµαι, τέλος, βέβαιη πως το Υπουργείο, σε συνεργασία µε
όλους τους φορείς της αγοράς, την εποµένη της ψήφισης του
νόµου θα εκµεταλλευτεί τη µεγάλη αυτή ευκαιρία να προβάλει
τον νέο θεσµό µε όλα τα διαθέσιµα µέσα, ώστε η διαµεσολάβηση
όχι απλά να χρησιµοποιηθεί, αλλά να γίνει µέρος της συνείδησης
και της καθηµερινής µας συνήθειας.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπροστά µας
έχουµε έναν πολύ σύγχρονο νόµο και ισχυρές προοπτικές να αλλάξουµε την εικόνα των διαδικασιών επίλυσης διαφορών. Το
Υπουργείο έκανε µια εξαιρετική δουλειά, χρήσιµες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις που προέκυψαν από συζήτηση στις επιτροπές, µε
ανοιχτό πνεύµα νοµοθέτησης σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.
Μπροστά µας είναι το µεγάλο στοίχηµα της νοµικής κοινότητας να ενσωµατώσει πλήρως αυτόν τον θεσµό. Θεωρώ πως είναι
στοίχηµα που θα κερδηθεί.
Κλείνω µε τη βεβαιότητα πως ο νόµος αυτός θα ψηφιστεί από
όλες τις παρατάξεις της Βουλής, στέλνοντας ένα µήνυµα πως η
Ελλάδα περνάει σε µια νέα εποχή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κυρία Ράπτη.
Κύριε Σταϊκούρα, έχετε τον λόγο. Σύντοµα, σας παρακαλώ
πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να µιλήσω για µια τροπολογία, µε γενικό αριθµό 100
και ειδικό αριθµό 8, για τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί σύγκλησης γενικής συνέλευσης εταιρειών.
Με αυτές τις διατάξεις εξοπλίζουµε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δηλαδή τον αρµόδιο φορέα για την εποπτεία της Ελληνικής
Κεφαλαιαγοράς, µε τη δυνατότητα αποτελεσµατικής παρέµβασης στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται φαινόµενα σηµαντικής δυσλειτουργίας εταιρειών εισηγµένων στο ελληνικό
Χρηµατιστήριο.
Χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγµα διαστρέβλωσης και
εµπαιγµού του θεσµικού πλαισίου για την ορθή λειτουργία των
εισηγµένων εταιρειών αποτελεί αυτό της εταιρείας «FOLLI FOLLIE» και της διοίκησής της.
Το νέο αυτό θεσµικό εργαλείο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
µε την οποία συνεργαστήκαµε στενά για τον σκοπό αυτό, στοχεύει
στην προάσπιση της εύρυθµης λειτουργίας και της αξιοπιστίας
της ελληνικής αγοράς και κατ’ επέκταση, στην προάσπιση των
συµφερόντων των επενδυτών και στην ενίσχυση της οικονοµίας.
Ειδικότερα, µε την προτεινόµενη διάταξη προβλέπεται σε
έκτακτες µόνο περιπτώσεις η δυνατότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να ζητά από εισηγµένη εταιρεία, όπως αυτή που ανέφερα, τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των µετόχων της µε
τρόπο ανάλογο αυτού που σήµερα προβλέπεται για τους µετόχους µειοψηφίας και για τον ελεγκτή ανωνύµου εταιρείας, να
ζητά από το δικαστήριο τον διορισµό προσωρινής διοίκησης της
εισηγµένης εταιρείας. Αφορά και την εταιρεία, όταν αυτή βρίσκεται ουσιαστικά σε έλλειψη διοίκησης.
Αυτές οι ειδικές προβλέψεις περιορίζονται στο βαθµό του απολύτως αναγκαίου για την προάσπιση της εύρυθµης λειτουργίας
της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.
Θέλω να είµαι απολύτως σαφής. Ενεργούµε αποφασιστικά,
τολµηρά, αποτελεσµατικά. Οι προβλέψεις δεν αποτελούν παρέµβαση στη λειτουργία της ανώνυµης εταιρείας ή στη διαχείριση
εταιρικών υποθέσεων, αλλά ενέργεια για την αντιµετώπιση ειδικών περιστάσεων, όπως είναι η «FOLLI FOLLIE», προς σκοπό της
προστασίας και της οµαλής λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς,
που αποτελεί λόγο δηµόσιου συµφέροντος.
Σηµειώνω, άλλωστε, ότι, σε συνέπεια µε τον περιορισµό του
µέτρου στον απολύτως αναγκαίο βαθµό, οι εισηγµένες εταιρείες,
όπως είναι, για παράδειγµα, οι τράπεζες, που ήδη υπάγονται
στην εποπτεία του SSM και της Τράπεζας της Ελλάδος, ρητώς
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εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μάλιστα, κύριε Υπουργέ.
Θέλει ο κ. Καµίνης να σας κάνει µια ερώτηση. Και εγώ θέλω
να σας κάνω µια ερώτηση.
Ορίστε, κύριε Καµίνη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Δεν είναι ερώτηση, κύριε Πρόεδρε.
Είναι παρέµβαση, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μετά που θα µιλήσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Θέλω να σχολιάσω αυτήν τη στιγµή
αυτά που ακούσαµε. Δε µπορώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Δε µπορείτε…
Εγώ σας το επιτρέπω, αλλά για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Επειδή είµαι νέος στο Κοινοβούλιο,
µπορεί να υπάρχει κάτι που αγνοώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Συγγνώµη, αλλά επειδή
µιλάτε τώρα…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ωραία. Θα σχολιάσω αυτό που ακούω
και θα συνεχίσω µε την παρέµβασή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία. Μπορώ να κάνω
εγώ την ερώτηση πρώτα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Επί του νοµοσχεδίου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Κι εγώ σχόλιο θα ήθελα να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, εγώ
θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Γράφετε αν υπάρχουν βάσιµες
υπόνοιες ότι η παραµονή µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου
κ.λπ., κ.λπ.. Το ξέρετε αυτό το κοµµάτι της τροπολογίας σας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Εγώ θέλω να ρωτήσω
ποιος κρίνει τις βάσιµες υπόνοιες και ποιος αποφασίζει. Δηλαδή,
το «βάσιµες υπόνοιες» είναι πολύ γενικός όρος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θέλετε να
τοποθετηθείτε και εσείς, κύριε Καµίνη και να απαντήσω συνολικά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Καµίνη, έχετε τον
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Αυτό δεν αφορά την οµιλία µου επί του
νοµοσχεδίου.
Θα ήθελα να πω ότι καλό είναι, κύριε Πρόεδρε, µερικές φορές
πια να θυµόµαστε που βρισκόµαστε και µε βάση ποιους κανόνες
λειτουργούµε.
Εγώ είµαι νέος στη Βουλή. Εκλέχτηκα µόλις τώρα, στην
εκλογή του Ιουλίου. Επιτρέψτε µου, όµως ως ακαδηµαϊκός δάσκαλος, να εκφράσω τη θλίψη µου, γιατί βλέπουµε να έχει γίνει
ρουτίνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια η κατάθεση τροπολογιών οι
οποίες καµµία σχέση δεν έχουν µε το κύριο αντικείµενο του νοµοσχεδίου το οποίο συζητάµε. Αισθάνοµαι και λίγο περίεργα που
το σχολιάζω αυτό.
Όµως, αισθάνοµαι την ανάγκη επιπλέον να πω και κάτι, ότι
αυτήν τη στιγµή ακολουθεί αυτή την πρακτική η Κυβέρνηση, η
οποία, στις προγραµµατικές δηλώσεις της τουλάχιστον, µας κατηχούσε εδώ πέρα για την ορθή νοµοθέτηση. Βλέπω επίσης µε
µεγάλη θλίψη -και το λέω ειλικρινά- την Κυβέρνηση αυτή να ξηλώνει τις προγραµµατικές της δηλώσεις σαν να είναι πουλόβερ, µία
προς µία.
Αναφέροµαι, σχολιάζω µόνο τους διορισµούς στις διοικήσεις
των νοσοκοµείων που είδαµε προχθές, στην Καρδίτσα. Μαθαίνουµε τώρα για την Κω και δεν ξέρω τι άλλο θα ακολουθήσει.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, θα
ήθελα, πριν απαντήσετε συνολικά, να πω το εξής. Μαθαίνω ότι
θα έρθει και άλλη τροπολογία. Δεν ξέρω από ποιο Υπουργείο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε…
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δε γίνεται αυτό το
πράγµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Εγώ θα παρακαλούσα το
εξής. Έχουµε τέσσερις νόµους µέχρι τις 14 του Δεκέµβρη και
µετά έχουµε τον προϋπολογισµό. Μπορεί να µπει αυτή η τέταρτη
τροπολογία σε έναν άλλο νόµο. Συνεννοηθείτε µε τους αντίστοι-
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χους Υπουργούς. Δεν µπορώ να µην τη δεχτώ να κατατεθεί, αλλά
σας λέω ότι τώρα έχουν µείνει τρεις οµιλητές στην ουσία.
Κύριε Σταϊκούρα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κατ’
αρχάς, θα ήθελα να απαντήσω επί του πυρήνα του ερωτήµατός
σας.
Στην πρώτη παράγραφο υπάρχει σαφής αναφορά, όπως λέει
και η εισηγητική. Με την παράγραφο 1 προβλέπεται η δυνατότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς -άρα κύριε Πρόεδρε,
απαντώ στο ερώτηµά σας- να µπορεί να ζητά από εταιρείες µε
µετοχές εισηγµένες υπό διαπραγµάτευση και άλλα σηµεία, όταν
συστηµατικά διαπιστώνεται µη συµµόρφωση µε υποχρεώσεις
της νοµοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς, για την οποία απαιτείται
απόφαση γενικής συνέλευσης, ιδίως όταν δεν ικανοποιείται από
την εταιρεία η ανάγκη συµµόρφωσης µε τις υποχρεωτικές ρυθµίσεις εταιρικής διακυβέρνησης µε απόφαση γενικής συνέλευσης. Άρα ουσιαστικά είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αυτή η
οποία θα κρίνει.
Σε ό,τι αφορά τον δικό σας προβληµατισµό, είναι εύλογος.
Έχουν δοθεί οι απαντήσεις από την πλευρά της Κυβέρνησης. Σε
ό,τι µε αφορά, σπάνια έρχοµαι εδώ να υποστηρίξω τροπολογίες,
αλλά νοµίζω ότι δε µπορεί να αµφισβητήσει κανένας σε αυτή την
Αίθουσα την αναγκαιότητα και την αµεσότητα µε την οποία θα
πρέπει να ενεργήσουµε στην περίπτωση της «FOLLI FOLLIE», περίπτωση που βρήκαµε από την προηγούµενη κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Σταϊκούρα, εγώ
νιώθω ότι δε µου απαντήσατε στην ερώτησή µου. Δηλαδή, λέει:
«Ή σε περίπτωση κατά την οποία υφίστανται βάσιµες υπόνοιες
ότι η παραµονή µέλους του διοικητικού συµβουλίου στην εταιρεία θα συνιστούσε απειλή για την οµαλή λειτουργία». Και µου
λέτε ότι το κρίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Πού το ξέρει η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς; Ποιος το εισηγείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι υπόλοιποι του διοικητικού συµβουλίου; Δεν ξέρω, θα
βγει κάποια εγκύκλιος µετά που θα το ορίζει πιο συγκεκριµένα;
Θα ήθελα να το καταλάβω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι οι
αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Είναι γνωστό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Με συγχωρείτε, εσείς
είστε οικονοµολόγος, αλλά όταν κάποιος δηµιουργεί…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Τώρα κάνετε διαλεκτική συζήτηση,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κάνω διαλεκτική συζήτηση, αλλά έχει σηµασία να το καταλάβουν και οι Βουλευτές. Αν
κάποιος δηµιουργεί προσκόµµατα στη λειτουργία της εταιρείας,
µέλος του διοικητικού συµβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη ή ο διευθύνων σύµβουλος ή ο πρόεδρος µπορούν να προσφύγουν
ακόµα και στο δικαστήριο και να πουν «Θέλω να βγει».
Μ’ αυτήν τη διαδικασία το παίρνει υπ’ όψιν της η επιτροπή;
Αυτό είναι απλό πράγµα, δεν λέω κάτι. Ό,τι µου πείτε, σταµατάω.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα
µπορούσα να πω κάτι, πριν απαντήσει ο κύριος Υπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Αυτό δεν είναι διαδικασία.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Με συγχωρείτε, κύριε
συνάδελφε, διαδικασία δεν είναι να έρχονται οι τροπολογίες
όπως έρχονται τελευταία στιγµή.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Δεν αναφέρθηκα σε σας.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας παρακαλώ.
Κύριε Υπουργέ, εγώ δεν αµφισβητώ τις καλές σας προθέσεις.
Όµως, δε µπορώ να δεχτώ το επιχείρηµα στην παρατήρηση του
κ. Καµίνη και του Προεδρεύοντος, του κ. Βίτσα, ότι το επείγον
είναι για µία υπόθεση που όντως είναι µία πολύ σοβαρή υπόθεση,
να έρθει αυτή η τροπολογία τώρα µόνο. Δηλαδή, γιατί δε µπορούσε να έχει έρθει αυτή η τροπολογία στις επιτροπές, να έχει
γίνει και η αντίστοιχη µελέτη και από τους επαΐοντες των κοµµάτων µας και των Κοινοβουλευτικών µας Οµάδων;
Εγώ δεν αµφισβητώ τις προθέσεις σας και σε κάθε περίπτωση
έχετε Επιτροπή Οικονοµικών σε εξέλιξη, υπάρχει και το φορολο-
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γικό νοµοσχέδιο σε εξέλιξη, θα είναι και αύριο το πρωί.
Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Άκουσα τώρα από τον κύριο
Πρόεδρο ότι θα έρθει και άλλη τροπολογία. Δεν ξέρω ποιου
Υπουργείου θα είναι, αλλά θέλω εκ των προτέρων να πω ότι δεν
µπορούµε να δεχτούµε άλλη τροπολογία. Την καταθέσατε, µας
την εξηγήσατε, θα ακούσουµε και την απάντησή σας, αλλά νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει να σταµατήσουµε εδώ. Δεν µπορεί να κατατεθεί άλλη τροπολογία. Είναι απαράδεκτο. Ας πάει
στο επόµενο νοµοσχέδιο.
Νοµοθετούµε πλέον κάτω από τροµακτική πίεση και χωρίς να
µπορούµε να αναλύσουµε ακριβώς κάθε φορά τις επιπτώσεις.
Μας αναγκάζετε δε, πολλές φορές να είµαστε αρνητικοί, επειδή
δεν είµαστε και σίγουροι µε τις διαδικασίες που έρχονται οι τροπολογίες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, θέλετε
να πείτε κάτι;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν έχω
να προσθέσω κάτι. Νοµίζω ότι είναι σαφές για ποιο λόγο καταθέσαµε την τροπολογία. Αφορά την εύρυθµη λειτουργία και την
αξιοπιστία της ελληνικής αγοράς που έχει πληγεί επί µακρόν.
Είναι γνωστά τα δηµοσιεύµατα. Είναι γνωστές οι καταγγελίες.
Είναι γνωστή η µη αλλαγή του διοικητικού συµβουλίου και η Κυβέρνηση αποφάσισε να δράσει αποφασιστικά, µετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µιας Ανεξάρτητης Αρχής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία.
Κύριε Τσιάρα, την κάνετε δεκτή;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Ναι,
κύριε Πρόεδρε. Προφανώς γίνεται δεκτή η τροπολογία του
Υπουργείου Οικονοµικών και θέλω να δώσω µία µικρή απάντηση
στους αγαπητούς συναδέλφους, πριν αναφέρω και εγώ µία τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά θα καταλάβετε ότι
είναι το αποτέλεσµα της προηγούµενης συζήτησης που είχαµε
στις αρµόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάγκη προκύπτει πάντα από
τη στιγµή και νοµίζω ότι το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι µία τροπολογία η οποία βεβαίως αντιλαµβάνοµαι και δέχοµαι ότι µπορεί
να έρχεται στο µέσο µιας κοινοβουλευτικής διαδικασίας, αλλά
ποιος µπορεί να αµφισβητήσει τη σκοπιµότητα της συγκεκριµένης τροπολογίας που µόλις κατέθεσε στο Σώµα του ελληνικού
Κοινοβουλίου ο Υπουργός Οικονοµικών; Το λέω διότι αντιλαµβάνοµαι πως µπορεί να γίνεται µία γενικότερη συζήτηση…
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Το επείγον ποιο είναι;
Γιατί σήµερα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι άσχετη µε το
Υπουργείο Δικαιοσύνης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Διότι
απλούστατα ξέρετε ότι χάνεται χρόνος, ακόµη και σήµερα που
µιλάµε. Δεν παρακολουθείτε τα δηµοσιεύµατα; Δεν βλέπετε τι γίνεται στην κοινή γνώµη; Δεν ξέρετε ότι όλες αυτές είναι υποθέσεις οι οποίες πρέπει να αντιµετωπιστούν το συντοµότερο
δυνατόν; Νοµίζω ότι το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και, βεβαίως,
υπάρχει πεδίο δόξης λαµπρό για αντιπολίτευση σε αλλά ζητήµατα και το καταλαβαίνω. Όµως, εδώ νοµίζω ότι είναι ένα ζήτηµα
το οποίο δεν χωράει καµµία δυνατότητα, προκειµένου να υπάρχει απλά και µόνο η έκφραση της αντίθετης γνώµης για ένα πολυσυζητηµένο θέµα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Επί τη ευκαιρία, λοιπόν, κατατίθεται και µία ακόµη τροπολογία
από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία είναι η τελευταία και η οποία βεβαίως αφορά στο θέµα της νοµικής βοήθειας, το οποίο είχαµε συζητήσει και είχαµε συµφωνήσει κατά
βάση τα περισσότερα κόµµατα κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
Μιλάω για τη νοµική βοήθεια στη διαδικασία της διαµεσολάβησης.
Ένα δεύτερο ζήτηµα αφορά τον τρόπο µε τον οποίον επιλέγονται οι διδάσκοντες στην Εθνική Σχολή Δικαστών, γιατί και αυτό
είναι ένα επείγον ζήτηµα λόγω του ότι κλείνει η διαδικασία των
εξετάσεων και πολύ σύντοµα θα αρχίσουν τα µαθήµατα. Πρέπει
ουσιαστικά η σχολή να οργανωθεί µε συγκεκριµένα κριτήρια επιλογής, τα οποία στην πραγµατικότητα απαντούν κατά βάση στην
κατεύθυνση, αν θέλετε, της ανανέωσης του διδακτικού προσωπι-
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κού, αλλά βεβαίως και στη δυνατότητα να παραµείνουν ζωντανά
όλα τα µαθήµατα µε την παρουσία των συγκεκριµένων εκπαιδευτικών. Κατατίθεται και αυτή η τροπολογία.
Θα ήθελα, τέλος, να δηλώσω στο Σώµα ότι προφανώς αλλάζει
ο τίτλος του νοµοσχεδίου και προστίθεται ο όρος «και άλλες διατάξεις».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ο κ. Καµίνης ζήτησε τον
λόγο για ένα λεπτό.
Ορίστε, κύριε Καµίνη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Απλώς θα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε,
ότι εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω, είναι έστω τροπολογία του
ίδιου Υπουργείου. Προηγουµένως εκφραστήκαµε έτσι, γιατί ήταν
µία εντελώς άσχετη τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Εντάξει.
Προχωρούµε, λοιπόν, ως εξής: Θα µιλήσει ο κ. Καµίνης τώρα.
Μετά, η σειρά είναι ο κ. Ξανθόπουλος, ο κ. Βιλιάρδος, ο κ. Κοτρωνιάς, ο κ. Γκιόκας, ο κ. Καππάτος, η κ. Ξενογιαννακοπούλου,
ο κ. Μπουτσικάκης και ο κ. Μπούµπας. Κλείνουν έτσι οι οµιλίες.
Παίρνει τον λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας. Μετά, αν
κάποιος, είτε ειδικός αγορητής, είτε εισηγητής, είτε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος –αλλά σαφώς ένας από κάθε κόµµα, όχι
και ο ένας και ο άλλος- θέλει να µιλήσει για τρία λεπτά για τις
τροπολογίες, θα µιλήσει. Θα πάρει µετά για πέντε λεπτά τον
λόγο ο κύριος Υπουργός και θα κλείσει τη διαδικασία.
Πιστεύω ότι συµφωνούµε όλοι.
Εποµένως, ο κ. Καµίνης έχει τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Συγγνώµη, αλλά πρέπει
να ανεβείτε στο Βήµα, γιατί ο χρόνος οµιλίας είναι πάνω από
επτά λεπτά, οπότε πρέπει να ανεβείτε στο Βήµα.
Θα µπορούσα να διαβάσω τον Κανονισµό, αλλά σας λέω ότι
όταν η οµιλία είναι έως επτά λεπτά, ο Βουλευτής µπορεί να µιλήσει από τη θέση του. Από επτά λεπτά και πάνω πρέπει να ανέβει στο Βήµα, µε εξαίρεση την περίπτωση που θα πάρει ειδική
άδεια λόγω κάποιου προβλήµατος.
Ευχαριστώ πολύ.
Ορίστε, κύριε Καµίνη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα να µιλήσω γιατί
έχω –και ας µου επιτραπεί να το πω- κι ένα προσωπικό ενδιαφέρον για τον θεσµό, γιατί έχω χρηµατίσει επί δύο θητείες Συνήγορος του Πολίτη.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, όπως το λέει και ο ιδρυτικός του
νόµος, ο ν.2477/1997, είναι ένας θεσµός διαµεσολάβησης µεταξύ των πολιτών και των υπηρεσιών του δηµοσίου, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
κ.λπ.. Γι’ αυτό, άλλωστε, ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει αρµοδιότητα, όταν η υπόθεση που του φέρνει ο πολίτης εκκρεµοδικεί.
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ασχοληθεί –υπολογίζω τώρα στα
είκοσι χρόνια που λειτουργεί- µε πάνω από διακόσιες χιλιάδες
υποθέσεις. Πιθανόν να λέω και λίγες. Είναι ένας θεσµός που απέδειξε τη χρησιµότητά του. Κατόρθωσε και τους πολίτες να τους
βοηθήσει, ώστε να µην πάνε στα δικαστήρια να υποβληθούν στα
έξοδα και στην ψυχική δοκιµασία που συνεπάγεται κάθε δικαστική διαµάχη και τα δικαστήρια να ελαφρώσει από το βάρος
πολλών υποθέσεων.
Όµως, ο Συνήγορος του Πολίτη τελικά αποκαλύπτεται ότι καλύπτει και ένα κενό, γιατί διαµεσολαβεί µεταξύ ιδιώτη και δηµοσίου, ενώ στο νοµοσχέδιο αποκλείονται ρητά οι περιπτώσεις
εκείνες στις οποίες εµπλέκεται το δηµόσιο. Αυτό το θεωρώ ένα
δικαιολογηµένο ίσως, αλλά πάντως υπαρκτό κενό του νοµοσχεδίου και ελπίζω να είναι κάτι προσωρινό, κύριε Υπουργέ.
Το µεγάλο πρόβληµα στη χώρα, ο µεγάλος ασθενής είναι το
δηµόσιο. Το δηµόσιο είναι εκείνο το οποίο ταλαιπωρεί και τους
πολίτες, καθώς και τη δικαστική εξουσία µε τη γραφειοκρατία
του και τη στενοκεφαλιά του, γιατί οδηγεί πάρα πολλές φορές
τον απελπισµένο πολίτη στο δικαστήριο, ενώ θα µπορούσε κάλλιστα το ίδιο να µην έχει καν δηµιουργήσει το πρόβληµα.
Θα σας πω µια υπόθεση από τότε που ήµουν Συνήγορος του
Πολίτη. Έρχονταν άνθρωποι γιατί, λόγου χάρη, ένας δήµος δεν
είχε κλαδέψει το δέντρο -είναι υποθέσεις που τις βρήκα µετά ως
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δήµαρχος- έπεσε το κλαδί, κατέστρεψε το αυτοκίνητο του ανθρώπου, πήγαινε ο άνθρωπος στον δήµο να πάρει αποζηµίωση,
του αρνιόταν ο δήµος, ερχόταν στον Συνήγορο του Πολίτη και
µας έβαζαν µπροστά µια γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία απαγόρευε στους δήµους και στο δηµόσιο γενικά
να συµβιβάζεται, εάν δεν εξαντλούσε όλους τους βαθµούς δικαιοδοσίας. Μπορεί να είχε χίλια δίκια ο πολίτης, όµως τον ανάγκαζαν -και τον καταταλαιπωρούσαν για χρόνια- να εξαντλήσει
όλες τις βαθµίδες της δικαιοσύνης.
Όµως, υπάρχει και ένας επιπρόσθετος λόγος που πρέπει να
καθιερωθεί -και το συντοµότερο δυνατόν- και η διαµεσολάβηση
και σε υποθέσεις όπου εµπλέκεται το δηµόσιο. Είναι λόγος που
αφορά την εθνική οικονοµία και την ανάπτυξη της χώρας. Δεν
νοµίζω ότι θα έχουµε σοβαρές επιχειρήσεις που θα έρθουν να
επενδύσουν στην Ελλάδα µε σοβαρές επενδύσεις, οι οποίες θα
έχουν µια σοβαρή προστιθέµενη αξία στην εθνική οικονοµία, εάν
γνωρίζουν ότι αν µπλέξουν στα δικαστήρια µε το ελληνικό δηµόσιο θα υπερβούν, ίσως, και τη δεκαετία στην εκκρεµοδικία.
Είναι, λοιπόν, και ένας επιπλέον λόγος που επιβάλει να καθιερωθεί η διαµεσολάβηση και στις υποθέσεις που αφορούν τη δηµόσια διοίκηση. Θεωρώ ότι είναι ένας κατ’ εξοχήν θεσµός που
πρέπει να τον αφήσουµε στα χέρια των µη νοµικών.
Άκουσα εδώ ότι είναι κακό, λόγου χάρη, να έχει κάποιος πτυχίο Ψυχολογίας ή οποιαδήποτε άλλο πτυχίο και να µην µπορεί
να κάνει διαµεσολάβηση. Η διαµεσολάβηση απαιτεί προπάντων
δεξιότητες και, θα έλεγα, επειδή ακούστηκε να έχει και πτυχίο
σχολής Ψυχολογίας, ναι, ψυχολογικές δεξιότητες, να µπορεί να
φέρει τα δύο µέρη σε συµβιβασµό. Οι νοµικές γνώσεις πρέπει να
υπάρχουν, αρκεί να είναι στοιχειώδεις.
Ως Συνήγορος του Πολίτη το 2005 είχα πάει στην Ολλανδία.
Στην Ολλανδία ήδη υπήρχαν τότε –είναι µια µικρή χώρα, όπως
εµείς- τέσσερις χιλιάδες διαµεσολαβητές που διαµεσολαβούσαν
σε όλους του κλάδους του Δικαίου. Μάλιστα, υπήρχε και αρµοδιότητα του δικαστηρίου δεσµευτικά να στέλνει την υπόθεση σε
διαµεσολάβηση.
Φυσικά, επειδή πρέπει να περιβάλουµε τον θεσµό µε κύρος και
να εµπνεύσουµε εµπιστοσύνη σε όλους τους κοινωνούς του Δικαίου, ούτως ώστε να καταφεύγουν στη διαµεσολάβηση, θα πρέπει να απαιτούµε υψηλά προσόντα από τους διαµεσολαβητές και
πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, τόσο για την εξεταστική διαδικασία όσο και για τους φορείς εκείνους, οι οποίοι θα καταρτίζουν
τους διαµεσολαβητές. Συµφωνώ µε όσους τόνισαν ακριβώς αυτό
το στοιχείο.
Θέλω να ευχηθώ αυτό το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, που σε
λίγο θα είναι νόµος, να είναι καλοτάξιδο. Θα βοηθήσει όσο λίγα
νοµοσχέδια τη χώρα µας. Γιατί; Γιατί το ζήτηµα της βραδυπορίας
της δικαιοσύνης έχει, όπως είπα, και οικονοµικές επιπτώσεις και
επιπλέον επιβαρύνει υπέρµετρα και την ίδια τη δηµόσια διοίκηση.
Είδα ως δήµαρχος πόσο πολύ καθυστερούσε η δουλειά µας
λόγω του ότι πάρα πολλές υποθέσεις εκκρεµούσαν στα δικαστήρια και γι’ αυτό ακριβώς θα πρέπει να µπει στη θυσία το ελληνικό
δηµόσιο αυτόν τον θεσµό να τον δηµοσιοποιήσει όσο περισσότερο µπορεί από την τηλεόραση και από οπουδήποτε αλλού.
Μας εξοικονοµεί χρήµατα, µας εξοικονοµεί κόπο, όµως, προπάντων µακροπρόθεσµα σε αυτή την κοινωνία, που είναι µια συγκρουσιακή κοινωνία, θα καλλιεργήσει επιτέλους και τη νοοτροπία
ότι ο συµβιβασµός δεν είναι κάτι κακό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας ευχαριστώ, κύριε
Καµίνη.
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 τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και
δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους, από το 3ο Γυµνάσιο Βόλου,(δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, ο Βουλευτής Κοζάνης κ. Κωνσταντινίδης έχει
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καταθέσει µια βουλευτική τροπολογία -δεν ξέρω αν την γνωρίζετε- και στην ουσία είναι για την επιβολή δικαστικού ενσήµου
για µια σειρά υποθέσεων που τώρα δεν επιβάλλεται. Βεβαίως,
δεν έχει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους γιατί,
κατά την άποψη του Βουλευτή, έχει θετικό δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα, όµως µπορεί να υπάρχει και άλλη άποψη. Δεν ξέρω αν
την κάνετε δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Θα τη
δω και θα σας πω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία, την βλέπετε και
µας λέτε.
Επιτέλους ο κ. Ξανθόπουλος έχει τον λόγο και µετά ακολουθεί
ο κ. Βιλιάρδος.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε µια πρόταση νόµου,
η οποία ουσιαστικά ακουµπά παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας και έρχεται να θεραπεύσει µια νοοτροπία πολλών-πολλών
χρόνων και ευελπιστούµε ότι θα δηµιουργήσει µια νέα κουλτούρα διενέξεων στη χώρα και γι’ αυτό πρέπει να είµαστε πάραπάρα πολύ προσεκτικοί.
Έχω την εδραία πεποίθηση ότι ουσιαστικά µε τη θέσπιση
αυτής της διαδικασίας αφαιρούµε από τον σκληρό πυρήνα του
κράτους ένα τµήµα, αυτό που είναι η απονοµή της δικαιοσύνης.
Και µπορεί, βεβαίως, σήµερα να µιλάµε για αστικού τύπου διαφορές, όµως, παραµένει δικαιοσύνη και αγγίζει τον σκληρό πυρήνα του κράτους, γιατί και σε αστικού τύπου διαφορές οι
αποφάσεις που εκδίδονται αποκτούν εκτελεστότητα και συνδράµει η δηµόσια διάσταση της πολιτείας για την υλοποίησή τους.
Αυτό πρέπει να το έχουµε κατά νου για να δούµε πώς µπορεί να
θωρακιστεί κατά τον καλύτερο τρόπο αυτή η διαδικασία και για
να µην εκφυλιστεί και καταρρεύσει. Αυτό είναι το πρώτο.
Πάµε στο δεύτερο: Είµαι πάρα πολύ ανήσυχος για την απεριόριστη ελευθερία που παρέχετε στους φορείς της κατάρτισης. Αντιλαµβάνοµαι την ιδεολογική επιλογή της Πλειοψηφίας -η αγορά
θα λύσει τα προβλήµατα κατά την άποψή της- όµως φοβούµαι
πάρα πολύ ότι, αν δεν τεθούν πολύ αυστηρές προδιαγραφές και
προϋποθέσεις, θα καταλήξουµε να έχουµε ΙΕΚ διαµεσολαβητών,
γεγονός που θα πλήξει ανεπανόρθωτα και τη διαδικασία και την
ποιότητα της διαµεσολάβησης.
Φαντάζοµαι ότι κανείς από εµάς, µολονότι έχουµε τις επιφυλάξεις µας, δεν θέλει να προχωρήσουµε σε µια οικοτεχνία παραγωγής διαµεσολαβητών, οι οποίοι θα φέρουν τον τίτλο, αλλά όχι
τις ιδιότητες. Αυτό για εµάς, εδώ που νοµοθετούµε, είναι ένα
θέµα καίριας ευθύνης και πρέπει να το αντιµετωπίσουµε.
Επίσης, βλέπω ότι οι ενώσεις διαµεσολαβητών αποκτούν νοµική προσωπικότητα και για αυτές ακριβώς, επειδή θα είναι ουσιαστικά ένας όµιλος συµφερόντων, θα πρέπει να ισχύσουν
κανόνες και µάλιστα αυστηροί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Ειπώθηκε προηγουµένως από τον συνάδελφο, εισηγητή του
ΣΥΡΙΖΑ ότι θα πρέπει, για παράδειγµα, στο κοµµάτι της διαφήµισης να ισχύσει ο Κώδικας Δικηγόρων. Θεωρώ αδιανόητο για έναν
φορέα, ο οποίος κατ’ ανάθεση διαχειρίζεται δηµόσια εξουσία, να
τη διαχειρίζεται µε τρόπο ωσάν να είναι µια εµπορική συναλλαγή.
Πρέπει να τα δούµε πάρα πολύ προσεκτικά αυτά τα πράγµατα
γιατί ακριβώς έχουµε την εµπειρία των διαδοχικών αποτυχιών,
της εκούσιας και την συµπεφωνηµένης ρύθµισης των διαφορών
είτε µε το άρθρο 214Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας το οποίο
κατέρρευσε και ουδέν προσέφερε είτε µε προγενέστερες απόπειρες.
Χαιρετίζω και συµφωνώ µε την τροποποίηση για τη νοµική βοήθεια, κύριε Υπουργέ. Είναι κάτι το οποίο τιµά και εσάς και όλους
µας. Το Ειδικό Μητρώο Διαµεσολαβητών θα αποτελέσει ένα εργαλείο µε το οποίο θα µπορέσει να λειτουργήσει ως προς το κοµµάτι αυτό η διαδικασία της διαµεσολάβησης και φρονώ ότι είναι
ένα κρίσιµο θέµα, γιατί -κακά τα ψέµατα- ένα µεγάλο µέρος των
διαδίκων κάνει χρήση της νοµικής βοήθειας και στις αστικές και
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στις ποινικές υποθέσεις. Άρα και στο κοµµάτι αυτό πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί οι πολίτες αυτοί δεν είναι πολίτες
δεύτερης κατηγορίας. Είναι πολίτες οι οποίοι χειµάζονται οικονοµικά και δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν στο βάρος µιας δικαστικής αντιπαράθεσης.
Θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ: Κάνατε µια σοβαρή
προσπάθεια να διασκεδάσετε τις ανησυχίες µας για την τροπολογία τη σχετική µε τους προέδρους των εφετών. Τι είναι αυτό,
λοιπόν, εφόσον δεσµευτήκατε ότι θα προκηρύξετε τις θέσεις και
πραγµατικά το χαιρετίζουµε και τιµάµε τον λόγο του Υπουργού,
διότι θεωρούµε αυτονόητα ότι ισχύει; Γιατί, λοιπόν, ταυτοχρόνως
δεν κάναµε και αυτή τη βίαιη επέµβαση στο σώµα, στην πυραµίδα της δικαιοσύνης µε την προκήρυξη των θέσεων, ώστε να µη
δηµιουργηθούν τα προβλήµατα στη λειτουργία των εφετείων;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Το ξέρετε καλά.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Καλώς. Σωστά.
Έχουµε µια αφετηριακή διαφωνία, το λέω. Εγώ ήµουν δικηγόρος στο Εφετείο της Θράκης που είναι ένα εξαιρετικά επιβαρυµένο εφετείο, αφ’ ενός µεν διότι είναι µακριά από τα κέντρα, αφ’
ετέρου διότι έχει πληθώρα υποθέσεων που έχουν σχέση µε την
παραβίαση των συνόρων της χώρας και ανησυχώ ειλικρινά για
την αποψίλωση των θέσεων των εφετών, των προς προαγωγή
προέδρων.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, να µου επιτρέψετε έναν τόνο προσωπικό. Είµαι τριάντα πέντε χρόνια δικηγόρος. Ήµουν εννέα χρόνια
Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Δράµας. Θέλω να σας
καταθέσω ότι χωρίς τη συναίνεση, την επίνευση και τη στήριξη
των δικηγόρων, δεν πρόκειται µια τέτοια διαδικασία να περάσει.
Φρονώ, λοιπόν, ότι πρέπει να έλθουµε σε µια συναλληλία, σε µια
συναντίληψη µε τους δικηγόρους, να διαµορφώσουµε από κοινού το πλαίσιο και γι’ αυτό επιµένω έστω και τώρα: Αυξήστε ως
ένδειξη καλής θέλησης το ποσό στις σαράντα χιλιάδες ευρώ,
έτσι ώστε να δείξουµε στο δικηγορικό σώµα ότι αποδεχόµαστε
τις απόψεις τους, ότι τους θεωρούµε συµµάχους στην προσπάθεια για την τεκµηρίωση και για την ουσιαστική λειτουργία αυτού
του νέου θεσµού και ευελπιστούµε ότι από κοινού πολιτεία,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και δικηγόροι θα µπορέσουµε να διαµορφώσουµε µια νέα κουλτούρα τέτοια που θα επιτρέψει τη διαδικασία της συνδιαλλαγής να ανθίσει στη χειµαζόµενη πραγµατικά
κοινωνία της χώρας µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ κι εγώ,
κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κυρία
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Είναι
µια νοµοτεχνική βελτίωση η οποία απαντά στον µόλις κατελθόντα
του Βήµατος αγαπητό κύριο συνάδελφο. Ήδη το είχαµε ανακοινώσει. Αφορά βεβαίως το γεγονός ότι όταν η αξία της διαφοράς
υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων, τότε µπαίνει στη διαδικασία της διαµεσολάβησης. Νοµίζω ότι µ’ αυτό το Βήµα όντως
έχουµε δείξει την πραγµατικά καλή πρόθεση και προς το σώµα
των δικηγόρων, αλλά κυρίως αναδεικνύουµε ότι η Κυβέρνηση
µέσα από µια διάθεση συναίνεσης και σύνθεσης απόψεων επιχειρεί να διαµορφώσει το καλύτερο δυνατό νοµοσχέδιο.
Τέλος, θέλω να τονίσω ότι προφανώς η τροπολογία που κατατέθηκε από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δηλαδή η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 99 και ειδικό 7 που αφορά στη νοµική βοήθεια που είπαµε νωρίτερα, προφανώς προτάσσεται των
άλλων τροπολογιών, όπως ήταν αυτή που κατέθεσε νωρίτερα ο
Υπουργός Οικονοµικών.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος
Τσιάρας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Για τις βουλευτικές τροπολογίες,
κύριε Υπουργέ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Θα τοποθετηθώ συνολικά. Περιµένουµε και µία ακόµη που ξέρετε, από
το Υπουργείο Μεταφορών.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχουµε καταθέσει κι εµείς µία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Ναι.
Μόλις τις έχω δει, κύριε Λοβέρδο, και θα απαντήσω συνολικά.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω τον λόγο
για πολύ λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Είναι κάτι σχετικό µ’
αυτά που είπε ο κύριος Υπουργός; Έχετε τον λόγο για δέκα δευτερόλεπτα, κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, συµφωνώ σ’
αυτό που λέτε, αλλά θα σας θυµίσω ότι ο εχθρός του καλού είναι
το καλύτερο. Επιµένω, δηλαδή, ότι µια τέτοια χειρονοµία των σαράντα χιλιάδων θα δώσει το στίγµα του Υπουργείου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Το κάναµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, επειδή θα χάσω µια
πτήση …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ελάτε, κύριε συνάδελφε. Έχετε τον λόγο τώρα, επειδή θα φύγετε, το ξέρετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, απευθύνοµαι σε εσάς. Είχαµε επιχειρηµατολογήσει στη συζήτηση για τους ποινικούς κώδικες για τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας µε πολύ ισχυρά
επιχειρήµατα για µια γενναία πρωτοβουλία που είχατε πάρει σε
ό,τι αφορά τη διευκόλυνση του έργου των εισαγγελέων διαφθοράς και των οικονοµικών εισαγγελέων. Από τη διατύπωση τελικά
του κειµένου όπως προέκυψε, υπάρχουν κάποια ζητήµατα ακριβούς ερµηνευτικής προσέγγισης, τα οποία και θέλουµε να λύσουµε µε τη σηµερινή µας τροπολογία που καταθέτουµε έξι
συνάδελφοι από το Κίνηµα Αλλαγής.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, να το δείτε µε προσοχή. Είναι πάρα
πολλές οι περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ανασφαλείς όταν κάποια πράγµατα συµβαίνουν δίπλα τους, ειδικά οι γονείς. Το κέντρο βάρους της δικής µας προσπάθειας αφορά τους
γονείς και τα αδικήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Είναι,
λοιπόν, πάρα πολλές οι φορές που µια οικογένεια που έχει θύµατα τα παιδιά της δεν µπορεί να τα προστατεύσει, ενώ δύναται.
Σας ζητάω να το δείτε µε την ανθρωπιά, αλλά και τη διεισδυτικότητα που έχετε ως πολιτικός και να αποδεχθείτε την τροπολογία
µας.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει ο κ. Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση για επτά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές
ότι οι δανειστές µέσω της Κυβέρνησης θέλουν να εξασφαλίσουν
µε το σηµερινό νοµοσχέδιο τα εξής: Πρώτον, να επιλυθεί το πρόβληµα των κόκκινων δανείων των τραπεζών, του δηµοσίου και
των οργανισµών του µέσω της γρήγορης δήµευσης της ιδιωτικής
περιουσίας, χωρίς το εµπόδιο της δικαιοσύνης. Δεύτερον, να λειτουργούν οι επιχειρήσεις που θα εξαγοράσουν σε εξευτελιστικές
τιµές ή που θα ιδρύσουν µε πλήρη ασυδοσία όσον αφορά τους
Έλληνες εργαζοµένους τους –και όχι µόνο- που θα µετατραπούν
σε φθηνούς σκλάβους χρέους. Τρίτον, να καταλύσουν εντελώς
το κράτος δικαίου µε τη δικαιολογία της αποσυµφόρησης των
δικαστηρίων, υπενθυµίζοντας ότι η δικαιοσύνη κατηγορούνταν
ανέκαθεν από την τρόικα ως ένα πρόβληµα που καθιστά την Ελλάδα µη ελκυστική επενδυτικά.
Αναλυτικότερα, µε το νοµοσχέδιο για τη διαβούλευση η Κυβέρνηση θέλει να υιοθετήσει ένα µοντέλο που λειτούργησε στο
εξωτερικό και έχει πλέον ξεπεραστεί. Γενικότερα βέβαια φαίνεται
πως νοµοθετεί πρόχειρα ό,τι υπάρχει στα συρτάρια των Υπουργείων ή των δανειστών, µε στόχο να πείσει ότι παράγει έργο.
Ειδικότερα το θέµα της διαβούλευσης ξεκίνησε στις Ηνωµένες
Πολιτείες µε στόχο να αποσυµφορήσει τις δικαστικές αίθουσες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στην αρχή προοριζόταν για την επίλυση απλών επιχειρηµατικών
διαφορών, έτσι ώστε να µην καταλήγουν στα δικαστήρια. Σιγάσιγά, όµως, επεκτάθηκε σε όλων των ειδών τις εµπορικές διαφορές, όπως είναι για παράδειγµα οι πωλήσεις προϊόντων και
υπηρεσιών. Τελικά, όπως θα αναλύσουµε παρακάτω, είχε πολύ
άσχηµες παρενέργειες στις εργατικές σχέσεις.
Αν και η διαβούλευση τώρα έχει δηµιουργήσει αρκετά προβλήµατα σε καταναλωτικά και εργασιακά θέµατα, το αρνητικό δεν
είναι η ίδια αυτή καθαυτή, αλλά το γεγονός ότι µπορεί να είναι
εκ των πραγµάτων υποχρεωτική. Εν προκειµένω, ακόµα και αν
δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον ιδιώτη να µην υπογράψει µια
σύµβαση υπηρεσιών, η οποία έχει ως προϋπόθεση την υποχρεωτική διαβούλευση, είναι δυνατόν είτε να µην το γνωρίζει είτε να
µην ξέρει ακριβώς τι σηµαίνει είτε να δέχεται πίεση µε σκοπό την
υπογραφή της. Για παράδειγµα, να το θέτει ως προϋπόθεση η
εταιρεία που θέλει να εργαστεί κατά τη διαδικασία πρόσληψής
του.
Σε µία χώρα µε µεγάλη ανεργία, καθώς επίσης µε συνθήκες
εκµετάλλευσης των εργαζοµένων από τους εργοδότες, είναι εύκολο να επιβληθεί η υποχρεωτική διαβούλευση από τις επιχειρήσεις ως προϋπόθεση της πρόσληψης. Σε αυτή την περίπτωση,
εάν ο εργαζόµενος αρνηθεί να υπογράψει µία σύµβαση πρόσληψης που θέτει ως προϋπόθεση τη διαβούλευση, δεν κινδυνεύει
µόνο να µην προσληφθεί, αλλά επιπλέον να απειληθεί µε την τοποθέτησή του στη µαύρη λίστα, έτσι ώστε να µην είναι εύκολο
να εργαστεί σε κάποια άλλη εταιρεία που θα σέβεται τη συγκεκριµένη λίστα. Αυτόµατα, λοιπόν, οι δυνατότητές του να βρει
δουλειά περιορίζονται δραστικά. Οπότε, ουσιαστικά αναγκάζεται
να υπογράψει µία σύµβαση αυτού του είδους.
Στο παράδειγµα της Αµερικής, στην οποία υπάρχει από καιρό
η εµπειρία, το βασικό πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί µε τη διαβούλευση ή το βασικό πλεονέκτηµα, ανάλογα από ποια πλευρά
το εξετάζει κανείς, είναι η εχεµύθεια, η οποία προβλέπεται και
στο σηµερινό νοµοσχέδιο στο άρθρο 5.5.
Η εχεµύθεια µπορεί µεν να είναι επιθυµητή και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη, αλλά συνήθως είναι περισσότερο επιθυµητή από το µέρος που έχει κάτι να κρύψει. Παράδειγµα: Μία
επιχείρηση που στις διαφηµίσεις της ισχυρίζεται ότι είναι η πιο
δίκαιη ή η καλύτερη για να συνδιαλλαχθεί κανείς µαζί της, αλλά
στην πραγµατικότητα είναι το αντίθετο. Αυτή η επιχείρηση υιοθετεί την εµπιστευτική διαβούλευση, οπότε οι δυνητικοί πελάτες
της ή οι εργαζόµενοί της δεν µαθαίνουν ποτέ τα συγκεκριµένα
προβλήµατά της. Ακόµα και αν χάσει, λοιπόν, την εξωδικαστική
διαµάχη, οι άλλοι δυνητικοί κατήγοροί της δεν µαθαίνουν τα επιχειρήµατα που θα µπορούσαν να τους εξασφαλίσουν µία ανάλογη νίκη, αφού τα πρακτικά των διαβουλεύσεων δεν
δηµοσιεύονται ποτέ.
Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο και όχι µόνο, η υπογραφή συµβολαίων που συµπεριλαµβάνουν τη διαβούλευση στις Ηνωµένες
Πολιτείες διευρύνθηκε σταδιακά έως ότου έγινε τελικά υποχρεωτική. Για παράδειγµα, ενώ µόλις το 2% των εργαζοµένων το
1992 υπέγραφαν συµβάσεις µε διαβούλευση, το ποσοστό εκτοξεύθηκε στο 60% στον µέσο όρο του αµερικανικού ιδιωτικού
τοµέα το 2015.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά την πρώτη σελίδα µίας αναλυτικής
µελέτης, η οποία το επιβεβαιώνει.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλης Βιλιάρδος καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με την πάροδο των ετών, πολλοί εναγόµενοι, αλλά και το κοινωνικό σύνολο διαπίστωσαν πως η διαβούλευση εξελίχθηκε τελικά
σ’ ένα µέσο εκµετάλλευσής τους εκ µέρους κυρίως των µεγάλων
επιχειρήσεων, όσον αφορά καταχρηστικούς όρους σε πιστωτικές
κάρτες, εργατικά συµβόλαια κ.λπ.. Στη συνέχεια, όµως, η κοινωνία
αντέδρασε, οπότε οι εταιρείες δεν µπόρεσαν να διατηρήσουν την
υποχρεωτική διαβούλευση, όσο και αν το ήθελαν, ενώ µία από τις
πρώτες επιχειρήσεις που παραιτήθηκε από ανάλογες συµβάσεις
ήταν η GOOGLE το 2018. Αυτό το γεγονός βοήθησε να αλλάξει η
νοµοθεσία µε την πρόσφατη υιοθέτηση µιας διάταξης µε την ονοµασία –σε ελεύθερη µετάφραση- «διάταξη κατάργησης της αδι-
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κίας της υποχρεωτικής διαβούλευσης», η οποία δεν αφορά µόνο
εργατικά θέµατα, αλλά επιπλέον θέµατα καταναλωτών, ανταγωνισµού και εµπορικών συγκρούσεων.
Την καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλης Βιλιάρδος καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω, η κατάθεση ενός τέτοιου νοµοσχεδίου στην Ελλάδα, όταν έχει δοκιµαστεί ήδη στο εξωτερικό
και έχει αποτύχει παταγωδώς, είναι το λιγότερο απαράδεκτη.
Είναι βέβαια κατανοητό πως τα εγχώρια και τα διεθνή επιχειρηµατικά συµφέροντα, που υπηρετεί δουλικά η σηµερινή Κυβέρνηση, το επιθυµούν, προκειµένου να εξαθλιώσουν ακόµη
περισσότερο τους Έλληνες στην αποικία χρέους, το Σύνταγµα
της οποίας καταπατούν συνεχώς µε τα µνηµόνια που έχουν επιβάλει, αλλά κάπου πρέπει να υπάρχουν όρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πρόκειται, λοιπόν, στην ουσία για ένα ύπουλο ιδιωτικό σύστηµα δικαιοσύνης ή για την ιδιωτικοποίηση της δικαιοσύνης
σταδιακά σε µεγάλο βαθµό, ειδικά µέσω της χρησιµοποίησης
των διαµεσολαβητών, που στις Ηνωµένες Πολιτείες είναι δικηγόροι και όχι ο οποιοσδήποτε, όπως θέλει να το επιβάλει η Κυβέρνηση µε το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Για την καλύτερη κατανόηση του θέµατος, θέλω να επισηµάνω
ότι οι διαµεσολαβητές εξαρτώνται συνήθως από τις µεγάλες επιχειρήσεις, οπότε υπηρετούν συνήθως τα δικά τους συµφέροντα.
Αναφέρω ως παράδειγµα µία τράπεζα που µηνύει δανειολήπτες,
που στην Ελλάδα υπάρχουν µόνο τέσσερις µεγάλες τράπεζες
και χιλιάδες δανειολήπτες. Ακόµη, λοιπόν, και αν είναι τυχαία η
επιλογή του διαµεσολαβητή, εάν κάποιος δεν αρέσει στις τέσσερις τράπεζες, απλώς δεν θα επιλέγεται. Οπότε, λοιπόν, θα κάνει
ό,τι µπορεί για να τους αρέσει, αδιαφορώντας ουσιαστικά για
τους δανειολήπτες, εάν όχι και παγιδεύοντάς τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είχαµε να κάνουµε κάποιες προτάσεις για το νοµοσχέδιο,
αλλά δυστυχώς τελείωσε ο χρόνος µου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κοτρωνιάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ: Πολλές φορές µε το υψηλό κόστος
και τις µακροχρόνιες καθυστερήσεις τα συµβαλλόµενα µέρη διαπιστώνουν ότι ξοδεύουν περισσότερα χρήµατα ακόµη και από το
ποσό της απαίτησής τους. Το νοµικό σύστηµα και περιβάλλον
µάλλον επιβραδύνει την επίλυση των διαφωνιών και η κοινωνία
µέσα στην κρίση και την οικονοµική ανέχεια ζητά µία νέα εναλλακτική προσέγγιση για την αποτελεσµατική επίλυση των διαφωνιών.
Αυτή την κοινωνική απαίτηση ήρθε να καλύψει η διαµεσολάβηση, µία διαδικασία στην οποία ο ανεξάρτητος διαµεσολαβητής
βοηθά τα συµβαλλόµενα µέρη στην επίτευξη µιας αµοιβαίας ικανοποιητικής λύσης. Είναι µία πολιτισµένη, ρεαλιστική και ευέλικτη διαδικασία, η οποία εφαρµόζεται ήδη στην Ευρώπη και στις
Ηνωµένες Πολιτείες, όπου, όπως αναφέρει η Αµερικανική Ένωση
Διαιτησίας, το 85% των υποθέσεων οδηγούνται σε µία επίλυση.
Εάν η διαδικασία αυτή αγκαλιαστεί από τον νοµικό και επιχειρηµατικό κόσµο, σε λίγο τα οφέλη της θα αναγνωρίζονται και θα
γίνει αναµφισβήτητα ένα σύγχρονο αποτελεσµατικό εργαλείο για
τις αστικές διαφορές στο µέλλον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που µόλις σας διάβασα
είναι ένας παλαιότερος χαιρετισµός µου, πριν από µερικά χρόνια,
που τον έκανα ως δήµαρχος σε µία ηµερίδα για τη διάδοση του
θεσµού και τις διαδικασίες της διαµεσολάβησης, όταν ακόµη
ήταν ένας προαιρετικός θεσµός και εθελούσια διαδικασία, για
την οποία όµως η ελληνική κοινωνία νοµίζω ότι ποτέ δεν ενηµερώθηκε επαρκώς και ίσως αυτός να είναι ένας σηµαντικός λόγος
για το ότι µέχρι σήµερα δεν έχει την έκταση εφαρµογής την
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οποία περιµέναµε.
Σήµερα, µε την ψήφιση του νοµοσχεδίου µε τον τίτλο «Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις…», ουσιαστικά
δίνονται απαντήσεις: πρώτον, σε όλες τις αιτίες στις οποίες οφείλεται το ότι κάποιες διατάξεις του προηγούµενου νόµου κρίθηκαν αντισυνταγµατικές, δεύτερον, στις άλλες αιτίες που δεν
επέτρεψαν η διαµεσολάβηση να καθιερωθεί ως ο επικρατών
εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών, όπως στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ξεκινώντας το 2008 ως κοινοτική οδηγία, το 2010 εισάγεται µε
νόµο ως προαιρετική δυνατότητα και το 2018 ψηφίζεται ως υποχρεωτικός θεσµός µε το ν.4512/2018.
Η διαµεσολάβηση ως εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών δεν είναι προφανώς µορφή δικαστηρίου και προσφέρει τέσσερα πράγµατα.
Πρώτον, συντοµεύει τον χρόνο επίλυσης των διαφορών. Ας
έχουµε στο µυαλό µας ότι δικάσιµο παίρνεις σε έξι µήνες, αλλά
µε τη διαµεσολάβηση µπορείς να ξεκινήσεις αµέσως.
Δεύτερον, αποσυµφορεί τις δικαστικές αίθουσες και τα δικαστήρια και ως εκ τούτου, συµβάλλει στη βελτίωση της απονοµής
της δικαιοσύνης και έµµεσα στην αναβάθµιση του κύρους των
δικαστηρίων και των δικαστών.
Τρίτον, στοιχίζει λιγότερο, επιβαρύνοντας τους διαδίκους µε
πολύ λιγότερα χρήµατα.
Τέταρτον, δηµιουργεί κουλτούρα συνεννόησης. Γι’ αυτό και
θεσπίζεται ως υποχρεωτική τουλάχιστον η πρώτη συνεδρίαση.
Αν πρέπει να επισηµάνουµε κάτι, θα έλεγα ότι η υποχρεωτικότητα αφορά την πρώτη συνεδρίαση, ότι η υποχρεωτική παρουσία
των νοµικών εξασφαλίζει την ασφάλεια δικαίου, ότι ο διαµεσολαβητής δεν είναι δικαστής, είναι ένας εξειδικευµένος, εκπαιδευµένος ουδέτερος διαπραγµατευτής που προσπαθεί να βρει λύση
για να κερδίσουν οι διάδικοι χρόνο και χρήµα, ότι πάντα υπάρχει
η δυνατότητα προσφυγής των διαδίκων σε διαπραγµάτευση
µέσω δικαστηρίων.
Προφανώς, κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης κατατέθηκαν επιφυλάξεις και παρατηρήσεις. Κατά την ακρόαση φορέων θα επισηµάνω ότι ακούστηκε ότι οι δικηγόροι δεν
θέλουν την οριζόντια εφαρµογή, διότι θεωρούν ότι αυτό έφταιξε
που δεν προχώρησε ο θεσµός. Παρ’ όλα αυτά, ο εκπρόσωπος του
Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά είπε ότι «δεν πιστεύουµε ότι η διαµεσολάβηση είναι ταφόπλακα της δικηγορίας». Δεύτερον, ειπώθηκε ότι πρέπει να υπάρξει κώδικας δεοντολογίας για τους
πιστοποιηµένους διαµεσολαβητές και έλεγχος της εκπαίδευσής
τους. Τρίτον, ότι πρέπει να στηριχθεί από τον νοµικό κόσµο προφανώς. Τέταρτον, ότι είναι µία οικειοθελής εξωδικαστική διαδικασία, η οποία έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία στις αγγλοσαξονικές
χώρες αλλά και σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η γειτονική Ιταλία,
και ανακουφίζει το επιβαρυµένο δικαστικό σύστηµα της χώρας,
δηµιουργώντας µια νέα πολιτισµένη κουλτούρα διευθέτησης των
αστικών διαφορών.
Εν κατακλείδι και παρά τις όποιες επιφυλάξεις κατατέθηκαν,
µετά την εξονυχιστική ανάλυση και τη συζήτηση που έγινε στην
επιτροπή, σήµερα µπορώ να πω ότι διευθετούνται και απαντώνται οι επιφυλάξεις και οι απορίες, έτσι ώστε σε λίγη ώρα να ψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο που εκσυγχρονίζει και αναβαθµίζει το
δικαϊακό µας σύστηµα προς όφελος όλων όσων εµπλέκονται µε
την απονοµή της δικαιοσύνης, αλλά κυρίως προς όφελος των πολιτών της πατρίδας µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Γκιόκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο για τη διαµεσολάβηση στις αστικές και εµπορικές υποθέσεις είναι οµολογουµένως ένα από τα πιο σηµαντικά
νοµοσχέδια στον χώρο της δικαιοσύνης που έχουν κατατεθεί τα
τελευταία χρόνια. Είναι από τα πιο σηµαντικά νοµοσχέδια, γιατί
αλλάζει ριζικά και εµείς προσθέτουµε ότι αλλάζει σε αρνητική
κατεύθυνση, τον τρόπο απονοµής της δικαιοσύνης της χώρας
µας.

6164

Το ότι δεν έτυχε της δηµοσιότητας και της προβολής που θα
έπρεπε να τύχει, µε βάση και τη σηµασία του, έχει να κάνει µε το
γεγονός ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν προσφέρεται για
δικοµµατικές ή άλλου τύπου αντιπαραθέσεις, γιατί στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο υπάρχει συµφωνία, αν όχι ταύτιση, και της
Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήµατος Αλλαγής.
Το νοµοσχέδιο αυτό το προετοίµασε ο ΣΥΡΙΖΑ από την προηγούµενη κυβέρνηση, κηρύχθηκε αντισυνταγµατικό και το επανέφερε η Νέα Δηµοκρατία µε ελάχιστες αλλαγές, κρατώντας την
ουσία του αναλλοίωτη. Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ µιλούσε για αποκλειστικά υποχρεωτική διαµεσολάβηση σε ένα εύρος διαφόρων.
Το δε σχέδιο της Νέας Δηµοκρατίας περιορίζει κάπως την υποχρεωτικότητα για να ξεπεράσει τον σκόπελο της αντισυνταγµατικότητας, την περιορίζει φαινοµενικά όπως θα πούµε και
παρακάτω, αυξάνει όµως το εύρος των διαφορών που καλύπτει
η διαµεσολάβηση.
Ο δεύτερος λόγος που αυτό το νοµοσχέδιο δεν έτυχε της
απαιτούµενης προβολής έχει να κάνει και µε τη στάση της ηγεσίας των δικηγορικών συλλόγων, που ενώ στην αρχή εµφανίζονταν δήθεν αγωνιστικοί εναντίον του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου,
στην πορεία ανέκρουσαν πρύµναν, αφού πρώτα µπήκαν σε ένα
παζάρι µε την Κυβέρνηση για πλευρές του νοµοσχεδίου, αφήνοντας όµως και αυτοί την ουσία του νοµοσχεδίου στο απυρόβλητο.
Τι αφορά το νοµοσχέδιο; Για τι µιλάµε, ουσιαστικά; Μιλάµε για
µια ευρύτατη ιδιωτικοποίηση του τρόπου απονοµής της δικαιοσύνης στο όνοµα της επιτάχυνσης, µε µεγάλα θύµατα τα λαϊκά
στρώµατα που έχουν ανάγκη προσφυγής στα δικαστήρια, καθώς
στην ήδη ακριβή απονοµή της δικαιοσύνης προστίθεται µία υποχρεωτική εξωδικαστική προδικασία, ένα υποχρεωτικό προστάδιο,
το οποίο είναι και κοστοβόρο και αδιαφανές και κυρίως -και αυτό
είναι το πιο σηµαντικό- δηµιουργεί ένα πλαίσιο ασφυκτικό, έτσι
ώστε το κάθε φορά αδύναµο µέρος µιας ιδιωτικής διαφοράς να
υποχωρεί µπροστά σε κάθε είδους πιέσεις και εκβιασµούς. Γι’
αυτό µιλάµε.
Ούτως ή άλλως, πρόκειται για ιδιωτικές διαφορές, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα δύο µέρη δεν είναι σχεδόν ποτέ
ούτε ίσα ούτε ισότιµα. Δεν είναι ίσος, για παράδειγµα, ο εργοδότης και εργαζόµενος, δεν είναι ισότιµη η τράπεζα και ότι ο δανειολήπτης που είχαν ανάγκη, ούτε είναι ίσος ο σύζυγος που
ασκεί ενδοοικογενειακή βία και ο ψυχολογικά τραυµατισµένος
σύζυγος που ζητά την επιµέλεια των παιδιών. Η ισοτιµία είναι τυπική. Η πραγµατική ανισοτιµία πηγάζει από την άνιση οικονοµική
και κοινωνική δύναµη του κάθε µέρους. Αντί αυτή η ανισοτιµία
που υπάρχει στην πράξη, όσο είναι δυνατόν, να µειώνεται στο
πλαίσιο της προσφυγής στα δικαστήρια, αυτή η ανισοτιµία όχι
µόνο διατηρείται αλλά και ενισχύεται, γενικεύεται µέσα από τα
παραδικαστήρια ουσιαστικά που φτιάχνετε, υπό τον µανδύα της
διαµεσολάβησης.
Από πού προκύπτει αυτή η εκτίµηση; Πρώτον, προκύπτει από
την υπαγωγή σε αυτή την υποχρεωτική προδικασία όλων των διαφορών του µονοµελούς και πολυµελούς πρωτοδικείου κατά την
τακτική διαδικασία και της πλειοψηφίας των οικογενειακών διαφορών µε κάποιες εξαιρέσεις. Με λίγα λόγια, καθιερώνεται η
υποχρεωτικότητα της διαµεσολάβησης σε ένα ευρύτατο πεδίο
ιδιωτικών διαφόρων. Ακόµη όµως και όσες διαφορές µένουν
εκτός αρχικά, θα µπορούν να ενταχθούν στην πορεία στη διαµεσολάβηση, από τη στιγµή που δίνεται η δυνατότητα από τον νόµο
για την επιβολή ρήτρας διαµεσολάβησης εάν συµφωνήσουν τα
συµβαλλόµενα µέρη.
Να, λοιπόν, γιατί το σχέδιο νόµου της Κυβέρνησης µόνο φαινοµενικά περιορίζει κατά τι την υποχρεωτικότητα, ενώ στην
πράξη δίνει τη δυνατότητα µε τη ρήτρα διαµεσολάβησης σε όλες
σχεδόν αυτές τις διαφορές να υπάγονται εκεί. Φυσικά και εδώ,
µόνο τυπικά θα είναι ελεύθερη αυτή η συµφωνία, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις θα εξαναγκάζονται τα αδύναµα µέρη να
δέχονται τη ρήτρα διαµεσολάβησης, παραδείγµατος χάριν σε
µία εργατική σύµβαση ή σε µία ασφαλιστική σύµβαση. Ας φανταστούµε έναν εργαζόµενο που έχει ανάγκη να πιάσει δουλειά.
Υπάρχει ποτέ περίπτωση αυτός ο εργαζόµενος να απορρίψει τη
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ρήτρα διαµεσολάβησης; Και υπάρχει ποτέ περίπτωση αυτός ο
εργαζόµενος να µη γίνει, στο πλαίσιο της διαµεσολάβησης, θύµα
πιέσεων και εκβιασµών, για να δεχτεί λύση σε βάρος του, προκειµένου να αποφύγει µία χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία;
Φυσικά και όχι. Άρα, µιλάµε για µία υποχρεωτική ιδιωτικού χαρακτήρα προδικασία, η οποία και επιβάλλεται µε αυστηρές χρηµατικές ποινές.
Από πού αλλού προκύπτει ο προβληµατικός χαρακτήρας της
διαµεσολάβησης; Από το κόστος της διαδικασίας. Είναι 50 ευρώ
στην αρχική του φάση και µετά 80 ευρώ την ώρα για το διαµεσολαβητή, χώρια την αµοιβή του δικηγόρου και µάλιστα, χωρίς
να είναι και βέβαιη η επίτευξη συµφωνίας. Άρα, µιλάµε για ένα
υπέρογκο κόστος που καλούνται να πληρώσουν τα λαϊκά στρώµατα που έχουν ανάγκη προσφυγής στη δικαιοσύνη.
Ο προβληµατικός χαρακτήρας προκύπτει, επίσης, και από τον
ίδιο τον χαρακτήρα της διαδικασία, αφού µιλάµε για µία διαδικασία χωρίς καµµία εγγύηση, χωρίς καµµία δηµοσιότητα -δεν τηρούνται ούτε πρακτικά- και χωρίς καµµία απολύτως διαφάνεια
που είναι εκ των ων ουκ άνευ σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών.
Η αρχή της δηµοσιότητας δεν είναι κάτι επιµέρους, κάτι περιθωριακό, περιφερειακό. Είναι βασική δικονοµική αρχή, η οποία
δεν τηρείται στη συγκεκριµένη περίπτωση. Και πού οδηγούµαστε; Οδηγούµαστε σε αυτά που βλέπουµε στις αµερικανικές ταινίες. Τέτοιοι θεσµοί µπήκαν και στον Ποινικό Κώδικα και µε την
προηγούµενη κυβέρνηση και µε τη σηµερινή Κυβέρνηση.
Τέλος, ο ταξικός χαρακτήρας του θεσµού της διαµεσολάβησης προκύπτει ξεκάθαρα αν δει κανείς ποιοι ζητούσαν επίµονα
όλα αυτά τα χρόνια αυτόν τον θεσµό και ποιοι τελικά θα επωφεληθούν. Τον ζητούσαν επίµονα ο Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων. Τον ζητούσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, το
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και άλλα τέτοια φιλανθρωπικά ιδρύµατα, γιατί προφανώς
έχουν να κερδίσουν πολλά από αυτή την υπόθεση. Μάλιστα,
έχουν να κερδίσουν πολλαπλώς.
Πρώτον, έχουν να κερδίσουν από αυτή καθαυτή τη διαδικασία
διαµεσολάβησης, γιατί ακριβώς αυτές οι ενώσεις εκπροσωπούν
το ισχυρό µέρος µιας διαφοράς. Εκπροσωπούν εργοδότες, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες. Συνεπώς τους δίνεται ένα ισχυρό
όπλο σε µια αδιαφανή διαδικασία να κερδίσουν όσα περισσότερα
µπορούν έναντι των πιο αδύναµων µερών.
Δεύτερον, έχουν να κερδίσουν, γιατί θα ανοίξει µια ολόκληρη
αγορά, µια τελείως καινούργια αγορά µε εταιρείες διαµεσολάβησης, µε φορείς κατάρτισης και επιµόρφωσης διαµεσολαβητών
από την οποία αγορά κάποιοι θα οικονοµήσουν. Και µια από τις
αιτίες της αντιπαράθεσης µε τους δικηγορικούς συλλόγους που
υπήρχε το προηγούµενο διάστηµα ήταν αν οι δικηγορικοί σύλλογοι θα έχουν το µονοπώλιο αυτών των κέντρων επιµόρφωσης
ή αν αυτή η αγορά θα ανοίξει ακόµη περισσότερο.
Και τρίτον, θα προχωρήσει µε πιο γρήγορους ρυθµούς όλη
αυτή η διαδικασία εξοβελισµού, φτωχοποίησης, υπαλληλοποίησης µιας µεγάλης µάζας δικηγόρων που δεν θα µπορούν να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισµό µε αυτές τις εταιρείες. Στην
ουσία, θα µιλάµε για πολυεπαγγελµατικές εταιρείες που θα πολλαπλασιαστούν και οι οποίες µάλιστα για τη θέση του διαµεσολαβητή δεν θα είναι καν υποχρεωµένες να χρησιµοποιούν
δικηγόρους ή έστω απόφοιτους Νοµικής, αλλά θα αρκεί και ο
οποιοσδήποτε απόφοιτος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε όρους
φτηνού εργατικού δυναµικού.
Άρα, δεν µιλάµε -επειδή ακούστηκε- για ένα νέο επάγγελµα
απλά. Μιλάµε για µια νέα πολύ κερδοφόρα αγορά, από την οποία
θα κερδίσουν συγκεκριµένοι όµιλοι. Με έναν σµπάρο, συνεπώς,
πολλά τρυγόνια.
Συµπερασµατικά, η επέκταση και η ενίσχυση του θεσµού της
διαµεσολάβησης στρέφεται ενάντια στα λαϊκά στρώµατα που
αναγκάζονται να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Εγκυµονεί τεράστιους κινδύνους ετεροβαρών και επώδυνων συµφωνιών. Πλήττει
τα συµφέροντα των αυτοαπασχολούµενων δικηγόρων µε χαµηλά
εισοδήµατα, και µε βασικό στόχο, φυσικά, η διαµεσολάβηση να
καθιερωθεί ως βασική µορφή απονοµής της δικαιοσύνης.
Η δικαιολογία ότι το κάνετε για την επιτάχυνση, κατά τη γνώµη
µας, είναι προσχηµατική. Και αυτό προκύπτει από τα τεράστια
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κενά στις οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, την επίθεση
σε εργασιακά δικαιώµατα, την έλλειψη χρηµατοδότησης στις
δοµές της δικαιοσύνης, την επιδείνωση των υλικοτεχνικών υποδοµών κοκ.
Φυσικά, δεν µιλάµε για µια πολιτική -το ξαναείπαµε- που την
ξεκίνησε η Νέα Δηµοκρατία. Ξεκίνησε το 2010 µε το ΠΑΣΟΚ.
Επεκτάθηκε µε τον ν.4512/2018 από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήµερα, η Νέα
Δηµοκρατία απλώς βάζει το κερασάκι στην τούρτα σε αυτόν τον
απαράδεκτο θεσµό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ µιλάει για τον νεοφιλελευθερισµό και στην ουσία
βάζει την υπογραφή του σε έναν θεσµό που διαπνέεται ακριβώς
από αυτή τη λογική και µάλιστα στο κρίσιµο δικαίωµα της προσφυγής στη δικαιοσύνη.
Μας ικανοποιεί το σηµερινό καθεστώς απονοµής της δικαιοσύνης; Μας ικανοποιεί η ταχύτητα επίλυσης των διαφορών; Φυσικά και όχι. Αυτό, όµως, δεν µπορεί να γίνεται, η επιτάχυνση, µε
όρους παραβίασης δικαιωµάτων. Δεν µπορεί να γίνεται µε όρους
παραβίασης βασικών δικονοµικών αρχών, όπως γίνεται µε τον
θεσµό της διαµεσολάβησης, ούτε φυσικά µε τους όρους µιας
πολύ ακριβής και δυσπρόσιτης δικαιοσύνης. Μπορούν και πρέπει
να καλυφθούν τα κενά σε δικαστές, σε δικαστικούς υπαλλήλους,
σε υποδοµές. Πρέπει να προχωρήσει η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην απονοµή της δικαιοσύνης και να µην γίνεται αυτό
το τριτοκοσµικό χάος, στην κυριολεξία, που επικρατεί στην πλειοψηφία των δικαστηρίων στη χώρα µας.
Και σκεφτείτε την εικόνα σε λίγο καιρό: Από τη µία µεριά, εταιρείες διαµεσολάβησης µε πολυτελή γραφεία και από την άλλη
µεριά, µια αθλιότητα, ένα τριτοκοσµικό χάος µε τις ντάνες και
όλη αυτήν την εικόνα που ξέρουµε ότι υπάρχει σήµερα στην πλειοψηφία των δικαστηρίων της χώρας µας.
Τελειώνω µε την τροπολογία. Δεν θα πω αυτά που ήδη έχουν
ειπωθεί. Ξαναρωτάµε, όµως: Για ποιον λόγο φέρνετε αυτή την
τροπολογία, χωρίς συνεννόηση, που δηµιουργεί µεγάλη αναστάτωση, όσον αφορά τους δικαστικούς λειτουργούς και τους εφέτες;
Η απάντηση που έδωσε ο Υπουργός, κατά τη γνώµη µου, είχε
τουλάχιστον ανακρίβειες. Λέτε ότι είναι προσωπικές απόψεις κάποιων µελών της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Κατ’
αρχάς, υπάρχουν τρεις ή τέσσερις δηµοσιεύσεις. Είναι οκτώ από
τα δεκαπέντε. Οκτώ από τα δεκαπέντε µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων έχουν εκφράσει
την αντίθεσή τους σε αυτή την τροπολογία. Άρα, δεν είναι µεµονωµένες απόψεις. Είναι οι οκτώ στους δεκαπέντε, η πλειοψηφία
δηλαδή του Διοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης Δικαστών και
Εισαγγελέων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Είναι
µέσα στο διοικητικό συµβούλιο αυτοί οι οκτώ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Βεβαίως, µπορείτε να δείτε στο site τους
ποιοι υπογράφουν. Είναι οι οκτώ στους δεκαπέντε.
Δεύτερον, υπάρχει αντίστοιχη ανακοίνωση της ένωσης εισαγγελέων.
Και τρίτον ανακριβές που είπατε είναι ότι σας το ζήτησαν οι
ίδιοι, ενώ αυτό που σας συζήτησαν οι ίδιοι είναι η αύξηση των
οργανικών θέσεων. Και ειδικά για τις θέσεις των προέδρων εφετών, το αίτηµα είναι η αύξηση σε αριθµό που να αντιστοιχεί
στους προεδρεύοντες εφέτες στα ποινικά δικαστήρια, όχι, όµως,
µε κατάργηση, όπως γίνεται τώρα. Άρα, λοιπόν, οι απαντήσεις
που δώσατε για να δικαιολογήσετε τη συγκεκριµένη τροπολογία
πάσχουν όλες από πολύ µεγάλη ανακρίβεια.
Συνεπώς το ερώτηµα, για ποιον λόγο το κάνετε, παραµένει στο
τραπέζι και πρέπει να απαντήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο κύριος Υπουργός για να τοποθετηθεί
πάνω στην τροπολογία.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ζήτω τον λόγο, προκειµένου να υποστηρίξω την υπουργική
τροπολογία µε γενικό αριθµό 105 και ειδικό 12, η οποία έχει διανεµηθεί στο Σώµα.
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Η συγκεκριµένη τροπολογία αφορά τον περιβόητο ΟΑΣΘ και
έρχεται να διορθώσει το απίστευτο γονατογράφηµα του ΣΥΡΙΖΑ,
δηλαδή τον ν.4482/2017 µε τον οποίον το 2017 έγινε αυτό που
δεν έχει γίνει τριάντα χρόνια στην Ευρώπη, κρατικοποιήθηκε οργανισµός.
Τι κάνουµε, λοιπόν, µε λίγα λόγια; Με λίγα λόγια, παρατείνουµε τη µεταβατική περίοδο. Διότι, αγαπητοί συνάδελφοι, ενώ
ο ΟΑΣΘ κρατικοποιήθηκε το 2017, ενώ θα έπρεπε από το 2017
να είχε γίνει το νέο σχήµα για να µεταφερθούν τα περιουσιακά
στοιχεία στον νέο οργανισµό και να γίνει αποτίµηση, επί δύο χρόνια η προηγούµενη Κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως -µα, απολύτως- τίποτα. Μάλιστα, η εκκαθάριση του ΟΑΣΘ θα έπρεπε να είχε
τελειώσει τον Ιούνιο του 2019. Δηλαδή, µέχρι τις 30 Ιουνίου του
2019 θα έπρεπε να είχαν συγκροτηθεί οι ΑΣΥΘ, οι Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης, οι οποίες θα αποτελούσαν και τον διάδοχο του ΟΑΣΘ.
Αντ’ αυτού τι έγινε, για να είµαστε απόλυτα ξεκάθαροι; Αποφασίστηκε να µεταβιβάσουµε το µπαλάκι στην επόµενη κυβέρνηση. Αποφασίστηκε, λοιπόν, να µετακυλήσουµε αυτή τη νάρκη,
αυτή την καυτή πατάτα, στην επόµενη κυβέρνηση και αυτή τη
στιγµή στις 3 Δεκεµβρίου θα έληγε η προθεσµία. Γι’ αυτό κατατίθεται η τροπολογία, έτσι ώστε να µπορέσουµε να τελειώσουµε
µε την εκκαθάριση και µε τις διαδικασίες και να µπορέσουν, επιτέλους, οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης κάποτε να
ορθοποδήσουν.
Ήδη έχουν βγει στον δρόµο περισσότερα από εκατό λεωφορεία. Η κατάσταση, όµως, και θέλω να είµαι απόλυτα ειλικρινής,
παραµένει στη Θεσσαλονίκη τραγική. Δεν έχουµε µαγικό ραβδάκι. Θα βγάλουµε εκατό λεωφορεία, µε τα οποία θα µεταφέρουµε το συγκοινωνιακό έργο από την αρχή του επόµενου έτους
στα ΚΤΕΛ. Αυτό θα βοηθήσει την κατάσταση αισθητά.
Επίσης, πρέπει να µπούµε άµεσα σε έναν νέο διαγωνισµό για
την αγορά καινούργιου τροχαίου υλικού, δηλαδή για την αγορά
νέων, φιλικών προς το περιβάλλον λεωφορείων. Αλλά αυτό θα
πάρει τουλάχιστον δεκαοκτώ µήνες.
Εποµένως, κάνουµε τα πράγµατα που πρέπει να κάνουµε
βήµα-βήµα και γι’ αυτό καταθέτουµε την τροπολογία που είναι
ένα βήµα να επιστρέψει επιτέλους αυτός ο οργανισµός στην κανονικότητα, όχι την κανονικότητα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την κανονικότητα µιας Ελλάδας που θέλει να ανήκει σε µια ευνοµούµενη
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Καππάτος από τη Νέα Δηµοκρατία και
αµέσως µετά η κ. Ξενογιαννακοπούλου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Μέχρι
να ανέβει στο Βήµα ο συνάδελφος, θα απαντήσω για τις τροπολογίες πολύ σύντοµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Εφόσον
δεν υπάρχουν ερωτήσεις από την πλευρά των συναδέλφων για
τον Υπουργό, τον κ. Καραµανλή, θέλω να πω ότι αποδέχοµαι τις
δύο υπουργικές τροπολογίες, καθώς και τις δύο βουλευτικές που
έχουν κατατεθεί, µε γενικό αριθµό 103 και ειδικό 10 και µε γενικό
βαθµό 104 και ειδικό αριθµό 11.
Βεβαίως, επαναλαµβάνω για µια φορά ακόµη ότι µετά από
αυτό, στο τέλος του τίτλου του νοµοσχεδίου προστίθεται η
φράση: «και άλλες διατάξεις».
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν µπω στην
εισήγησή µου, θα ήθελα να εκφράσω µια διαφοροποίηση σε
σχέση µε την τοποθέτηση του προηγούµενου οµιλητή, του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΚΚΕ, ο οποίος είπε ότι θα
έπρεπε να τηρούνται πρακτικά στη διαµεσολάβηση και να υπάρχει η αρχή της δηµοσιότητας.
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Έχω αντίθετη άποψη. Δεν νοµίζω ότι είναι σωστό να υπάρχει
δηµοσιότητα στη διαµεσολάβηση, διότι κατά τη διάρκεια και την
προσπάθεια της διαµεσολάβησης, το κάθε διάδικο µέρος, έτσι
ώστε να έχουµε επιτυχή κατάληξη, θα αφαιρέσει κάποια από τα
δικαιώµατα του. Αν, λοιπόν, αποτύχει η προσπάθεια της διαµεσολάβησης και υπάρχουν Πρακτικά, αυτά θα χρησιµοποιηθούν
µετά στο πλαίσιο των δικαστηρίων και υπάρχουν τυχόν οµολογίες. Άρα, αυτός θεωρώ ότι είναι ο δικαιολογητικός λόγος που
είναι υπέρ των µερών στη διαµεσολάβηση και τυχόν διαδίκων
στα δικαστήρια, που δεν πρέπει να τηρούνται πρακτικά.
Εισέρχοµαι στην εισήγησή µου. Με το σχέδιο νόµου που
αφορά στη διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις
να εισάγεται αισίως στην Ολοµέλεια, µας δίνεται η ευκαιρία να
αναπτύξουµε συνολικά τη σπουδαιότητα, τη χρησιµότητα και την
προστιθέµενη αξία του εν λόγω νοµοσχεδίου. Η µορφή, βέβαια,
που το κείµενο για το οποίο νοµοθετούµε σήµερα έχει λάβει,
είναι αποτέλεσµα µιας συζήτησης εις βάθος στην αρµόδια επιτροπή, κατά την οποία λήφθηκε σοβαρά υπ’ όψιν και η φωνή των
εκπροσώπων αρµοδίων φορέων.
Είναι, εποµένως, η διαδικασία εκείνη που µεσολάβησε ώστε
προτού ψηφίσουµε να είµαστε βέβαιοι για το ακέραιο του κειµένου και την ορθότητα της νοµοθετικής παρέµβασης. Αυτό ακριβώς είναι και το περιεχόµενο καθαυτό του σχεδίου νόµου που
συζητούµε σήµερα.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που σκοπό έχει να καταστήσει τη διαµεσολάβηση µια αξιόπιστη, εναλλακτική µέθοδο πρόσβασης στη
δικαιοσύνη. Είναι ένα νοµικό πλαίσιο ξεκάθαρο ως προς τις στοχεύσεις του και απλό ως προς τις διαδικασίες που ενσωµατώνει.
Πώς θα µπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά, αφού µεταξύ
των βασικών κατευθύνσεων που υιοθετεί περιλαµβάνονται τόσο
η αποσυµφόρηση των δικαστηρίων όσο και η διευκόλυνση των
πολιτών; Μιλάµε ουσιαστικά για την υιοθέτηση µιας νέας κουλτούρας επίλυσης των αστικών και εµπορικών διαφορών, µιας οικονοµικής, εµπιστευτικής και αµερόληπτης διαδικασίας, που δεν
διαταράσσει, αλλά αντίθετα διευκολύνει τις οικογενειακές σχέσεις, τις εταιρικές και εµπορικές συναλλαγές και τις σχέσεις εργοδότη-εργαζόµενου.
Κατά τη σχετική συζήτηση στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, αναφέρθηκα στη διαπίστωση πως σε κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η διαδικασία διαµεσολάβησης είναι
υποχρεωτική, παρατηρείται µείωση των νέων αγωγών ενώπιον
της δικαιοσύνης, καθώς και σηµαντική αποσυµφόρηση των δικαστηρίων. Τίθεται, εποµένως, το εύλογο ερώτηµα αν η εισαγωγή
µιας διαδικασίας στον ελληνικό νοµικό πολιτισµό αρκεί από µόνη
της.
Μπορεί, µε άλλα λόγια, ένα παράδειγµα καλής νοµοθέτησης
να αποδειχθεί εξίσου αποτελεσµατικό στη δική µας περίπτωση;
Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Μπορεί µόνο µε την προϋπόθεση
ότι θα συνοδευτεί µε την απαραίτητη αλλαγή κουλτούρας στον
τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουµε τις µεταξύ µας διαφορές.
Μπορεί µόνο εάν κατανοήσουµε ότι πρόκειται για διαδικασία φιλική και συµφέρουσα για τους ιδιώτες. Μπορεί µόνο εάν κατανοηθεί ως µια συνειδητή επιλογή επίλυσης διαφορών και
αντιπαραθέσεων. Μπορεί µόνο εάν αντιληφθούµε ότι µας παρέχεται η δυνατότητα, διαµέσου µιας συγκροτηµένης, συγκεκριµένης και ξεκάθαρα προσδιορισµένες διαδικασίας, να επέλθει η
ισορροπία των αντιµαχόµενων πλευρών στο πλαίσιο του συµβιβασµού. Και τέλος, ακόµη και στην περίπτωση αποτυχίας της
διαδικασίας, τα µέρη θα έχουν αποκοµίσει το όφελος που απορρέει από την προσπάθειά της µεταξύ τους προσέγγισης.
Δεν πρέπει, βέβαια, να λησµονούµε πως µιλάµε για ένα πεδίο
που ως λειτουργία, διαδικασία και επαγγελµατική ενασχόληση
βρίσκεται ακόµη σε εµβρυακό στάδιο. Μας δίνεται έτσι η δυνατότητα, αλλά και η υποχρέωση να εξηγήσουµε στους πολίτες τη
σηµασία της διαµεσολάβησης και τις πολλαπλές ευκαιρίες που
εκείνη µας παρέχει. Να τους δώσουµε όλο εκείνο το φάσµα της
πληροφορίας που θα τους επιτρέψει να κατανοήσουν τη χρησιµότητα του νέου αυτού αντικειµένου και να το κάνουν σταδιακά,
αλλά και συστηµατικά κτήµα τους.
Η δικαιοσύνη είναι πυλώνας της δηµοκρατίας και αναγνωρίζεται από τους Έλληνες πολίτες ως τέτοιος. Οι δυσκολίες, όµως,
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που γεννά η καθυστέρηση της έκδοσης των αποφάσεων και η
µακροχρόνια διάρκεια µιας υπόθεσης είναι παθογένειες που στο
κατώφλι του 2020 πολύ απλά δεν επιτρέπονται.
Με τη διαµεσολάβηση για την οποία νοµοθετούµε σήµερα, βάζουµε ένα σηµαντικό λιθάρι στην προσπάθεια αντιµετώπισης των
προβληµάτων αυτών. Από το πεδίο των ενδοοικογενειακών σχέσεων και το παράθυρο ευκαιρίας που προκύπτει για την προστασία των παιδιών, µέχρι και την ανάγκη επιτάχυνσης στην
απόδοση δικαιοσύνης, είναι στο χέρι µας να καταστήσουµε τη
διαµεσολάβηση ως µια διακριτή επιλογή των πολιτών. Η διαµεσολάβηση είναι η επιλογή που θα διευκολύνει την εξοµάλυνση
των διαπροσωπικών σχέσεων, οικογενειακών, κοινωνικών ή και
επαγγελµατικών. Είναι η λύση στην ανάγκη εναρµόνισής µας µε
τις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές. Είναι η διαδικασία που απαντά
στα πρακτικά, τεχνικά και συνταγµατικά ζητήµατα που το προηγούµενο νοµικό καθεστώς µάς κληροδότησε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα ερωτήµατα που µε το παρόν
νοµοσχέδιο απαντούµε είναι συγκεκριµένα. Τι λέµε στους πολίτες που µας ρωτούν πώς θα κάνουµε την καθηµερινότητά τους
πιο εύκολη; Ποια εναλλακτική τους παρέχουµε, ώστε να οργανώσουν τη ζωή τους καλύτερα; Με ποιον τρόπο τα δικαστήριά
µας θα αποσυµφορηθούν από τον τεράστιο όγκο εργασιών τους;
Πώς θα µπορέσουν οι επαγγελµατίες να καταστήσουν την εργασία τους αποτελεσµατικότερη;
Ως δικηγόρος, διαµεσολαβητής και µέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας, δεν µπορώ να αγνοήσω το γεγονός πως σήµερα
οµιλούµε για µια φιλόδοξη παρέµβαση, για µια διαδικασία ικανή
να βελτιώσει την καθηµερινή διαχείριση των συγκρούσεων που
η κοινωνική, επαγγελµατική και οικογενειακή ζωή επιφέρει, για
µια νέα εναλλακτική επιλογή των πολιτών, που απαιτεί όµως την
υιοθέτηση µιας διαφορετικής κουλτούρας στον νοµικό µας πολιτισµό.
Ψηφίζω το νοµοσχέδιο που αφορά στη διαµεσολάβηση αστικών και εµπορικών υποθέσεων για όλους τους παραπάνω λόγους και για έναν ακόµη, για να επαναφέρουµε στους πολίτες
την αίσθηση πως η νοµοθετική διαδικασία τους αφορά και µπορεί να πετύχει µόνο αν την αγκαλιάσουν εντάσσοντας τη λογική
της διαµεσολάβησης στην καθηµερινή τους ζωή. Αυτός πρέπει
να είναι και ο στόχος µας στο εξής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ
για δεκαπέντε λεπτά, αµέσως µετά ο κ. Μπουτσικάκης από τη
Νέα Δηµοκρατία και θα κλείσουµε µε τον κ. Μπούµπα από την
Ελληνική Λύση.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα σχέδιο νόµου για
έναν σηµαντικό θεσµό, όπως είναι ο θεσµός της διαµεσολάβησης.
Κύριε Υπουργέ, επειδή διακρίνεστε για τη µετριοπάθεια σας
και ξέρω ότι και στην επιτροπή -αυτός είναι ο απόηχος όλων των
συναδέλφων Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ- έγινε µια πολύ ουσιαστική
συζήτηση, θεωρώ πραγµατικά -και µιλάω µε ειλικρίνεια αυτή τη
στιγµή και µε καµµία διάθεση στείρας αντιπολίτευσης- ότι αδικείτε και την προσπάθειά σας και το σχέδιο νόµου µε αυτό που
ζήσαµε σήµερα εδώ πέρα, αυτή την προχειρότητα, να έρχονται
τροπολογίες είτε του δικού σας Υπουργείου είτε άλλων Υπουργείων τελευταία στιγµή. Είναι κρίµα, γιατί τελικά χάνεται και η
ουσία της δικής σας νοµοθέτησης.
Δεν µπορώ, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, παρά να κάνω την
εξής διαπίστωση, ότι αυτά τα εµβληµατικά συνθήµατα που ακούσαµε από τη νέα διακυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µετά την
7η Ιουλίου περί επιτελικού κράτους, περί καλής νοµοθέτησης,
περί αριστείας, όλα αυτά, δυστυχώς, σε κάθε σχέδιο νόµου που
έρχεται και µε κάθε διοικητική πράξη που βγαίνει από την πλευρά
της Κυβέρνησης καταρρίπτονται και µάλιστα διαστρεβλώνουν
και την ίδια την ουσία των λέξεων. Γιατί βέβαια έχει καταντήσει
πια το επιτελικό κράτος, από την πρώτη στιγµή, µε το πρώτο νο-
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µοσχέδιο που ήρθε, να είναι είτε έλεγχος συγκεκριµένων θεσµών
και κρατικών υπηρεσιών είτε διορισµοί ηµετέρων και µετακλητών
και µάλιστα µειώνοντας και τα ίδια τα προσόντα -δεν µιλάµε
πλέον για αριστεία, µιλάµε για τα στοιχειώδη προσόντα- είτε φυσικά µια προχειρότητα που αναγκαστικά έρχονται µετά άλλοι
νόµοι για να θεραπεύσουν.
Και, δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, ορισµένα από αυτά τα στοιχεία
θα τα επισηµάνω και στο σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα,
αλλά κυρίως στις τροπολογίες που καλούµαστε σήµερα να εξετάσουµε και να ψηφίσουµε.
Και επειδή, βέβαια, δεν νοµοθετούµε στο κενό, είναι σαφές ότι
η αποκορύφωση όλης αυτής της διαδικασίας του επιτελικού κράτους και της «αριστείας» ήταν αυτός ο τραγέλαφος που ακολούθησε µε τον διορισµό των εκατόν δώδεκα διοικητών
νοσοκοµείων, όπου προς τιµήν του ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας χθες οµολόγησε περί σφάλµατος
όσον αφορά τον διοικητή της Καρδίτσας.
Αλλά νοµίζω ότι εδώ πέρα έχουµε ένα γενικευµένο πρόβληµα.
Δηλαδή η εστίαση µόνο στον διοικητή της Καρδίτσας στην ουσία
είναι και λίγο παραπλανητική για να µη συζητήσουµε και για όλα
τα υπόλοιπα, για τους πρώην γραµµατείς της ΝΟΔΕ των Γρεβενών, της Πρέβεζας και της Άρτης και για µια σειρά άλλα θέµατα.
Νοµίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία και πολύ περισσότερο η αντιµετώπιση από Υπουργούς της Κυβέρνησης…
Κύριε Υπουργέ, όταν µιλάµε, µε πολύ σεβασµό, παρακαλώ να
µας ακούτε. Είµαστε εδώ για να σας ακούσουµε και σας ακούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Δεν
κάνω κάτι διαφορετικό.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, µιλάω για τον κ.
Καραµανλή δίπλα σας.
Όσον αφορά, λοιπόν, την τοποθέτηση του κ. Βορίδη χθες, θα
περίµενα τουλάχιστον ή να υπάρχει µια αυτοκριτική ή τουλάχιστον, όπως προσπάθησε ο κ. Πέτσας, να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Όταν βγαίνει, όµως, ο κ. Βορίδης και λέει µε
κυνισµό: «Τι περιµένατε; Τους ξένους θα βάλουµε;», θέλουµε να
ξέρουµε τι εννοεί ξένους ακριβώς στη σύγχρονη ελληνική δηµοκρατία.
Ξένοι, υποτίθεται, κατά τον κ. Βορίδη, είναι οι καλόπιστοι πολίτες, οι επιστήµονες, τα νέα παιδιά για τα οποία τόσο πολύ κόπτεσθε. Και εγώ πιστεύω ότι έχετε καλές προθέσεις όσον αφορά
το brain drain και όλη αυτή την αγωνία για όσους έχουν φύγει
στο εξωτερικό, που έχουν καλές σπουδές, που δεν βρίσκουν
δουλειά για να αξιοποιηθούν, για να υπάρχει αξιοκρατία. Αυτοί
είναι οι ξένοι, λοιπόν, οι οποίοι δεν έτυχε απλώς να διατελέσουν
στις κοµµατικές οργανώσεις της Νέας Δηµοκρατίας.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι κρίνεστε, όλοι κρινόµαστε -δεν υπάρχει
κάποιος που ασκεί εξουσία και δεν κρίνεται- γιατί τις προηγούµενες µέρες είδαµε και άλλα. Χθες είχαµε το νοµοσχέδιο της
ΔΕΗ και ακούσαµε εδώ ότι συλλήβδην οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων είναι όλοι συντεχνίες και εργατοπατέρες, προκειµένου
να αλλάξει η εικόνα και το πρίσµα, προκειµένου να µη µιλήσουµε
για την κατάλυση των εργασιακών δικαιωµάτων, όπως και µια
σειρά άλλες παρεµβάσεις.
Έρχοµαι, λοιπόν, στο σχέδιο νόµου. Η αλήθεια, λοιπόν, είναι
ότι ο θεσµός της διαµεσολάβησης είναι σύγχρονος θεσµός. Έχει
δοκιµαστεί µε επιτυχία σε πάρα πολλές χώρες και στην Αµερική,
φυσικά και στην Ευρώπη. Έχουν γίνει αλλεπάλληλες προσπάθειες και µε τον νόµο του 2010. Υπήρξαν, όµως, προβλήµατα
στην εφαρµογή.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε µια αλλαγή νοµοθετική µε τον
νόµο του 2018, που έριξε βάρος στην αναβάθµιση και την αυτονοµία της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης, στη σύνδεση,
στην κατάρτιση των πανεπιστηµίων, προκειµένου ακριβώς να
υπάρχει -και εκφράστηκε και µια αγωνία και από άλλους συναδέλφους- το αντίστοιχο επίπεδο όσον αφορά τους διαµεσολαβητές που είναι µια κατηγορία ελευθέρων επαγγελµατιών. Όπως
κάθε τέτοια νέα κατηγορία, δεχόµαστε ότι είναι σηµαντικό να λειτουργεί, οφείλει να έχει πολύ σωστή κατάρτιση, οφείλει να έχει
πολύ υψηλό επίπεδο, οφείλει να υπάρχουν ρυθµίσεις και κανόνες
και όσον αφορά την πιστοποίηση και όσον αφορά την όλη διαδικασία.
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Ερχόσαστε, λοιπόν, σήµερα και νοµοθετείτε και εδώ θα ήθελα
και να σας ρωτήσω κιόλας: Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε την εξουσία το 2015, είχε οριστεί –ήταν τότε ο κ. Αθανασίου, αν δεν κάνω
λάθος, στη θέση σας- η αντίστοιχη Επιτροπή Διαµεσολάβησης.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που µε τόση ευκολία όλα τα προηγούµενα χρόνια την κατηγορούσατε περί θεσµικών παρεµβάσεων
και κοµµατικοποίησης, δεν πείραξε την επιτροπή. Την άφησε να
ολοκληρώσει τη θητεία της µέχρι το 2018.
Και τώρα, κύριε Υπουργέ, θα µας ενδιέφερε όλους να µας το
εξηγήσετε στην οµιλία σας γιατί επιλέγετε άλλη µια φορά και
εσείς, όπως έγινε µε µια σειρά άλλες, δυστυχώς, περιπτώσεις να πούµε το ΚΕΘΕΑ, τον επιθεωρητή δηµόσιας διοίκησης, την
Επιτροπή Ανταγωνισµού- να την καταργήσετε. Δηλαδή, σε
όποιον θεσµό θέλουµε να αλλάξουµε σύνθεση και πρόσωπα, τον
καταργούµε και φέρνουµε µια άλλη διάταξη.
Εσείς, λοιπόν, εδώ τι κάνετε; Καταργείτε µια επιτροπή, που
ήδη λειτουργεί από το 2018, σε ανύποπτο χρόνο, όχι εκλογικό
όπως ήταν το 2015, και φέρνετε µια διάταξη που την κάνει περισσότερο ελεγχόµενη από το Υπουργείο. Περί αυτού πρόκειται.
Εκεί που υπήρχαν πέντε δικαστικοί, τώρα είναι περισσότεροι και
υπηρεσιακοί παράγοντες και βάζετε και από τους διαµεσολαβητές µια εκπροσώπηση. Είναι ένα ζήτηµα εδώ γιατί κάνετε αυτή
την αλλαγή και πού θεωρείτε ότι αυτό θα σας βοηθήσει.
Ταυτόχρονα, -ο εισηγητής µας αναφέρθηκε πάρα πολύ αναλυτικά- εµείς έχουµε µια επιφύλαξη σε αυτό το άνοιγµα όσον
αφορά την κατάρτιση των διαµεσολαβητών από τους ιδιώτες.
Φοβόµαστε. Φοβόµαστε ότι θα επαναληφθούν τα παραδείγµατα
του παρελθόντος από το 2010 και µετά µε αυτή τη βιοµηχανία
όσον αφορά την κατάρτιση. Να θυµίσω ότι τη δεκαετία του 1990,
που ήταν και καλές εποχές κοινοτικών κονδυλίων, τη ζήσαµε µε
τα περίφηµα ΙΕΚ και µε πόση ευκολία γινόταν όλη αυτή η βιοµηχανία κατάρτισης. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είσαστε πιο φειδωλός και µε πολύ περισσότερες εγγυήσεις γύρω από αυτή τη
λειτουργία.
Τις άλλες νοµοτεχνικές αλλαγές που κάνατε και όσον αφορά
το όριο που βάλατε των 30.000 και τα άλλα ζητήµατα που και οι
άλλοι συνάδελφοι έθεσαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι θετικά. Οφείλουµε να τα αναγνωρίσουµε. Είµαστε ακριβοδίκαιοι. Εκεί που
έχουµε αντίρρηση το λέµε.
Έρχοµαι, όµως, στις τροπολογίες και εδώ, κύριε Υπουργέ,
οφείλω να πω ότι είµαστε πολύ προβληµατισµένοι και είναι κρίµα.
Γι’ αυτό λέω ότι αδικείται το νοµοσχέδιο. Αν αυτή τη µεγάλη τροπολογία την είχατε καταθέσει στην επιτροπή, θα µας δίνατε και
εµάς την ευκαιρία…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Την καταθέσαµε χθες.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Άλλο εννοώ. Αν την είχατε φέρει κατά τη διάρκεια της συζήτησης της Επιτροπής…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Ήταν
θέµα Γενικού Λογιστηρίου.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι. Να σας πω απλώς
τώρα ποιο είναι το πρόβληµα. Συµφωνούµε µε πάρα πολλές
αυτές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Τα είχα
δηλώσει όλα αυτά τα θέµατα.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν διαφωνώ, κύριε
Υπουργέ, και είπα ότι εγώ σας εκτιµώ και ξέρω τη µετριοπάθειά
σας.
Λέω, όµως, ότι µας αναγκάζετε να καταψηφίσουµε ένα σώµα
τροπολογίας, όπου υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις, που αν
είχαν µπει στο σώµα του σχεδίου νόµου µετά την επιτροπή, µπορούσαµε τις περισσότερες να τις υπερψηφίσουµε.
Και, επειδή αναφέρθηκε και ο εισηγητής µας και ο κ. Λάππας
προηγούµενα και οι άλλοι συνάδελφοι, πρώτα απ’ όλα όσον
αφορά το θέµα το σωφρονιστικό, αναγκάζεστε τώρα και κάνετε
µια νέα αναδιάταξη. Εµείς είµαστε θετικοί σε αυτό που κάνετε.
Όµως, είναι η πλήρης οµολογία αυτού που και εµείς από την
πρώτη µέρα σας είπαµε ότι ήταν λάθος το ότι η σωφρονιστική
πολιτική πήγε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που είναι ο φυσικός πολιτικός και επιστηµονικός της χώρος, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εσείς προσπαθείτε τώρα και δεν µπορούµε
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να είµαστε αντίθετοι σε αυτό. Απλώς είναι η διαπίστωση αυτή της
βιασύνης που φάνηκε τις πρώτες µέρες της διακυβέρνησης.
Εκεί, όµως, κύριε Υπουργέ, που έχουµε πολύ σοβαρό πρόβληµα -και νοµίζω ότι το είπαν και τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης- είναι η ιστορία µε τους προέδρους εφετών.
Να υπενθυµίσω ότι υπήρχε µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου επί του προηγούµενου Υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ,
του κ. Καλογήρου, η οποία συγκροτούσε ογδόντα πέντε οργανικές θέσεις εφετών.
Και σήµερα καταργείτε αυτές τις οργανικές θέσεις -δηλαδή
στην ουσία δεν τις επιβεβαιώνετε- και έρχεστε να δηµιουργήσετε, να συγκροτήσετε ογδόντα έξι θέσεις προέδρων εφετών.
Σας εξηγήσαµε όλοι όσοι πήραµε τον λόγο ότι αυτό δεν έχει λογική που γίνεται. Τα επιχειρήµατα που µας είπατε δεν µας έπεισαν. Δηλαδή εδώ η ανάγκη είναι να υπάρχουν οι µάχιµοι
δικαστές, οι εφέτες στα δικαστήρια και πολύ περισσότερο αυτή
τη στιγµή που γίνεται και µια προσπάθεια επιτάχυνσης και αποσυµφόρησης της δικαιοσύνης µε το νοµοσχέδιο που και εσείς
έχετε φέρει.
Φοβάµαι, κύριε Υπουργέ, ότι ακόµα και αν δεν το επιθυµείτε,
η ερµηνεία που δίνετε είναι ότι είναι φωτογραφική αυτή η διάταξη, ότι κάπου αποσκοπεί, είτε γιατί κάποιοι θα έβγαιναν στη
συνταξιοδότηση είτε κάτι άλλο κρύβεται.
Σε κάθε περίπτωση και µόνο που µας δηµιουργείται η καχυποψία σηµαίνει ότι εδώ έχετε ένα πρόβληµα στη νοµοθέτηση. Πολύ
περισσότερο δεν µπορείτε να µας πείσετε, όταν ο ίδιος είπατε
ότι θα φέρετε πολύ γρήγορα προκήρυξη για εφέτες.
Το ερώτηµα είναι γιατί καταργείτε, λοιπόν, τις ογδόντα πέντε
οργανικές θέσεις των εφετών που η προηγούµενη κυβέρνηση
είχε ήδη δροµολογήσει µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου;
Γιατί δεν τις επιβεβαιώνετε νοµοθετικά και έρχεστε και λέτε «θα
τις φέρω αργότερα»;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Δηλαδή
αν το επιβεβαιώσουµε, θα είναι θετική η στάση σας;
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Θα πρέπει να το επιβεβαιώσετε νοµοθετικά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Μα, θα
γίνει, σας διαβεβαιώ!
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, γιατί δεν το κάνετε
τώρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Θα σας
απαντήσω.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, κύριε Υπουργέ, γι’
αυτό είµαστε εδώ, να µας απαντήσετε. Προσπαθούµε να είµαστε
καλοπροαίρετοι. Απλά είναι κάποια ζητήµατα, τα οποία -µε τον
τρόπο- που έρχονται µας δηµιουργούν την εντύπωση ότι κρύβεται φωτογραφική διάταξη και από την άλλη, δεν καταλαβαίνουµε
γιατί να µην γίνει τώρα η επιβεβαίωση για αυτές τις ογδόντα
πέντε θέσεις, αλλά να παραπεµφθεί για το µέλλον.
Ο κ. Σταϊκούρας µάς µίλησε για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η δική µας η αντίδραση είναι ότι τόσο σοβαρά θέµατα που έχουν
και τη µορφή κατεπείγοντος δεν µπορούν να έρχονται έτσι. Είναι
θέµα και δικής µας ευθύνης που καλούµαστε να τοποθετηθούµε
σε αυτές τις τροπολογίες. Δεν είναι αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση.
Και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας και εσάς σας αφορά
αυτό το θέµα. Είναι φυσικό να εµπιστεύεστε αυτά που φέρνει η
Κυβέρνηση. Πίστεψέ µε, όµως, ότι όταν έρχονται τέτοιου είδους
σοβαρές τροπολογίες και όταν υπάρχει η εικόνα που δόθηκε σήµερα, οφείλουµε να έχουµε τουλάχιστον τα στοιχεία όσον αφορά
αυτά τα ζητήµατα και σίγουρα να πηγαίνουν και στις αρµόδιες
επιτροπές, πολύ περισσότερο που η Επιτροπή Οικονοµικών συνεδριάζει αύριο.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς στηρίζουµε
τον θεσµό της διαµεσολάβησης. Έχουµε µία διαφορετική τοποθέτηση όσον αφορά κάποια ανοίγµατα που νιώθουµε ότι δεν
χρειάζεται να γίνουν και δεν γίνονται µε ισόρροπο τρόπο,
πράγµα που φοβούµαστε ότι µπορεί να αποδυναµώσει τη λειτουργία του όλου θεσµού. Θεωρούµε ότι είναι θετικό που αποδεχθήκατε την υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου, τουλάχιστον
στην αρχή της διαδικασίας. Αυτό είναι και µία εξασφάλιση όσον
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αφορά τα µέρη.
Σε πάρα πολλές από τις διατάξεις θα σας υποστηρίξουµε. Δυστυχώς, όσον αφορά την τροπολογία -και κλείνω µε αυτό, γιατί
και ο εισηγητής µας θα µιλήσει πιο αναλυτικά- η διάταξη που
έχετε κυρίως για τους προέδρους των εφετών µάς κάνει να είµαστε επιφυλακτικοί και να µην µπορούµε να την υποστηρίξουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Μπουτσικάκης για επτά λεπτά.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Κυρία
Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, καλό θα
ήταν να είµαστε λίγο πιο προσεκτικοί και να σταµατήσουµε επιτέλους τη λασπολογία η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και δυο, τρεις
µέρες, γιατί νοµίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι στο κόµµα σας οι
οποίοι αποτελούν τον ορισµό του ρουσφετολογικού διορισµού
είτε ως µέλη της προηγούµενης κυβέρνησης είτε οτιδήποτε άλλο
και αφορά όλες τις παρατάξεις οι οποίες ήταν αυτό το συνονθύλευµα που κυβέρνησε την εποχή εκείνη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Επίσης, να µην ξεχνάµε ότι ακόµα και εδώ στον ναό της δηµοκρατίας έχετε εσείς εκλεγµένους Βουλευτές οι οποίοι είναι
ογδόντα ετών και άνω, τους οποίους καλό θα ήταν να µην τους
κατηγοριοποιούµε βάσει ηλικίας και να µην τους αχρηστεύετε
χωρίς λόγο και να τους καίτε.
Όσον αφορά τώρα το νοµοσχέδιο, ο θεσµός της διαµεσολάβησης λειτουργεί µε επιτυχία σε όλο τον κόσµο εδώ και δεκαετίες. Συµβάλλει σηµαντικά στην ταχεία εξωδικαστική διευθέτηση
αστικών - εµπορικών υποθέσεων.
Τα πλεονεκτήµατα της διαµεσολάβησης είναι πολλά: Προσφέρει στα µέρη τη δυνατότητα εξισορρόπησης των συµφερόντων
και εξεύρεσης κοινά αποδεκτών λύσεων. Η διαδικασία γίνεται σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα µε µικρότερο οικονοµικό κόστος, γλιτώνοντας την ταλαιπωρία µακροχρόνιων και πολυδάπανων δικαστικών αγώνων, γλιτώνοντας τις συνέπειες από το αποτέλεσµα
µίας δίκης που µπορεί να µην ικανοποιεί κανένα από τα δύο
µέρη. Και βεβαίως, όσο αυξάνονται οι υποθέσεις που επιλύονται
εξωδικαστικά τόσο µειώνονται οι υποθέσεις που εκκρεµούν στα
δικαστήρια. Αυτό ανταποκρίνεται πλήρως και στο διαχρονικό αίτηµα για την επιτάχυνση της απονοµής της Δικαιοσύνης.
Η απλούστευση, βελτίωση και επιτάχυνση της επίλυσης των
αστικών και εµπορικών διαφορών ενισχύει τις οικονοµικές συναλλαγές, συµβάλλει στην προσέλκυση επενδύσεων, ενθαρρύνει την
επιχειρηµατικότητα, ευνοεί συνολικά την ανάπτυξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τότε που ξεκίνησα να ασχολούµαι µε τα κοινά προτεραιότητά µου είναι να συµβάλλω στην
πρόοδο και την ανάπτυξη. Η περιφέρεια που έχω την τιµή να εκπροσωπώ, ο Πειραιάς και τα νησιά, χρειάζεται ένα δυναµικό πρόγραµµα επενδύσεων για να δηµιουργηθούν πολλές σταθερές και
καλά πληρωµένες θέσεις εργασίας.
Όµως, όλο το προηγούµενο διάστηµα, όποτε συζητούσα µε
επιχειρηµατίες για την προώθηση νέων σχεδίων και προγραµµάτων, συχνά εισέπραττα επιφυλάξεις και προβληµατισµούς.
Ένας από τους πιο σοβαρούς λόγους για την αδυναµία ανάπτυξης νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ήταν οι καθυστερήσεις στην απονοµή της δικαιοσύνης.
Με την εφαρµογή της διαµεσολάβησης στην πράξη τα οφέλη
των επιχειρήσεων θα είναι πολλαπλά. Η διαµεσολάβηση είναι ο
πλέον κατάλληλος θεσµός για την εξοµάλυνση καταστάσεων,
όταν τα εµπλεκόµενα µέρη µπορεί να έχουν µία διαφορετική αντίληψη, χωρίς να είναι προφανές το δίκαιο ή το άδικο καθενός,
πολλώ δε µάλλον όταν υπάρχει προσδοκία και µελλοντικών συνεργασιών, οπότε είναι προς το συµφέρον και των δύο µερών να
αποφευχθούν οι αντιδικίες.
Το νοµοσχέδιο που ψηφίζουµε σήµερα είναι αναγκαίο για
πάρα πολλούς λόγους. Με την αρχική ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τη διαµεσολάβηση το 2010 ο νοµοθέτης, διστακτικός στη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων, δυσκολεύτηκε να
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το προχωρήσει. Γι’ αυτό και σήµερα, µετά από οκτώ και πλέον
χρόνια, δεν έχει δηµιουργηθεί κουλτούρα εξωδικαστικής διευθέτησης των υποθέσεων, εξ ου και ο αριθµός των διαµεσολαβήσεων που παραµένει πάρα πολύ χαµηλός.
Από το 2018 ο νοµοθέτης επανήλθε και προέβλεπε το στάδιο
της υποχρεωτικής υπαγωγής κάποιων διαφορών στη διαδικασία
διαµεσολάβησης. Όµως, αυτός ο νόµος δεν εφαρµόστηκε ποτέ
στην πράξη, γιατί αφ’ ενός ανεστάλη η ισχύς του και αφ’ ετέρου
οι διατάξεις του για την υποχρεωτικότητα, έτσι όπως διατυπώνονταν, κρίθηκαν αντισυνταγµατικές από τη διοικητική ολοµέλεια
του Αρείου Πάγου. Και ήρθε πρόσφατα και το Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να κρίνει αρκετούς από τους περιορισµούς
της σχετικής νοµοθεσίας ως αντίθετους προς το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά τα ζητήµατα πρέπει
να τα αντιµετωπίσουµε για να επιλύσουµε τα πρακτικά και τεχνικά ζητήµατα των προηγούµενων νόµων, για να αποκτήσουµε
ένα σύγχρονο νοµικό πλαίσιο σύµφωνα µε τις αποφάσεις του
Αρείου Πάγου και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
-το πιο σηµαντικό- για να ενισχύσουµε την εµπιστοσύνη των πολιτών στον θεσµό.
Έτσι, µε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο θέτουµε σε ισχύ ένα νέο
ολοκληρωµένο σύστηµα εφαρµογής διαµεσολάβησης. Διευκολύνουµε την πρόσβαση των πολιτών σε αυτή, υπάγουµε ορισµένες κατηγορίες υποθέσεων σε µία υποχρεωτική αρχική συνεδρία
διαµεσολάβησης µε συγκεκριµένες εγγυήσεις, αλλά και µε σαφείς κυρώσεις σε περίπτωση παράκαµψη της προβλεπόµενης
διαδικασίας. Διασφαλίζουµε ότι αν η διαµεσολάβηση δεν καταλήξει σε κοινά αποδεκτή λύση, τα µέρη θα διατηρούν πλήρως το
δικαίωµα προσφυγής στη δικαιοσύνη. Θέτουµε το κατάλληλο
πλαίσιο για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου κατάρτισης των διαµεσολαβητών.
Ήδη η διοικητική ολοµέλεια του Αρείου Πάγου γνωµοδότησε
οµόφωνα ότι το προτεινόµενο νοµοσχέδιο είναι σύµφωνο προς
το Σύνταγµα.
Η εξέλιξη αυτή, που έρχεται πριν ακόµα ψηφιστεί το παρόν,
έχει πολύ µεγάλη σηµασία, γιατί εµείς στη Νέα Δηµοκρατία πάνω
από όλα πιστεύουµε στη νοµιµότητα. Δεν αρκεί αυτό που κάνουµε να είναι ουσιαστικά µόνο από άποψη σωστό. Ό,τι κάνουµε,
πρέπει να είναι και σύµφωνο προς το Σύνταγµα. Πρέπει να σεβόµαστε και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Έτσι θα γίνει
η Ελλάδα ένα σύγχρονο κράτος. Έτσι θα λειτουργούν αποτελεσµατικά οι θεσµοί χωρίς οπισθοδροµήσεις, χωρίς ανάγκη διαρκών αλλαγών της νοµοθεσίας και εκ των υστέρων συµµόρφωση
σε δικαστικές αποφάσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν νοείται επιτάχυνση της απονοµής δικαιοσύνης χωρίς αποσυµφόρηση των δικαστηρίων. Και
δεν νοείται αποσυµφόρηση των δικαστηρίων, χωρίς διάδοση και
εφαρµογή των εναλλακτικών µορφών επίλυσης διαφορών.
Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να στηρίξουµε τον
θεσµό της διαµεσολάβησης. Σήµερα στη Βουλή, µε την ψήφιση
του νοµοσχεδίου, και αύριο στην κοινωνία µε την ενθάρρυνση
των πολιτών και των επιχειρήσεων να ξεκινήσουν να την εφαρµόζουν στην πράξη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Και θα κλείσουµε τον κύκλο των οµιλητών µε τον Σερραίο
Κώστα Μπούµπα από την Ελληνική Λύση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν πάρα πολλοί Βουλευτές νοµικοί και δικηγόροι και πίστευα ότι η φαρέτρα σας θα είναι
πιο ενισχυµένη για να υποστηρίξετε την επιστήµη που υπηρετούσατε και ενδεχοµένως να υπηρετήσετε και στο µέλλον µετά το
πέρας της βουλευτικής σας θητείας, αλλά και όσοι συνάµα την
υπηρετείτε. Λογοδοτήστε απέναντι στα παιδιά που σήµερα έχουν
σπουδάσει τη νοµική επιστήµη. Με τον τρόπο αυτόν καθότι ο διαµεσολαβητής δεν θα είναι νοµικός παραγκωνίζεται η νοµική επιστήµη. Απευθυνθείτε στις τρεις Νοµικές Σχολές, στο φυτώριο
της νοµικής επιστήµης, κύριε Υπουργέ, Αθηνών, Αριστοτελείου
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και Δηµοκρίτειου Θράκης και πείτε στο µέλλον της νοµικής επιστήµης στην Ελλάδα: «Δεν σας χρειαζόµαστε τόσους. Θα πάτε
στο εξωτερικό, όπως πάνε οι γιατροί, οι πολιτικοί µηχανικοί και
άλλες ειδικότητες»!
Είναι ανήκουστο ο διαµεσολαβητής να µην είναι νοµικός! Και
ερωτώ: Ο διαµεσολαβητής που πρέπει να εκπαιδευτεί να είναι συνάµα και ψυχολόγος, όταν ο απέναντί του θα είναι δικηγόρος, δεν
θα παγιδευτεί σε µία δικαστική υπόθεση, µε τα άρθρα και τις παραγράφους; Πρέπει να έχει πειθώ, πρέπει να είναι ειρηνοποιός,
πρέπει να είναι πυροσβέστης, αλλά πρέπει να έχει και νοµικές γνώσεις. Με εκατό ώρες σεµιναρίων από µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς -άλλες ΜΚΟ εδώ- όπως είπε και ο Πρόεδρός µας ο
Βελόπουλος- µπορεί να εκπαιδευτεί ώστε να µπορεί να διεκπεραιώσει υποθέσεις εµπορικές και αστικές;
Έχετε µπει µέσα στην ετυµολογία της λέξης «διαβούλευση»;
Λέει: «εθελουσία και αφιλοκερδώς». Κατά το πρότυπο της Ισπανίας εναπόκειται στις αυτόνοµες κοινότητες -η Καταλονία µόνο
έχει βάλει ένα κόστος, στις υπόλοιπες είναι αφιλοκερδώς- για να
διεκπεραιώσουν και να επιλύσουν ζητήµατα εµπορικού-ιδιωτικού
χαρακτήρα για σύναψη δανείων.
Παραβιάζετε τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, κύριοι -κανένας Βουλευτής νοµικός δεν είπε γι’ αυτή- που µιλάει για την
ενδοοικογενειακή βία. Ξεκίνησε στην Ιταλία πιλοτικά. Πώς, λοιπόν, θα παραβιάσετε τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, που
κυρώθηκε το 2011 από όλους τους νοµικούς; Ποιος θα κρίνει για
ένα ανδρόγυνο που θα πάει στη διαµεσολάβηση, αν χρήζει ψυχολογικής υποστήριξης; Ο διαµεσολαβητής, που µπορεί να είναι
-δεν έχω κάτι µε τα επαγγέλµατα, προς Θεού!- κτηνίατρος, γεωλόγος, αρχιτέκτονας, ιχθυολόγος και δεν ξέρω τι άλλο; Ο διαµεσολαβητής είναι σε θέση-κλειδί. Είναι νευραλγική θέση. Πρέπει
να κατευνάσει τα πνεύµατα. Πρέπει να χτίσει γέφυρες συµφιλίωσης, αλλά να µην παγιδευτεί σε άρθρα και παραγράφους.
Ξέρετε τι κάνετε; Πονάει δόντι, κόβουµε κεφάλι! Επειδή η δικαιοσύνη µε την κωλυσιεργία στις δικαστικές αποφάσεις δεν
µπορούσε να εξυπηρετήσει τον πολίτη, θεσπίσατε τον συγκεκριµένο θεσµό. Μέχρι εδώ καλά. Μεγάλη σπουδή, όµως, και µεγάλη
επιτάχυνση της Νέας Δηµοκρατίας να πατάει συνέχεια γκάζι.
Πληροφορηθείτε ότι ο δρόµος είναι δύσβατος. Χρειάζεται να χαϊδεύουµε και το φρένο.
Έγινε ανοιχτή δηµόσια διαβούλευση µε δικηγόρους, νοµικούς,
φοιτητές, καθηγητές, για να βγάλουµε ένα συµπέρασµα; Πώς
πάτε σε µία διαµεσολάβηση χωρίς ο αρµόδιος διαµεσολαβητής,
ο άνθρωπος που θα ενώνει για να κατευνάζει τα πνεύµατα και να
είναι ο ειρηνοποιός, πριν πάµε σε µία επίπονη δικαστική διαµάχη
και διαδικασία, να µην είναι νοµικός;
Περίµενα από εσάς τους νοµικούς Βουλευτές να το υποστηρίξετε. Υπάρχει ένα ρητό που λέει: Καλοχαιρέτα τους πεζούς,
όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις! Πηγαίνετε, λοιπόν, και πείτε στους συναδέλφους σας και
δη στους νέους νοµικούς ότι δεν το υποστηρίξατε σθεναρά να
είναι νοµικός! Δεν θέλετε να κατοχυρώσετε το επάγγελµά σας;
Αφιλοκερδώς στην Ισπανία.
Και ερωτώ: Είναι δυνατόν εγώ, κύριε Υπουργέ, να µη λάβω υπ’
όψιν αυτούς που διαφωνούν στην Ένωση Δικαστών Ελλάδας για
τον ν.4512/2018 και για το άρθρο 182 παράγραφος 2, που υποβαθµίζει τον δικαστικό λειτουργό; Μία διαβούλευση, ξέρετε, δεν
θα πάρει δύο ώρες των πενήντα ή των ογδόντα ευρώ. Πώς είναι
δυνατόν ο ν.4512/2018 που είχε κριθεί αντισυνταγµατικός µε την
απόφαση 34/2018 της ολοµέλειας του Αρείου Πάγου και µέσα
σε λίγους µήνες, όπως διερωτάται η Ένωση Δικαστών, να κρίνεται συνταγµατικός;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Διότι
κάναµε αλλαγές. Είναι απλά τα πράγµατα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ, µην κάνετε διάλογο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Η Ένωση Εφετών µίλησε για
αντισυνταγµατικότητα, ότι το θέµα της διαµεσολάβησης θα µας
βάλει σε περιπέτειες, έναντι του κόστους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Η
Ένωση Δικαστών έδωσε θετική γνωµοδότηση για τη διαµεσολάβηση.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Δεν µίλησα για όλη την
Ένωση Δικαστών, κύριε Υπουργέ. Εσείς δεν καταλάβατε. Μίλησα
για τις έξι φωνές που αντιδρούν. Να σας δώσω ονόµατα εφετών
µε µεγάλη προϋπηρεσία; Ξέρετε τι λένε; Εκεί που θα πλήρωνε
κάποιος 2.000 ευρώ για δέκα ώρα διαβούλευσης, κατεβάστε το
κόστος στα 1.600 ευρώ, δηλαδή να κάνετε έκπτωση 20%. Εγώ
τα λέω; Για δείτε ποιος τα λέει. Τι µου λέτε;
Πήρατε την οµόφωνη απόφαση στις 31 Ιουλίου -το γνωρίζω
πολύ καλά- από τα σαράντα τρία µέλη, αλλά έπρεπε να γίνει διαβούλευση και από εφέτες δικαστές, οι οποίοι έχουν µεγάλη εµπειρία και οι οποίοι αντιδρούν και σας το βάζουν αυτό το θέµα,
το πόσο θα κοστίσει µία διαµεσολάβηση. Να µη νοµίζει ο πολίτης
ότι θα πληρώνει 50 ευρώ και καθάρισε. Αν ήταν αφιλοκερδώς,
να το δεχθώ για την προσπάθεια που κάνετε. Αυτά τα λένε εφέτες, δεν τα λέω εγώ. Είναι αυτά που διαβάζετε, αυτά που έχουν
ανακοινωθεί επισήµως.
Μη µου λέτε ότι πάρθηκε οµόφωνη απόφαση! Μιλάω για τις
φωνές οι οποίες αντιδρούν, όπως και για τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, αυτό για την ενδοοικογενειακή βία. Στην Ισπανία η ενδοοικογενειακή βία δεν συζητείται και, αν συζητηθεί,
συζητείται χωρίς χρήµατα.
Κάντε έναν θεσµό µε νοµικούς, όχι µε άλλες ειδικότητες. Ο νοµικός είναι αυτός ο οποίος θα βοηθήσει και θα εκπαιδευτεί, γιατί
ήδη θα έχει τις νοµικές γνώσεις. Όσοι έχετε φοιτήσει στη Νοµική
Σχολή έχετε επιλέξει τη νοµική επιστήµη όχι ως σχολή δεύτερης
επιλογής. Το αγαπούσατε αυτό που κάνατε, το βάλατε σε προτεραιότητα, γι’ αυτό είναι «στο Έβερεστ» η νοµική επιστήµη στις
θεωρητικές σχολές.
Άρα, λοιπόν, εσείς δεν πρέπει να στηρίξετε τη νοµική επιστήµη
πάνω σε µία σωστή βάση, γι’ αυτόν που θα διεκπεραιώνει διάφορες υποθέσεις προς όφελος του πολίτη; Τι θα βάζετε; Έναν
άλλο, επειδή έχει το χάρισµα της πειθούς ή επειδή έχει το χάρισµα να κατευνάζει τα πνεύµατα;
Ο νοµικός θα εµπλουτίσει τις γνώσεις του. Δεν λέω να πάει
χωρίς µία εξειδίκευση παραπάνω. Αυτό λέω. Γι’ αυτό είναι µια
προχειρότητα αυτό! Θυµάστε τι λέγατε για τα διπλώµατα;
Επειδή, λέει, είναι υποστελεχωµένες οι υπηρεσίες του δηµοσίου,
θα δίνουµε τη δυνατότητα να πάρουν διπλώµατα και υπερήλικες
χωρίς…
Το ίδιο κάνετε και εδώ. Επειδή είναι στοιβαγµένες δικαστικές
αποφάσεις, για να µην υπάρχει κωλυσιεργία στη δικαιοσύνη, κάνετε έναν θεσµό µε προχειρότητα απέναντι σε µία διαµεσολάβηση. Μπορεί να είναι σύµφωνο µε την κοινοτική οδηγία, αλλά
πρέπει να υποστηρίξετε τη νοµική σας υπόσταση. Από τους νοµικούς τουλάχιστον περίµενα περισσότερα. Τα παιδιά αυτά, που
φοιτούν στις νοµικές σχολές και έχουν τόσα µεταπτυχιακά, τόσα
εφόδια, πού θα απορροφηθούν; Ήδη έχουµε άνεργους δικηγόρους. Θα πάνε στις εταιρείες των 400 ευρώ µε δεκαπέντε ώρες
δουλειάς την ηµέρα, θα εκπαιδευτούν από ΜΚΟ και από φορείς
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα -αν είναι δυνατόν!- οι διαµεσολαβητές και εσείς µου το παρουσιάζετε ότι θα είναι η όαση και το
καταφύγιο του πολίτη!
Πάντα πρέπει να λαµβάνετε υπ’ όψιν και τις φωνές οι οποίες
αντιδρούν µέσα από τον δικαστικό κλάδο. Αυτό σάς λέω. Η οµόφωνη απόφαση µπορεί να είναι ηθικής τάξης ζήτηµα, αλλά, πέρα
από αυτό, υπάρχουν και φωνές που πρέπει να τις ακούσετε µε
προσοχή, γιατί έχουν µεγάλη δικαστική εµπειρία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα επτά µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο Τυρνάβου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Για τους ειδικούς αγορητές και εισηγητές ενηµερώθηκα ότι
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όλοι θέλετε να µιλήσετε. Τρία λεπτά είναι καλά; Να το κλείσουµε
ή θέλετε παραπάνω;
Εσείς, κύριε Υπουργέ, θα µιλήσετε στο τέλος δεκαπέντε
λεπτά. Θέλετε να µιλήσετε τώρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Ας µιλήσουν πρώτα και εγώ θα µιλήσω στο τέλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βεβαίως.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Δώστε µας τουλάχιστον τέσσερα
λεπτά. Τι να πρωτοπούµε σε τρία λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εσείς έχετε δικαίωµα
και δέκα λεπτά, γιατί αυτό που έγινε την ώρα της οµιλίας σας,
εµένα µε στεναχώρησε. Μπορείτε να µιλήσετε όσο θέλετε. Σας
το επιτρέπω.
Τον λόγο έχει ο κ. Κούβελας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές, εγώ
θα έβλεπα µε θετική µατιά τη συζήτηση και τη διαδικασία όπως
εξελίχθηκε µέχρι αυτή τη στιγµή και οι τοποθετήσεις των συναδέλφων από τα κόµµατα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ µάλλον θετική χροιά έχουν. Δεν είναι κακό ότι επιµένετε σε εξειδικευµένες
προτάσεις όχι εν είδει κριτικής, αλλά για τη βελτίωση του θεσµού
της διαµεσολάβησης.
Θυµίζω ότι ο θεσµός θα αξιολογείται διαρκώς και θα βελτιώνεται προφανώς βάσει των αποτελεσµάτων. Αυτά όλα προβλέπονται στο νοµοθέτηµα, που εισάγεται σήµερα.
Συµφωνούµε µε την ανάγκη ελέγχου της λειτουργίας των κέντρων κατάρτισης των διαµεσολαβητών. Όµως, νοµίζω πως όλοι
καταλαβαίνουµε ότι δεν µπορεί να περιοριστεί το δικαίωµα λειτουργίας τέτοιων κέντρων µόνο στη βάση αυτών που θα ιδρύσουν τα δηµόσια πανεπιστήµια, οι δικηγορικοί σύλλογοι και τα
επιµελητήρια της χώρας. Κάτι τέτοιο ακούστηκε από την πλευρά
του ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Γιατί δεν γίνεται;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Όχι αποκλειστικά.
Νοµίζω ότι δεν πρέπει να µας ανησυχεί το γεγονός µην τυχόν
και ξεφυτρώσουν σαν µανιτάρια τέτοια κέντρα κατάρτισης διαµεσολαβητών σε κάθε γειτονιά και κάθε πλατεία χωριού. Δεν νοµίζω ότι τίθεται τέτοιο ζήτηµα. Αυτά είναι φόβοι που ανήκουν,
νοµίζω, σε µία άλλη εποχή. Άλλωστε ούτε όλος ο κόσµος, όλοι
οι επιστήµονες, όλοι οι πτυχιούχοι θα σπεύσουν να γίνουν διαµεσολαβητές ούτε όλοι θα σκεφτούν επιχειρηµατικά να δραστηριοποιηθούν στον τοµέα της κατάρτισης των υποψηφίων
διαµεσολαβητών.
Η αγορά θα δηµιουργήσει τα περιθώρια επιβίωσης µόνο για
όσους µπορούν στα αλήθεια να πετύχουν στον τοµέα τους, είτε
ως φορείς κατάρτισης είτε στην επόµενη µέρα ως διαµεσολαβητές.
Και δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να κοκκινίζετε, συνάδελφοι της
Ελληνικής Λύσης, στην άποψη ότι µόνο δικηγόροι πρέπει να είναι
διαµεσολαβητές. Τελικά αποφασίστε και πείτε µας. Θέλετε µόνο
τους δικηγόρους ή σας ενοχλεί που οι δικηγόροι είναι παντού
και επιβάλλονται στους υπόλοιπους; Δεν καταλαβαίνω τελικά
πολύ καλά «τι θέλει να πει ο ποιητής».
Όσον αφορά τις τροπολογίες -και θα ολοκληρώσω στον χρόνο
µου, κύριε Πρόεδρε- που εισήχθησαν τόσο από τον Υπουργό όσο
και από συναδέλφους Βουλευτές, έχω να κάνω µόνο µία παρατήρηση, ένα σχόλιο.
Τελικά γιατί η αύξηση των οργανικών θέσεων των Προέδρων
εφετών στα τρία µεγαλύτερα εφετεία της χώρας, έτσι ώστε να
επιστρέψουµε στον κανόνα που θέλει Προέδρους εφετών να
προΐστανται των διαδικασιών των εφετείων, σας κάνει εντύπωση;
Γιατί βλέπετε σενάρια συνωµοσίας και µε καχυποψία προσεγγίζετε αυτή την τροπολογία, ενώ πρόκειται απλά για διευκόλυνση
του κανόνα, να λειτουργήσει σε βάρος της εξαίρεσης, η οποία
έτεινε να γίνει κανόνας τα τελευταία χρόνια;
Όσο για τα υπόλοιπα, θα ρυθµιστούν και µε νεότερες οργανικές θέσεις, που πολύ σύντοµα θα έρθουν µε νοµοθετική παρέµβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Νοµίζω ότι δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία. Αυτό ήταν το κλίµα
που επικράτησε, που κυριάρχησε στην Αίθουσα, πως το παρόν
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σχέδιο νόµου, αλλά και οι τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν
και συνοδεύουν αυτό, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Είναι αναγκαίο ο θεσµός να ξεκινήσει να λειτουργεί στην πράξη, στα αλήθεια, και στην πορεία να δούµε και να ευχηθούµε να φέρει τα
αποτελέσµατα που προσδοκούµε.
Καλώ, λοιπόν, όλους να υπερψηφίσουµε τόσο το παρόν σχέδιο
νόµου όσο και τις τροπολογίες που συνοδεύουν αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Κούβελα.
Τον λόγο ο κ. Διονύσιος Καλαµατιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εάν
θέλετε περισσότερο χρόνο, γιατί είδα παραπονάκια…
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Οπωσδήποτε,
κύριε Πρόεδρε. Στην πρωτολογία µου δεν ολοκλήρωσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το βλέπω, το βλέπω.
Μιλήσατε 14.16’ λεπτά. Δεν ξεφεύγει τίποτα από τη Γραµµατεία
εδώ!
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Δεν ολοκληρώσατε, αλλά καλύψατε τον χρόνο σας.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Όχι, κύριε
συνάδελφε. Τώρα θα τοποθετηθώ επί των τροπολογιών.
Κύριε Υπουργέ, στη διαδικασία της επιτροπής είχαµε έναν
πολύ γόνιµο διάλογο πραγµατικά. Ανταλλάξαµε απόψεις και είµαστε θετικοί και ευτυχείς που αρκετές από τις επισηµάνσεις υιοθετήθηκαν και στο τελικό σχέδιο. Όχι όλες, αλλά αρκετές.
Τώρα, όµως, µε τις τροπολογίες τα χαλάµε. Μπαίνω κατευθείαν στην ουσία. Με την πρώτη τροπολογία στο άρθρο 5 δηµιουργείται µία τεράστια αναστάτωση στο δικαστικό σώµα. Βάζετε
τους δικαστές σε συγκρουσιακή κατάσταση. Η διάταξη, όπως τη
φέρνετε, επηρεάζει την υπηρεσιακή κατάσταση και την εξέλιξη
των εφετών και πρωτοδικών. Έχει πολλές επιπτώσεις. Υπάρχει
ζήτηµα για το τι θα γίνει µε τις συνθέσεις των εφετείων. Είναι
πολύ σηµαντικό.
Υπήρξε, όπως είπε και η Κοινοβουλευτική µας Εκπρόσωπος,
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου του προκάτοχού σας, του κ.
Καλογήρου, που προέβλεπε σύσταση ογδόντα πέντε θέσεων
εφετών. Εσείς δεν κυρώσατε αυτή την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και έρχεστε τώρα, καταργείτε ογδόντα πέντε θέσεις
εφετών και δηµιουργείτε ογδόντα έξι θέσεις Προέδρων εφετών.
Και δεν είναι µόνο ο Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, αλλά είναι και τρία µέλη που έχουν βγάλει αντίστοιχη
ανακοίνωση, που λένε ότι η τροπολογία αυτή φέρνει δυσµενείς
επιπτώσεις στην υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών και θα προκαλέσει σοβαρή υπηρεσιακή δυσλειτουργία στα
δευτεροβάθµια δικαστήρια και αντανακλαστικά και στα πρωτοβάθµια.
Επίσης, έχουµε την ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, που λέει ότι είναι µια αιφνιδιαστική κατάθεση, ότι δεν
υπήρξε καµµία διαβούλευση, κανένας διάλογος, καµµία συνεννόηση µε τους δικαστές και διαταράσσει µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα τη συνταγµατικώς κατοχυρωµένη υπηρεσιακή
ευρυθµία και ισορροπία της δικαιοσύνης. Το έχετε διαβάσει
αυτό; Είναι η Ένωση Εισαγγελέων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Όλα τα
έχω διαβάσει.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Και λένε ότι
θα πρέπει να αποσυρθεί η διάταξη και να γίνει η αναγκαία διαβούλευση µε το Υπουργείο και µε τις ενώσεις τους, για να
έχουµε το σωστότερο αποτέλεσµα.
Και υπάρχει εδώ το ερώτηµα, κύριε Υπουργέ. Στον κώδικα των
δικαστηρίων ορίζεται ότι η κατανοµή των οργανικών θέσεων γίνεται κάθε δύο χρόνια, τον µήνα Ιούνιο, εκτός από έκτακτες περιπτώσεις. Ποια είναι η έκτακτη περίπτωση εδώ; Πιστεύω ότι
βάζετε το κάρο µπροστά από το άλογο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Μα,
πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, βιά-

6171

ζεστε.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Πρώτα συστήνουµε τις αναγκαίες θέσεις εφετών και µετά πάµε να δηµιουργήσουµε θέσεις Προέδρων εφετών. Έτσι είναι η σωστή
σειρά, αν θέλουµε να έχουµε ταχύτερη απονοµή της δικαιοσύνης. Γιατί, κύριε Υπουργέ, οι Πρόεδροι εφετών δεν χρεώνονται
φακέλους. Θα δηµιουργηθεί τεράστια δυσλειτουργία στα δικαστήρια. Πρώτα, λοιπόν, συστήνουµε τις θέσεις των εφετών και
µετά πάµε να δώσουµε θέσεις Προέδρων εφετών.
Τα θέµατα και τα αισθήµατα είναι συγκεκριµένα. Ποιους
αφορά αυτή η διάταξη; Ποιος είναι ο νούµερο 83, 84, 85, 86;
Είναι συγκεκριµένοι δικαστές. Γιατί το κάνουµε αυτό; Πρέπει να
αποσυρθεί αυτή η τροπολογία οπωσδήποτε. Όλο το δικαστικό
σώµα είναι απέναντι σε αυτή τη θέση.
Επίσης, στο έγγραφο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
στο νούµερο 1 των θεµάτων που σας έστειλαν στις 30-7-2019 είναι το έγγραφο που καταθέσατε, το έχω εδώ- λέει: «Αύξηση
των οργανικών θέσεων δικαστών και εισαγγελέων µε έγκριση της
πρόσφατης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου Α/106/2019». Στις
27-06-2019 είναι αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Πρώτα, λοιπόν, λένε αυτό και στο νούµερο 7 πάνε και λένε για
εξέταση δυνατότητας αύξησης του αριθµού των Προέδρων εφετών.
Πρώτα λένε για την αύξηση των θέσεων των εφετών µε βάση
την ΠΝΠ και µετά…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Καλά,
δεν είναι...
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Έτσι λέει το
έγγραφο που µου δώσατε, κύριε Υπουργέ. Γι’ αυτό σας το λέω.
Προχωράµε, γιατί ο χρόνος είναι περιορισµένος.
Επίσης, στο ζήτηµα του άρθρου τετάρτου για τους υποθηκοφύλακες θέλω να πω κάτι. Στο άρθρο 20 παράγραφος 5 του
ν.2145/1993 η παρακράτηση από τους υποθηκοφύλακες αφορούσε συγκεκριµένο σκοπό, δηλαδή τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των συνθηκών λειτουργίας κάθε υποθηκοφυλακείου,
καθώς και την εισαγωγή συστήµατος πληροφορικής µηχανογράφησης. Αυτό λέει το άρθρο, όπως ήταν, που προσθέτετε τώρα
τη διάταξη.
Το υπερβάλλον όφειλαν οι υποθηκοφύλακες να το αποδίδουν
στο Υπουργείο Οικονοµικών. Αυτό λέει πάγια το Υπουργείο Οικονοµικών. Υπάρχει η διαδικασία έρευνας και από τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, αλλά και ποινικές έρευνες για
αυτό το ζήτηµα, για τη µη απόδοση του υπερβάλλοντος ποσού
στο δηµόσιο.
Άρα, λοιπόν, εδώ τι έχουµε; Έχουµε µετατροπή ενός δηµοσίου
εσόδου σε φορολογητέο εισόδηµα, ενός ποσού του οποίου ουσιαστικά ο υποθηκοφύλακας είχε τη διαχείριση, ως δηµόσιος
υπόλογος, και τώρα µόνο το υπερβάλλον θα πρέπει να αποδοθεί
στο δηµόσιο. Και αυτή η διάταξη πρέπει να αποσυρθεί. Υπάρχει
και γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που
ορίζει ότι το υπόλοιπο θα πρέπει να ανταποδίδει ο υποθηκοφύλακας στο δηµόσιο. Είναι η γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 99/2017.
Δείτε το ξανά, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ.
Ως προς τις υπόλοιπες τροπολογίες, για την Εθνική Σχολή Δικαστών, κύριε Υπουργέ, µε την τροπολογία αυτή δίνετε το δικαίωµα σε όσους δικαστές-καθηγητές έχουν συµπληρώσει τα
εννιά έτη διδασκαλίας, να παρατείνεται η δυνατότητα διδασκαλίας.
Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στα προσόντα όσων είναι
νέοι και ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν, δεν θα πρέπει να µπει
η προηγούµενη προϋπηρεσία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αν µπει η προϋπηρεσία, κύριε Υπουργέ, σε αυτούς που είναι
να ανανεώσετε, σε όσους διδάσκουν και έχουν κλείσει εννιά χρόνια, αν η προϋπηρεσία είναι κριτήριο για τη θέση, καταλαβαίνετε
ότι τις θέσεις…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Είναι
γιατί µπορεί να µη βρούµε καθηγητή…
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Το αντιλαµ-
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βάνοµαι, αλλά εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν θα είναι
κριτήριο η υπηρεσία. Διότι, αν είναι η προϋπηρεσία κριτήριο, κανένας νέος δεν θα πάρει τη θέση. Να διευκρινιστεί αυτό, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Στην αιτιολογική έκθεση υπάρχει η διάθεση ανανέωσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, βιάζεστε, κάνετε και διάλογο!
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Επί της τροπολογίας του Κινήµατος Αλλαγής, πρόσφατα συζητήθηκαν οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συζητηθεί σήµερα η τροπολογία
και γι’ αυτό την καταψηφίζουµε.
Επίσης, για το ζήτηµα της καταβολής δικαστικού ενσήµου σε
όσες αγωγές στο πολυµελές στρέφεται το αίτηµα από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό, που κατέθεσε ο συνάδελφος κ. Κωνσταντινίδης, διορθώθηκε µε νόµο του ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα, πριν
από τρία χρόνια και, βεβαίως, την καταψηφίζουµε, γιατί θα είναι
µεγάλη επιβάρυνση για τους πολίτες να καταβάλλουν δικαστικό
ένσηµο, όταν έχει τραπεί σε αναγνωριστικό το αίτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Δεν τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Θα µπω και στα άρθρα σε λίγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι πολλές οι τροπολογίες. Τι να κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Πολλές οι τροπολογίες, ο χρόνος είναι λίγος. Εν πάση περιπτώσει, βιάζεται και ο
Υπουργός…
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη διάταξη του κ. Σταϊκούρα, µας εξήγησε τους λόγους. Εµείς δεν έχουµε κανέναν λόγο να µην
είµαστε υπέρ της εποπτείας του χώρου. Αυτή θα την ψηφίσουµε,
θα είµαστε υπέρ.
Ως προς τον ΟΑΣΘ του Υπουργείου Υποδοµών, η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας δηµιούργησε τα προβλήµατα και τα θέµατα που υπάρχουν στον ΟΑΣΘ. Προεκλογικά λέγατε ότι είναι
παράνοµο να είναι κρατικός ο ΟΑΣΘ. Τώρα το ερώτηµα είναι:
Γιατί δεν τον εκκαθαρίζετε; Για να λειτουργήσει η ΑΣΥΘ. Η ΑΣΥΘ
προβλέπεται να λειτουργήσει και το µετρό της Θεσσαλονίκης,
δηλαδή συνολικά τις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης.
Έρχεστε τώρα, καταργείτε την ΑΣΥΘ, συνεχίζετε τον ΟΑΣΘ,
ως κρατικό, δηµόσιο φορέα και, από ό,τι φαίνεται από τις αποφάσεις του Υπουργείου Υποδοµών, η κατασκευή του µετρό της
Θεσσαλονίκης παραπέµπεται στις καλένδες του µέλλοντος.
Κύριε Υπουργέ, εµείς δεν θα µπορέσουµε να ψηφίσουµε το
άρθρο 6 σχετικά µε το ποσό, µε την καθ’ ύλην αρµοδιότητα της
υποχρεωτικής συνεδρίας. Προτείνουµε να είναι ένα ποσό τουλάχιστον 40.000, για να µπορούν να ανταποκριθούν και να µην
υπάρχει πρόβληµα στη διαδικασία.
Επίσης, στο άρθρο 18, για την αµοιβή των διαµεσολαβητών,
θα πρέπει να δοθούν και φορολογικά κίνητρα για την υπαγωγή
στην υποχρεωτική συνεδρία, που θα µειώσει το κόστος και για
τον πολίτη. Προτείναµε να εφαρµοστούν κατ’ αναλογία οι διατάξεις της εκλογικής αποζηµίωσης, για να µην καταβάλλεται ο
ΦΠΑ, αφού ουσιαστικά, ο διαµεσολαβητής ασκεί δηµόσια εξουσία.
Στο άρθρο 20, για τις ενώσεις προσώπων, αναφέρθηκα αναλυτικά και πριν. Δεν θα το ψηφίσουµε ούτε αυτό, γιατί χρειάζονται αυστηροί κανόνες για τη διασφάλιση της ποιότητας και της
εγκυρότητας της διαδικασίας, να εφαρµόζονται κατ’ αναλογία οι
διατάξεις για τις δικηγορικές εταιρείες, ώστε να µην υπάρξει κανένα πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και ολοκληρώσατε!
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Σύντοµα,
κύριε Πρόεδρε.
Στο άρθρο 22, για τους φορείς κατάρτισης, λέµε όχι στο
άνοιγµα στους ιδιώτες. Επισηµαίνω εδώ ότι στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία, το άρθρο 15 παράγραφος 3 της κοινοτικής οδηγίας
προβλέπει ότι για λόγους δηµοσίου συµφέροντος µπορούν να
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εξαιρεθούν, το κράτος-µέλος να νοµοθετήσει ειδικά.
Μπορούµε, λοιπόν, να επικαλεστούµε λόγο δηµοσίου συµφέροντος, να µην ανοίξουµε τους φορείς κατάρτισης στους ιδιώτες, γιατί εδώ, µε την υποχρεωτική διαµεσολάβηση, µε την
υποχρεωτική αρχική συνεδρία, ασκούν δηµόσια εξουσία. Μπορούµε, λοιπόν, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος να µην ανοίξουµε και µε βάση την κοινοτική οδηγία.
Τέλος, για αυτόν τον λόγο, επειδή δεν µπαίνουν αυστηρά κριτήρια για την ίδρυση των φορέων κατάρτισης, καταψηφίζουµε
και τα άρθρα 23, 24 και 25, καθώς επίσης το τελευταίο άρθρο
για την έναρξη της εφαρµογής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα φανεί στην ψηφοφορία, κύριε Καλαµατιανέ. Ήδη έχετε µιλήσει έντεκα λεπτά.
Ευχαριστούµε πολύ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ωραία, κύριε
Πρόεδρε. Απλώς να αναφέρω τα άρθρα για να είµαστε συνεπείς.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει η κ.
Γιαννακοπούλου από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, για το
νοµοσχέδιο τοποθετηθήκαµε ξεκάθαρα. Καταλαβαίνετε ότι, από
τη στιγµή που δεν γίνονται δεκτές οι προτάσεις µας για αλλαγές
στα άρθρα τα οποία είπαµε, δηλαδή για τους φορείς κατάρτισης,
για τα φυσικά πρόσωπα, για όλα αυτά τα οποία τονίσαµε, δεν
µπορεί να ψηφιστούν από το Κίνηµα Αλλαγής.
Από εκεί και πέρα, να µπούµε λίγο στις τροπολογίες, που δεν
είναι και λίγες, κύριε Υπουργέ. Φοβάµαι ότι, τελικά, το χούι δεν
κόβεται συνολικά για τις τροπολογίες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Έγιναν
δεκτές οι τροπολογίες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, για το σύνολο
εννοώ, γιατί θα σας υπενθυµίσω ότι, όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση, κύριε Υπουργέ, κύριε Τσιάρα, καταδικάζατε µε στεντόρεια φωνή την τακτική και τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ να φέρνει
δεκάδες τροπολογίες.
Άντε να δεχτούµε τις τροπολογίες που είχαν σχέση µε το
Υπουργείο. Μα και τις τροπολογίες που είναι άσχετες µε το
Υπουργείο; Είναι πολλές. Όταν έρθει η ώρα, θα σας µιλήσω και
για τις συγκεκριµένες.
Αυτό είναι ένα ζήτηµα κακής νοµοθέτησης. Το γνωρίζετε. Είµαι
σίγουρη ότι το καταλαβαίνετε και το αντιλαµβάνεστε. Απορώ,
όµως, πώς έχετε δηµιουργήσει και Ειδική Γενική Γραµµατεία για
την καλή νοµοθέτηση και την ίδια στιγµή πάνω σε νοµοσχέδια
κολλάτε πέντε-έξι τροπολογίες της τελευταίας στιγµής. Αυτό το
πράγµα δεν µπορεί άλλο να συνεχίσει!
Να πάµε τώρα και να τοποθετηθούµε για τις συγκεκριµένες
τροπολογίες. Όσον αφορά στο θέµα των τροπολογιών που φέρατε εσείς, κύριε Τσιάρα, βεβαίως και πρέπει να γίνει αναδιατύπωση για το θέµα τού να λειτουργήσει το Συµβούλιο των
Χαρίτων. Βεβαίως και πρέπει ουσιαστικά να δούµε τους όρους
και τις δυνατότητες -από τη στιγµή που επανέρχεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης- της λειτουργίας για το «Σπίτι του Παιδιού». Βεβαίως, πρέπει να υπάρξει ρύθµιση στη γενικότερη εκκρεµότητα
για τους υποθηκοφύλακες και θα συµφωνήσουµε ότι, στον
βαθµό ουσιαστικά που θέλουµε να λειτουργήσουν καλύτερα τα
εφετεία και τα ποινικά τµήµατα, πρέπει να υπάρξουν οι απαραίτητες αλλαγές και ρυθµίσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν για να
µπορέσει να λειτουργήσει το σύστηµα. Άρα στεκόµαστε θετικά.
Όσον αφορά στο θέµα της Εθνικής Σχολής Δικαστών, στην
επόµενη τροπολογία, βεβαίως χρειάζεται και αφορά στα προσόντα ή στην ανανέωση των προσώπων που πρέπει να γίνει. Ναι,
χρειάζεται να υπάρξει και εκεί πέρα ρύθµιση, να υπάρξει µια ευρύτατη ανανέωση του στελεχιακού δυναµικού στη Σχολή των Δικαστών.
Θα ήθελα να έρθω τώρα στην τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Αυτή η τροπολογία έρχεται να ρυθµίσει ένα ζήτηµα στο οποίο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΗ’ - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

εµείς ήδη από την προηγούµενη Βουλή, κύριε Υπουργέ, από την
προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο είχαµε θέσει και είχαµε
πει ότι πρέπει να λυθεί το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Έρχεται, λοιπόν, η Κυβέρνηση για να το λύσει. Επί της ουσίας,
οφείλω να πω ότι συµφωνούµε απολύτως µε αυτή τη ρύθµιση
για το δικαίωµα της παύσης των διοικήσεων εισηγµένων εταιρειών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Όµως, κύριε Υπουργέ, κύριε Τσιάρα, εγώ αναρωτιέµαι για το
εξής: Έρχεται αύριο στη Βουλή το φορολογικό νοµοσχέδιο. Θα
µπορούσε να υπάρξει µία ευρύτατη διαβούλευση, να έρθει και η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να τοποθετηθεί στη Βουλή. Προς τι,
λοιπόν, όλη αυτή η βιάση, από τη στιγµή που θα µπορούσε αρµοδίως να ενταχθεί αυτή η τροπολογία και στο αρµόδιο, αν θέλετε, νοµοσχέδιο του αρµόδιου Υπουργείου Οικονοµικών και να
γίνει µία ευρύτατη κουβέντα, διαβούλευση και να ακουστεί και η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκεί πέρα; Δεν το καταλαβαίνετε ότι
αυτό είναι κατ’ εξοχήν παράδειγµα κακής νοµοθέτησης; Συµφωνούµε µε την ουσία. Όµως, η διαδικασία είναι τελείως λάθος.
Όσον αφορά την τροπολογία-προσθήκη του κ. Κωνσταντινίδη
-έτσι νοµίζω-κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, είναι απαράδεκτο να επαναφέρετε ρυθµίσεις οι οποίες έχουν καταργηθεί, χωρίς καµµία
προηγούµενη διαβούλευση. Καταλαβαίνετε πόσο απέναντι είναι
αυτό στη λογική. Δηλαδή, προσπαθούµε να επιτύχουµε ευρύτατες συναινέσεις µε τον νοµικό κόσµο και έρχεστε κυριολεκτικά
στο παρά πέντε και πράγµατα τα οποία έχουν καταργηθεί,
ύστερα από προσπάθεια και από αγώνες, τα επαναφέρετε µε
έναν τόσο απλό τρόπο. Είναι τελείως απαράδεκτο!
Είναι ένα φοροεισπρακτικό µέτρο, κύριε Υπουργέ, στην πλάτη
των Ελλήνων πολιτών οι οποίοι θέλουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Είναι λάθος και πρέπει να το αποσύρετε. Είµαστε απέναντι.
Επίσης, ακόµη τραγικότερο λάθος, που ουσιαστικά υπονοµεύει τον ίδιο τον θεσµό της διαµεσολάβησης που θέλουµε εδώ
πέρα να προωθήσουµε και να επιτύχουµε, είναι η απίστευτη
αστοχία στην αιτιολογική έκθεση που συνδέει ουσιαστικά το δικαστικό ένσηµο και την επαναφορά του ως προίκα για τον θεσµό
της διαµεσολάβησης. Έχουµε κάνει τόσο αγώνα για να µπορέσει
αυτό το πράγµα να έρθει συναινετικά και να µπορέσει ο δικηγορικός κόσµος να το αγκαλιάσει! Είναι δυνατόν να αναφέρετε
αυτά τα πράγµατα στην αιτιολογική έκθεση; Είναι απολύτως
άστοχο και πρέπει να το ξαναδείτε.
Όσον αφορά τη δική µας τροπολογία, νοµίζω ότι ο κ. Λοβέρδος ήταν απολύτως κατατοπιστικός ότι µ’ αυτόν τον τρόπο λύνουµε τα χέρια στον εισαγγελέα διαφθοράς και στον οικονοµικό
εισαγγελέα, αφού, προκειµένου για εγκλήµατα τα οποία αφορούν είτε εκβιασµούς είτε πλήττουν τη γενετήσια ελευθερία θα
µπορεί να χρησιµοποιείται παρανόµως κτηθέν τηλεπικοινωνιακό
υλικό. Νοµίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως ίσχυε
και επί της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έχει ισχύσει για τέσσερα χρόνια και προς το τέλος της θητείας του ΣΥΡΙΖΑ τελικά το ανακάλεσαν. Νοµίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να επανέλθει.
Αυτή είναι η θέση µας για τις τροπολογίες. Σας ζητούµε να ξαναδείτε τα θέµατα τα οποία σας επισηµάναµε, γιατί, δυστυχώς,
φοβούµαι ότι επιτυγχάνουν ακριβώς τον αντίθετο στόχο απ’
αυτόν που θέλουµε να επιτύχουµε εµείς µε το να αγκαλιαστεί και
να επιτύχει ο θεσµός της διαµεσολάβησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρία Κοµνηνάκα από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µιλήσω από εδώ. Δεν ξέρω, όµως, αν θα µείνω στον χρόνο
µου. Έχω «κάβα» και από την πρωινή µου τοποθέτηση.
Ήθελα, κατ’ αρχάς, να αναφερθώ ξανά σ’ αυτό που είπε και ο
Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, το οποίο δεν απαντήθηκε,
κατά τη γνώµη µου, δηλαδή στο ζήτηµα του πώς το παρόν νοµοσχέδιο ουσιαστικά ανοίγει διάπλατα τις πόρτες στην ιδιωτικοποίηση της δικαιοσύνης. Ακόµα και αυτή η ίδια η αιτιολογία που
χρησιµοποιήθηκε και από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Νέας Δηµοκρατίας, όπως νοµίζω, ότι αυτή ερείδεται στο άρθρο
5 του Συντάγµατος για την ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας και την ελευθερία των συµβάσεων, από µόνη της κατα-
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δεικνύει ότι δεν υπάρχει καµµία σχέση ανάµεσα στην ελευθερία
ανάπτυξης της προσωπικότητας και στην ελευθερία των συµβάσεων µε την απονοµή της δικαιοσύνης, που είναι κατ’ εξοχήν ζήτηµα του κράτους και ζήτηµα δηµοσίου συµφέροντος.
Σε καµµία περίπτωση δεν θεωρούµε ότι µε τις ρυθµίσεις αυτές
εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία, η αµεροληψία. Ανοίγετε επικίνδυνους δρόµους. Δεν θέλω να επαναληφθώ για τα ζητήµατα που
έθεσα στην τοποθέτησή µου. Ωστόσο δεν νοµίζω ότι απαντήθηκε. Έγινε προσπάθεια από όλους τους οµιλητές της Νέας Δηµοκρατίας να επισηµάνουν ότι δήθεν αυτός είναι ένας
προαιρετικός θεσµός και ότι ο διαµεσολαβητής δεν έχει στοιχεία
του δικαστή. Κάτι τέτοιο νοµίζω ότι το έχει απορρίψει η ίδια η
ζωή, το έχει απορρίψει και η κρίση των ίδιων των δικαστών, που
έχουν τοποθετηθεί απέναντι στα ζητήµατα αυτά.
Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά δεν θέλω να αναφερθώ παραπάνω στα ζητήµατα του κυρίως νοµοσχεδίου, γιατί κυριολεκτικά
δεν σας προλαβαίνουµε. Υπάρχει καταιγισµός τροπολογιών στο
νοµοθέτηµα. Μέχρι το παρά πέντε έρχονται τροπολογίες «µαµούθ». Δηλαδή, είναι δυνατόν; Σχεδόν ολόκληρο νοµοθέτηµα
είναι η τροπολογία που έρχεται για τον ΟΑΣΘ.
Ένα ζήτηµα που ταλανίζει όλο τον λαό της Θεσσαλονίκης
τόσα χρόνια έρχεστε να το φέρετε στο παρά πέντε, ένα θέµα που
ούτε καν µπήκε προς συζήτηση βέβαια στις αρµόδιες επιτροπές.
Ούτε για τα µάτια του κόσµου έστω δεν ήρθε από το πρωί η τροπολογία, για να µπορέσει να µελετηθεί και να µπορέσουµε να τοποθετηθούµε και στην ουσία της και στο σύνολό της.
Είναι πραγµατικά απαράδεκτος ο τρόπος που επιλέγετε. Νοµίζω ότι πάνε περίπατο όλα τα παραµύθια για την καλή νοµοθέτηση. Δεν είναι, εξάλλου, καινούργιο το έργο. Το έχουµε δει
πολλές φορές.
Εµείς καταγγέλλουµε αυτή την επιλογή σας και ειδικά για τη
συγκεκριµένη τροπολογία, που νοµίζουµε ότι δεν καλύπτει ούτε
το ζήτηµα της προθεσµίας, διότι την προθεσµία την ξέρατε, δεν
ξεφύτρωσε σήµερα, ούτε βέβαια στις πέντε η ώρα που κατατέθηκε η τροπολογία. Είχατε όλον τον χρόνο να βάλετε την τροπολογία -και µάλιστα ενός τέτοιου όγκου τροπολογία- προς
συζήτηση. Εµείς αναφορικά µ’ αυτή την τροπολογία δεν θα συµµετάσχουµε καν στην ψηφοφορία της.
Τώρα, πραγµατικά µου κάνει τροµερά δεινή εντύπωση και για
τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας -θα µου επιτραπεί η έκφραση- το ότι µπαίνει σαν «λαγός» να καταθέσει µία τέτοιου είδους τροπολογία, που επιβαρύνει ακόµα περισσότερο την
πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Είναι πραγµατικά απαράδεκτο. Είχαµε δεδοµένο ότι δεν θα γίνει δεκτή αυτή η τροπολογία και ξαφνιαστήκαµε, τη στιγµή που ένα τέτοιο ζήτηµα έχει απορριφθεί
πολλαπλώς και από τον κόσµο της δικαιοσύνης.
Φορτώνει ακόµα ένα τεράστιο βάρος στις πλάτες των ανθρώπων που αγωνιούν και θέλουν να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά
τους στα δικαστήρια, αντί να ελαφρυνθούν. Κάναµε τόση συζήτηση εδώ για το κόστος και το βάρος της δικαιοσύνης και, αντί
να ελαφρύνετε, βάζετε ακόµα ένα τέλος, δηλαδή το δικαστικό
ένσηµο στις αναγνωριστικές αγωγές και µάλιστα µε αναδροµική
ισχύ. Είναι πραγµατικά απαράδεκτη αυτή η τροπολογία. Ζητάµε
να την αποσύρετε.
Μάλιστα, τι να συζητήσουµε τώρα; Να συζητήσουµε το ότι
στην αιτιολογική έκθεση βάζει την απαράδεκτη έκφραση ότι γίνεται για την καταπολέµηση της δικοµανίας; Δηλαδή, θα βγει νοµοθέτηµα από το Κοινοβούλιο που θα το κάνουµε δεκτό και θα
λέµε στην αιτιολογική έκθεση του νοµοθετήµατος ότι καταπολεµούµε τη δικοµανία;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Η δικοµανία είναι
λάθος.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Τους στέλνετε στους ιδιώτες και τώρα
να τους αποκλείσουµε και από κάθε πρόσβαση που έχουν να
διεκδικούν και να εξασφαλίζουν τα δικαιώµατά τους! Είναι, πραγµατικά, τουλάχιστον ενοχλητικό. Δεν το συζητάµε.
Κάναµε από το πρωί θέµα και συζήτηση για µία σειρά από ρυθµίσεις στην κύρια τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η
οποία δεν έχει συζητηθεί και έπιασε εξ απήνης τον δικαστικό
κόσµο, αναφορικά µ’ αυτά τα ζητήµατα για τους Προέδρους των
εφετών. Δεν απαντάτε πραγµατικά.
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Αν θέλατε να υπερασπιστείτε εδώ ότι δεν υπάρχει τίποτα µεµπτό σε µία τέτοια επιλογή, οι ίδιες οι αντιδράσεις του δικαστικού
σώµατος σας διαψεύδουν. Αν ήταν πράγµατι απαίτηση και εις
γνώσιν των δικαστών, δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει µία τέτοια
αντίδραση. Αφήνετε πολλά ερωτηµατικά για το τι θέλετε να επιδιώξετε και ποιον θέλετε να εξυπηρετήσετε.
Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, παραµένει το πρόβληµα της ανακύκλωσης της υποστελέχωσης. Δεν λύνετε κανένα ζήτηµα και
δεν πείθετε κανέναν ότι πάτε να λύσετε το ζήτηµα της υποστελέχωσης µε την κατάργηση των θέσεων των εφετών, αντικαθιστώντας τες από θέσεις Προέδρων εφετών, καθώς είναι γνωστό
ότι την ύλη και τη δουλειά θα την επιβαρυνθούν οι ίδιοι οι εφέτες.
Υπήρχαν και στο ίδιο το έγγραφο και άλλα αιτήµατα, βέβαια,
των φετών δικαστών, που δεν είχατε την ίδια σπουδή να τα φέρετε προς νοµοθέτηση.
Αντίθετα, στην τροπολογία αυτή υπάρχουν άλλες ρυθµίσεις,
που τις κρίνουµε θετικά και δεν θα είχαµε αντίρρηση να ψηφίσουµε, όπως τα ζητήµατα για «Το Σπίτι του Παιδιού» και τα ζητήµατα του επιµελητή ανηλίκων κ.λπ.. Ωστόσο, καταλαβαίνετε
ότι µε τον τρόπο που έρχονται αυτού του είδους οι τροπολογίες
δεν µας επιτρέπεται να την ψηφίσουµε, µαζί µε αυτό το άρθρο
που καταργείτε τις θέσεις των εφετών και τις αντικαθιστάτε µε
τους Προέδρους εφετών µε αυτόν τον τρόπο.
Θέλω να κάνω µια επισήµανση για το ζήτηµα µε το ΤΑΧΔΙΚ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και µε αυτό ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, µε δύο
σηµεία.
Το πρώτο αφορά το ΤΑΧΔΙΚ. Κατ’ αρχάς, το θεωρούµε θετικό
και όντως πρέπει να καταβληθούν τα κονδύλια για τις δαπάνες
που χρειάζονται για τα δικαστικά κτήρια, ωστόσο θέλω να επισηµάνω, όχι για την ίδια τη συγκεκριµένη ρύθµιση, αλλά ότι γίνεται
συστηµατικά µια κατάχρηση αυτής της έλλειψης τυπικών σφαλµάτων στα εντάλµατα από το ΤΑΧΔΙΚ, για να κόβονται απαραίτητες παροχές για βασικές ανάγκες χρηµατοδότησης των
δικαστηρίων.
Σας το λέω αυτό, γιατί τελευταία έχουν απασχολήσει και το
Εφετείο Αθηνών ζητήµατα όπως είναι, για παράδειγµα, ένα απαραίτητο κονδύλι για την επισκευή των ανελκυστήρων, που είχε
να κάνει και µε την ασφάλεια του κοινού. Και δεν συζητάµε για
την κατάσταση των δικαστηρίων στην επαρχία και αλλού. Σήµερα
οι δικαστές ζητάνε από τον Δικηγορικό Σύλλογο να καλύψει αυτή
τη δαπάνη.
Θεωρούµε ότι τέτοιου είδους προσχήµατα σε σχέση µε τις τοπικές ελλείψεις των ενταλµάτων δηµιουργούν περαιτέρω φραγµούς στο να καλύπτονται απαραίτητες ανάγκες.
Μια κουβέντα µόνο για την τροπολογία που καταθέτουν οι συνάδελφοι από το ΚΙΝΑΛ: Πραγµατικά, δεν καταλαβαίνω ποιος
είναι ο λόγος λίγες µέρες µετά τη συζήτηση για τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας να έρχεται µια τέτοια τροπολογία.
Κατ’ αρχάς, µιλάµε για τον Εισαγγελέα Οικονοµικών Εγκληµάτων και βάζετε µπροστά τα ζητήµατα των εγκληµάτων της γενετήσιας διαφθοράς. Το αντιπαρέρχοµαι αυτό. Όµως, το
ουσιαστικό και το επικίνδυνο, που εµείς το είχαµε επισηµάνει και
κατά τη συζήτηση στους Ποινικούς Κώδικες, είναι ότι είναι απαράδεκτο και γενικεύεται.
Μάλιστα εδώ θέλετε να εξαιρεθεί από την απόκλιση που
υπήρχε και το τηλεφωνικό απόρρητο, ενώ πριν ο εισαγγελέας
διαφθοράς δεσµευόταν από το επαγγελµατικό και τηλεφωνικό
απόρρητο. Ζητάτε την εξαίρεση και αυτού, ανοίγοντας επικίνδυνους δρόµους και µάλιστα µε τρόπο που το γενικεύετε σε όλες
τις περιπτώσεις της τέλεσης κακουργηµάτων.
Εννοείται ότι θα το καταψηφίσουµε. Ζητάµε να αποσυρθεί και
µάλιστα όταν έχει ήδη νοµοθετηθεί η δυνατότητα να χρησιµοποιούνται παρανόµως κτηθέντα αποδεικτικά µέσα. Μας αφήνετε
σοβαρότατα ερωτηµατικά για το πού πάτε το πράγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Αντώνιος Μυλωνάκης από την Ελληνική
Λύση.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Υπουργέ, δεν θα σας κουράσουµε και πολύ, γιατί από
το πρωί λέµε τα ίδια και τα ίδια πράγµατα. Η Ελληνική Λύση -τα
έχουµε πει πολλές φορές- είχε από την αρχή και από τις επιτροπές ορισµένες θέσεις. Οι θέσεις της ήταν ότι δεν θα ψηφίσουµε
το άρθρο 6 -και είναι σίγουρο αυτό- όσον αφορά την υποχρεωτικότητα, στα προσόντα των διαµεσολαβητών και ορισµένα άλλα
άρθρα τα οποία δεν θα ψηφίσουµε.
Στον κ. Κούβελα, ο οποίος µας ρώτησε τι ακριβώς θέλουµε,
θέλω να πω να του πω ότι αυτό που κάνει η Ελληνική Λύση είναι
µια αντιπολίτευση σοβαρή, µε στοιχεία.
Κύριε Κούβελα, εµείς είπαµε από την αρχή ότι δεν θέλαµε δύοτρία πραγµατάκια. Τώρα εσείς επιµένατε και λέτε άλλα.
Πάµε τώρα στις τροπολογίες. Καθίστε να µε ακούσετε, είναι
καλό, γιατί δείχνει ότι είστε µαχητής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μήπως χειροκροτήσει!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Πάµε στην τροπολογία. Δεν αλλάζει αυτό το κακό µε τις τροπολογίες. Είχε δίκιο η κ. Ξενογιαννακοπούλου που σας εγκάλεσε και είπε να έρχονταν τουλάχιστον
κατά τη διάρκεια των επιτροπών, για να προλάβαιναν και οι συνεργάτες µας να τις επεξεργαστούν.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, την τροπολογία 94 θα την ψηφίσουµε υποχρεωτικά, παρ’ όλο που σε ορισµένα θέµατα είναι
εκτός, κατά την άποψή µας, κυρίως εκεί µε την εγκληµατικότητα
και τη συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, την οποία έχω
µπροστά µου.
Στην τροπολογία 91 για τη νοµική βοήθεια οπωσδήποτε λέµε
«ναι».
Θα αναφερθώ και στην τροπολογία του Υπουργείου Υποδοµών -που δεν είναι δικιά σας- του κ. Καραµανλή. Βέβαια, ο κύριος
Υπουργός έφυγε, αλλά θέλουµε να ρωτήσουµε τι γίνεται µε
αυτόν τον ΟΑΣΘ. Δύο χρόνια -και θα έπρεπε να απαντήσουν και
οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ- είχαν τον ΟΑΣΘ σαν κρατική εταιρεία και
έπρεπε να γίνει ΑΣΥΘ µέχρι τις 4 Δεκεµβρίου. Δύο χρόνια τι
έκανε; Λέει ότι έκανε εκκαθάριση εν λειτουργία και δεν µπόρεσε
να γίνει και τώρα θέλουµε άλλα τρία-τέσσερα χρόνια, κύριε
Υπουργέ -δεν είναι βέβαια ο κ. Καραµανλής εδώ πέρα-, για να
γίνει η εκκαθάριση εν λειτουργία και να περάσει σε άλλο καθεστώς. Δεν µπορώ να καταλάβω. Ο κόσµος ταλαιπωρείται. Κάτι
πρέπει να κάνουµε µε όλα αυτά.
Την τροπολογία σχετικά µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς -δεν
είναι δικό σας θέµα, είναι του Υπουργείου Οικονοµικών, του κ.
Σταϊκούρα- θα την υπερψηφίσουµε, αλλά έπρεπε να έρχονται
στην ώρα τους και όχι σε άλλα, άσχετα νοµοσχέδια. Βλέπετε ότι,
ενώ το δικό σας νοµοσχέδιο ήταν καθαρό, «µαγαρίστηκε», όπως
λένε στο χωριό µου. Μπήκε το «και άλλες διατάξεις». Άλλαξε το
νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Φωτεινή Μπακαδήµα από το ΜέΡΑ25.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω
πρώτα µε ένα γενικό σχόλιο, πριν µπω, πολύ σύντοµα, στις επιµέρους τροπολογίες. Δυστυχώς, συνεχίζεται η πρακτική κακής
νοµοθέτησης µε τροπολογίες άλλων Υπουργείων να έρχονται σε
ένα τόσο σηµαντικό νοµοσχέδιο, ενώ ταυτόχρονα αναµειγνύονται άρθρα που είναι προβληµατικά µε άλλα που θα µπορούσαν
να βρούνε µια ευρύτερη συναίνεση.
Ξεκινώ µε την τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών, που
αφορά τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θα
κάνω δύο παρατηρήσεις για αυτό, γιατί ξέρω ότι δεν είναι δική
σας τροπολογία, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι εδώ ο κ. Σταϊκούρας.
Κατ’ αρχάς, γιατί έρχεται σήµερα και τόσο βιαστικά η συγκεκριµένη τροπολογία; Γιατί δεν µπορούσε να περιµένει µέχρι την
επόµενη εβδοµάδα, που, κατά πάσα πιθανότητα, θα µπει το φορολογικό νοµοσχέδιο, που είναι ήδη σε επεξεργασία στην αρµόδια Επιτροπή, αυτή των Οικονοµικών Υποθέσεων, ώστε να
κατατεθεί µαζί του και να έρθει νοµοσχέδιο του αρµόδιου Υπουργείου;
Το δεύτερο είναι το εξής: Γιατί εξαιρούνται τα συστηµικά πι-
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στωτικά ιδρύµατα και οι ασφαλιστικές εταιρείες από τις θετικές,
εν µέρει, διατάξεις που προβλέπουν όλα τα υπόλοιπα άρθρα;
Προχωράµε στη δεύτερη, που είναι αυτή της νοµικής βοήθειας
και είναι µια τροπολογία που µας βρίσκει θετικούς. Εξάλλου και
εµείς, µεταξύ άλλων συναδέλφων, το είχαµε θέσει σαν θέµα στην
επιτροπή.
Τώρα, στην τρίτη τροπολογία, τη δική σας, θα σταθώ στο πέµπτο άρθρο, που αυξάνει τις οργανικές θέσεις των Προέδρων
εφετών κατά ογδόντα έξι µε ταυτόχρονη µείωση εκείνων των
εφετών, κίνηση που προκάλεσε ήδη έντονες αντιδράσεις, καθώς
έρχεται σε σύγκρουση µε πάγιο αίτηµα του δικαστικού κλάδου
για αύξηση των οργανικών θέσεων, αφήνοντας ανοικτά θέµατα
υποβάθµισης της θέσης του Προέδρου πρωτοδικών, διαταραχής
µεταξύ των βαθµών, αλλά και χρέωση υποθέσεων τόσο σε εφέτες όσο και σε Προέδρους εφετών, δεδοµένου ότι ήρθε χωρίς
να έχει γίνει καµµία διαβούλευση πριν.
Μάλιστα µια τέτοια κίνηση, που γίνεται πολύ σύντοµα µετά την
τοποθέτηση νέων διοικήσεων σε πολλά νοσοκοµεία της χώρας,
που προκάλεσαν τις αντιδράσεις που όλοι είδαµε, δείχνει ότι συνεχίζεται η πρακτική τακτοποίησης «ηµετέρων» και αυτό ειλικρινά
είναι απαράδεκτο.
Θα σταθώ στις διατάξεις του άρθρου 2, που αφορούν «Το Σπίτι
του Παιδιού» και είναι διατάξεις που ειλικρινά θα θέλαµε να στηρίξουµε. Ξέρω ότι τώρα είναι τελευταία στιγµή και δεν έχει
νόηµα, αλλά, αν είχε έρθει νωρίτερα, θα ήθελα να σας είχα πει
να είχε έρθει σε διαφορετική τροπολογία, ώστε να το στηρίξουµε.
Πολύ σύντοµα, σε τριάντα δευτερόλεπτα, θα αναφερθώ στις
υπόλοιπες. Την τροπολογία που αφορά στο δικαστικό ένσηµο θα
την καταψηφίσουµε, διότι θεωρούµε ότι δηµιουργεί µια ιδιότυπη
προνοµιακή δικαιοσύνη για λίγους, αφήνοντας τους πολλούς
εκτός νοµικής και δικαστικής προστασίας, καθώς αυξάνει το συνολικό κόστος, προσθέτοντας ένα επιπλέον ένσηµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Στην τροπολογία που κατέθεσαν οι συνάδελφοι του ΚΙΝΑΛ,
µας προκαλεί και εµάς εντύπωση -και θα συµφωνήσω µε την αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας- που έρχεται
τώρα και κρίνουµε ότι θα θέλαµε να έχουµε σαφέστερα µια εκτενέστερη αιτιολόγηση. Σε κάθε περίπτωση η αιτιολογική έκθεση
δεν µας καλύπτει για να µπορέσουµε να το στηρίξουµε ή να αποφανθούµε.
Κλείνω µε τον ΟΑΣΘ. Πάλι δεν είναι δική σας τροπολογία και
κρίνουµε πως έρχεται για να συνεχίσει µια πρακτική της Κυβέρνησης, να ικανοποιεί αιτήµατα ιδιωτών που νέµονται τις αστικές
συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης προνοµιακά και καταχρηστικά.
Ο ΟΑΣΘ πρέπει να είναι δηµόσιος και να ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών, του επιβατικού κοινού. Ως εκ τούτου, θα την
καταψηφίσουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι ολοκληρώσαµε µια όντως
εκτενή διαδικασία συζήτησης ενός νοµοσχεδίου που, τουλάχιστον για την πλειοψηφία και των συναδέλφων αλλά και των κοµµάτων του ελληνικού Κοινοβουλίου, συνιστά µια ανάγκη για τη
σηµερινή πραγµατικότητα στην πατρίδα µας. Δεν το λέω αυτό
γιατί, όπως πολλές φορές έχω επαναλάβει, υπήρξε µια ανάλογη
νοµοθετική πρωτοβουλία από µια προηγούµενη κυβέρνηση, του
ΠΑΣΟΚ του 2010 ή του ΣΥΡΙΖΑ του 2018, αλλά κυρίως γιατί δεν
υπάρχει καµµία σοβαρή εξελιγµένη χώρα στην Ευρώπη και στον
κόσµο που δεν έχει υιοθετήσει τον θεσµό της διαµεσολάβησης
ως βασική διαδικασία αξιόπιστης εναλλακτικής και πρόσθετης
µεθόδου επίλυσης διαφορών, χωρίς την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι µια παραδοχή την οποία νοµίζω ότι κανείς δεν
µπορεί να αµφισβητήσει.
Αντιλαµβάνοµαι αφορισµούς της λογικής «οτιδήποτε είναι ευ-
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ρωπαϊκό δεν το υιοθετώ». Μιλάω προφανώς για τη θέση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Διαφωνώ. Σέβοµαι την άποψη
αυτή και φαντάζοµαι ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονται ως αιτιάσεις από εκεί και πέρα σταµατούν σ’ αυτή τη βασική παραδοχή.
Όµως, ας δούµε ουσιαστικά τι έχει εξελιχθεί αυτές τις µέρες
που συζητήσαµε στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή µέχρι
σήµερα στην Ολοµέλεια σε σχέση µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Καλώς κάνουν τα κόµµατα που κυβέρνησαν σε προηγούµενη
περίοδο και επιχείρησαν τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία και επιθυµούν να υιοθετήσουν γενικότερα µια λογική φιλοσοφία που αφορά στο νοµοσχέδιο. Είναι θεµιτό αυτό, αλλά πόσο
θεµιτό είναι να λέτε ότι κάνουµε αντιγραφή ενός προηγούµενου
νοµοσχεδίου, όταν έρχονται δέκα φορείς κατά τη διάρκεια της
ακρόασης των φορέων και µας συγχαίρουν για ένα καινούργιο,
αυτοτελές, ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο; Επίσης, από την άλλη
πλευρά, πόσο δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν σας ζητήµατα τα οποία
στην πραγµατικότητα άπτονται είτε της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας
είτε της συνταγµατικότητας εσωτερικά;
Το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι µου θέσατε
ζητήµατα που αφορούν στις ιδιότητες των διαµεσολαβητών, στα
ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τους φορείς κατάρτισης, που
ξέρετε ότι έχουν απαντηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν ξέρετε
ότι στην Ευρώπη οι διαµεσολαβητές δεν χρειάζεται καν να έχουν
πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης; Δεν το ξέρετε αυτό; Δεν ξέρετε
ότι, όταν υπήρξε ο πρώτος νόµος του ΠΑΣΟΚ, στην πραγµατικότητα είχαµε κριθεί από θέµατα τέτοιου είδους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είχαµε όντως τη διαφορετική άποψη των ευρωπαϊκών
θεσµών; Δεν τα ξέρετε όλα αυτά; Δεν ξέρετε ότι έπρεπε να προσαρµοστούµε µ’ ένα νοµοσχέδιο σε δεδοµένα τα οποία υπάρχουν σ’ όλη την Ευρώπη; Το λέω αυτό, διότι επαναλαµβάνω ότι
δέχοµαι την κριτική της Αντιπολίτευσης όποια και αν είναι και µε
οποιονδήποτε τρόπο, αλλά όχι τουλάχιστον επί ζητηµάτων τα
οποία βρίσκονται πολύ µακριά από την πραγµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο στόχος είναι να αλλάξουµε τη
νοµική κουλτούρα στην πατρίδα µας και εις αυτό σάς προτρέπω
να αναλάβετε την ευθύνη που αναλογεί σε όλους. Δεν είναι το
ζήτηµα απλά και µόνο να φέρουµε έναν καινούργιο θεσµό που
προφανώς θα βοηθήσει, θα δηµιουργήσει µια διαφορετική λογική και σίγουρα θα αποφορτίσει το τεράστιο βάρος που υπάρχει
στην ελληνική δικαιοσύνη. Προφανώς και αυτό είναι ένα µεγάλο
ζητούµενο. Το ζήτηµα είναι να µπορέσουµε να προαγάγουµε µια
διαφορετική κουλτούρα, η οποία θα µας δώσει τη δυνατότητα
να εισαγάγουµε ένα διαφορετικό πνεύµα στην ελληνική κοινωνία,
αλλά και στους λειτουργούς της δικαιοσύνης, αυτό της φιλικής
και εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών. Αυτή είναι η φιλοσοφία του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, το οποίο επιχειρούµε σήµερα ουσιαστικά να ψηφίσουµε στο ελληνικό Κοινοβούλιο, για
να µπορέσουµε την επόµενη µέρα να δούµε όλα αυτά τα ωραία
που περιγράφουµε ο καθένας µε τον δικό του τρόπο να έχουν
ουσιαστικό αποτέλεσµα στην ελληνική πραγµατικότητα.
Η προσπάθεια που έγινε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν
ήταν να αντιγράψει ένα προηγούµενο νοµοσχέδιο. Ήταν να παρουσιάσει ένα αυτοτελές, ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο, το οποίο
περιγράφει όλους τους όρους και όλους τους κανόνες της λειτουργίας του συγκεκριµένου θεσµού. Θεωρώ πραγµατικά πολύ
µεγάλη επιτυχία για την ελληνική κοινοβουλευτική πραγµατικότητα το ότι τουλάχιστον τα περισσότερα κόµµατα στάθηκαν σ’
αυτή τη λογική, παρά την κριτική και παρά το ότι εκφράστηκαν
διαφορετικές απόψεις.
Όµως, επαναλαµβάνω ότι πρέπει κανείς και µε σοβαρότητα
και µε ευθύνη να βλέπει την προσπάθεια που γίνεται, γιατί µόνο
τότε θα µπορούµε να είµαστε ουσιαστικοί και χρήσιµοι απέναντι
στην ελληνική κοινωνία. Υπήρξαν πολλά ζητήµατα τα οποία ετέθησαν και τα οποία θα µπορούσε κανείς και να σχολιάσει και να
συζητήσει, αλλά νοµίζω ότι το µεγαλύτερο µέρος της αντίκρουσης των επιχειρηµάτων έγινε και από τους εισηγητές και από
τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Έχει µεγάλη σηµασία, όµως, να δούµε τι έχει συµβεί στη γειτονική χώρα, στην Ιταλία. Το 2010, που έγινε η αντίστοιχη νοµοθετική πρωτοβουλία στην Ελλάδα, ακριβώς τότε υιοθετήθηκε η
διαµεσολάβηση νοµοθετικά ως θεσµός στην Ιταλία. Πέρασε ένα
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διάστηµα δύο και πλέον χρόνων µε τροµερές εσωτερικές αντιδράσεις και µε πολλά προβλήµατα, τα οποία έδειχναν ότι πολύ
δύσκολα θα µπορούσε να εφαρµοστεί ο θεσµός. Φαντάζοµαι ότι
αντιλαµβάνεστε πού στέκονται συνήθως οι αντιδράσεις όταν
προσπαθούµε να εισαγάγουµε κάτι καινούργιο και όταν αυτό το
καινούργιο ενδεχοµένως θίγει κάποιους.
Σήµερα που µιλάµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Ιταλία
περισσότερες από διακόσιες πενήντα χιλιάδες υποθέσεις τον
χρόνο επιλύονται µε τον θεσµό της διαµεσολάβησης. Αντιλαµβάνεστε πόσο µεγάλο βάρος αφαιρείται από τη διαδικασία της
τακτικής δικαιοσύνης; Αυτό είναι το ζητούµενο και εκεί πρέπει
να σταθούµε, εκεί πρέπει να οριοθετήσουµε τον όποιον στόχο
βάζουµε σήµερα µε τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία.
Το λέω αυτό διότι ξαναλέω ότι είναι καλή η αντιπολίτευση, τη
δέχοµαι, είναι καλή η διαφορετική άποψη και η διαφορετική έκφραση γνώµης, αλλά νοµίζω ότι η πραγµατικότητα πάντα είναι
µία, είναι αδιάψευστη και κανείς δεν µπορεί να ξεφύγει απ’ αυτή.
Όσο πιο γρήγορα και πιο εύκολα τη βλέπουµε, την αναγνωρίζουµε, την υιοθετούµε και την υποστηρίζουµε, τόσο είναι µεγαλύτερες οι πιθανότητες να βοηθήσουµε την ελληνική κοινωνία
µέσα απ’ αυτές µας τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες.
Για το νοµοσχέδιο θα πω µια ακόµα σκέψη: Δεν µιλάµε για
υποχρεωτική διαµεσολάβηση. Το έχω πει πολλές φορές και χαίροµαι που το καταλαβαίνετε, κύριε Ξανθόπουλε.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι η αφετηρία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Είναι
υποχρεωτική προσπάθεια υπαγωγής στη διαµεσολάβηση. Πρέπει όλοι να καταλάβετε ότι, αν δεν είχαµε αυτή την προϋπόθεση,
δεν θα είχαµε σχεδόν καµµία πιθανότητα να πετύχει η εφαρµογή
του συγκεκριµένου θεσµού. Αυτή είναι µια αλήθεια την οποία δεν
µπορεί κανείς να αµφισβητήσει.
Δεν είναι µια δογµατική θέση αυτό το οποίο επιχειρεί αυτή τη
στιγµή να νοµοθετήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η σηµερινή
Κυβέρνηση. Είναι µια θέση η οποία έχει λάβει υπ’ όψιν της όλες
τις παραµέτρους. Έχουµε λάβει υπ’ όψιν µας τι έχει προηγηθεί.
Έχουµε προσπαθήσει να απαντήσουµε και να θεραπεύσουµε
όλα εκείνα τα προβλήµατα τα οποία είχαν παρουσιαστεί στις δύο
προηγούµενες νοµοθετικές πρωτοβουλίες. Οι αγαπητοί συνάδελφοι, οι οποίοι εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις, πιστεύω ότι
είναι παρακινούµενοι κυρίως από την αντιπολιτευτική διάθεση,
γιατί, αν προσπαθούσαν να προσέξουν το νοµοσχέδιο και να το
διαβάσουν λέξη-λέξη, θα είχαν διαπιστώσει ότι ένα πολύ µεγάλο
µέρος των δικών τους αιτιάσεων δεν είχε καµµία σχέση µε την
πραγµατικότητα του νοµοσχεδίου που παρουσιάζουµε και συζητάµε σήµερα.
Επίσης, θα ήθελα να τους παρακαλέσω να διαβάσουν την απόφαση της διοικητικής ολοµέλειας του Αρείου Πάγου. Θα την καταθέσω στα Πρακτικά. Εκεί υπάρχουν και οι περισσότερες
απαντήσεις για τα ζητήµατα τα οποία θέσατε. Παραδείγµατος
χάριν, ένα ζήτηµα που ετέθη και από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και από άλλους φορείς: Γιατί το δηµόσιο δεν µπορεί να
µπει στη διαδικασία της διαµεσολάβησης; Αλήθεια, το έχετε σκεφτεί, το έχετε απαντήσει; Διότι η διαδικασία της διαµεσολάβησης
πρέπει να διασφαλίζει την προστασία του αδυνάτου έναντι του
ισχυρότερου αντιδίκου και αυτή είναι µια πραγµατικότητα. Γι’
αυτόν τον λόγο δεν είµαστε ουσιαστικά σε θέση να βάλουµε ενδεχοµένως ασφαλιστικές εταιρείες, µεγάλες επιχειρήσεις παροχής ιατρικών υπηρεσιών, πολυεθνικές εταιρείες στη διαδικασία
της διαµεσολάβησης. Αυτός είναι ο λόγος, διότι δεν µπορεί να
έχεις στην πραγµατικότητα δύο µη ισοβαρή, µη ισότιµα µέρη.
Άρα, λοιπόν, ακόµη και αυτό το οποίο θέσατε πάρα πολλές
φορές αιτιολογείται άριστα -επαναλαµβάνω- από τα πρακτικά
της απόφασης της διοικητικής ολοµέλειας του Αρείου Πάγου,
την οποία καταθέτω στα Πρακτικά και θα παρακαλέσω τους συναδέλφους που έχουν πραγµατικό ενδιαφέρον να την πάρουν και
να τη διαβάσουν. Εκεί θα δείτε ότι ένα πολύ µεγάλο µέρος όλων
αυτών των παρατηρήσεων που θέσατε στην πραγµατικότητα έχει
απαντηθεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος
Τσιάρας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα απόφαση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εµείς, όµως, αυτή τη στιγµή εδώ που βρισκόµαστε έχουµε
ολοκληρώσει µε τα ζητήµατα που αφορούν στην καλή νοµοθέτηση απέναντι στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Είχαµε λάβει την πρόνοια
να ζητήσουµε από τη διοικητική ολοµέλεια του Αρείου Πάγου τη
γνώµη και την έγκριση για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, να µην
προκύψουν εκ νέου τέτοια ζητήµατα, που είχαν προκύψει στην
προηγούµενη νοµοθετική πρωτοβουλία.
Είµαστε έτοιµοι να δώσουµε στην ελληνική κοινωνία µια δυνατότητα λειτουργίας ενός θεσµού, που πιστεύουµε ότι είναι ένα
µεγάλο βήµα προόδου και για τη χώρα και για την κοινωνία ή,
εάν θέλετε, ακόµη και για την ίδια την έννοια της δικαιοσύνης.
Όχι για τη δικαιοσύνη ή το σύστηµα της δικαιοσύνης, αλλά για
την έννοια της δικαιοσύνης, που θα δώσει την ευκαιρία σε πάρα
πολλούς να γλιτώσουν χρόνο, να διαχειριστούν µία διαδικασία,
η οποία είναι πραγµατικά πιο οικονοµική, είναι εµπιστευτική, αµερόληπτη, µε όρους και διαδικασίες που περιγράφονται ακριβώς.
Υπήρξαν διάφορα ζητήµατα που αφορούσαν στην Κεντρική
Επιτροπή Διαµεσολάβησης. Εσείς, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε παρακολουθήσει τις αλλαγές που κάνατε, σχετικά µε
τα ασυµβίβαστα των µελών της Επιτροπής Διαµεσολάβησης;
Κατά πόσο µπορεί ένα µέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης να είναι ταυτόχρονα και συµβαλλόµενος µε έναν µεγάλο φορέα διαµεσολάβησης; Δεν υπάρχουν ασυµβίβαστα;
Εµείς δεν κάναµε τίποτα άλλο, παρά να προσπαθήσουµε να αυστηροποιήσουµε τα κριτήρια και να βάλουµε ασφαλιστικές δικλίδες.
Κάποιος συνάδελφος είπε ότι ελαττώσαµε τον αριθµό των δικαστικών. Ποιος σάς είπε ότι είναι δικαστική διαδικασία; Εδώ δεν
λέµε ότι είναι µία άλλη διαδικασία; Αυτό δεν το έχετε αντιληφθεί
και λέτε, γιατί ελαττώσαµε τον αριθµό των δικαστών στην Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης; Ίσα-ίσα, προσπαθήσαµε να
υπάρχει µία αναλογική εκπροσώπηση σε όλα τα επίπεδα, ούτως
ώστε να µην υπάρχουν ούτε ζητήµατα ούτε προβλήµατα. Μάλιστα, ελαττώσαµε και τον αριθµό των συµµετεχόντων από την
πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Πρέπει να υπάρξει µία αξιολόγηση σε εύλογο χρόνο της διαδικασίας της εφαρµογής του θεσµού αλλά και των αποτελεσµάτων που παράγει και αυτό δεν µπορεί να το κάνει κανείς, παρά
µόνο εάν είναι κάποιο µέλος της σταθερής διοίκησης του Υπουργείου. Εκεί απαντάται, δεν απαντάται κάπου αλλού. Και το λέω
πραγµατικά µε κάθε ειλικρίνεια και καλή διάθεση, χωρίς να προσπαθώ αυτή τη στιγµή να σας πείσω για κάτι το οποίο δεν είναι
πέρα για πέρα πραγµατικό.
Κύριε Καλαµατιανέ, νωρίτερα µου είπατε ότι θα καταψηφίσετε
το άρθρο 20, εάν δεν κάνω λάθος. Ξέρετε ότι είναι το ίδιο µε το
άρθρο 196 του δικού σας νόµου; Ψάξτε να το δείτε. Θέλετε να
σας δώσω τα συγκεκριµένα άρθρα, για να είστε σίγουρος; Εγώ
µπορώ πραγµατικά, διά των Πρακτικών, εάν θέλετε, αυτή τη
στιγµή να σας τα ενεχειρίσω και µετά ελπίζω να δικαιολογήσετε
επαρκώς τη θέση σας, διότι, επαναλαµβάνω, είτε βλέπουµε και
διαβάζουµε καλά τι γίνεται και δικαιολογούµε βεβαίως τη θέση
µας είτε διαφορετικά όλα αυτά εντάσσονται σε µία λογική απλής
αντιπολίτευσης.
Τα καταθέτω στα Πρακτικά. Είναι το άρθρο 20 του σηµερινού
νοµοσχεδίου µε το άρθρο 196 του ν.4512/2018.
(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)
Πάµε, λοιπόν, να µιλήσουµε για τα θέµατα που έθεσε η αξιότιµη Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Βεβαίως, ένα µέρος αυτών των θεµάτων ετέθη σχεδόν απ’
όλους τους συναδέλφους και των άλλων κοµµάτων.
Πάµε να µιλήσουµε για τις τροπολογίες. Είναι το τρίτο νοµοσχέδιο που καταθέτει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στο πρώτο νοµοσχέδιο δεν είχαµε καµµία τροπολογία. Στο δεύτερο
νοµοσχέδιο, στις αλλαγές των Ποινικών Κωδίκων, καταθέσαµε
µία τροπολογία, η οποία ήταν απολύτως απαραίτητη, µιας και οι
συνέπειες της εφαρµογής του νέου Ποινικού Κώδικα από την 1η
Ιουλίου 2019 δεν έδινε τις δυνατότητες στους νοµικούς συµβού-
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λους των Υπουργείων να ασκήσουν έγκληση σε συγκεκριµένες
περιπτώσεις. Το ξέρετε, κύριε Ξανθόπουλε, φαντάζοµαι. Άρα,
λοιπόν, φαντάζοµαι να αντιλαµβάνεστε ότι δεν επρόκειτο για µία
τροπολογία άσχετη, η οποία βρισκόταν κάπου αλλού, αλλά για
µία τροπολογία, η οποία έκλεινε ένα κενό, που είχε δηµιουργήσει
η νοµοθετική πρωτοβουλία της προηγούµενης κυβέρνησης.
Πάµε, λοιπόν, στο σηµερινό νοµοσχέδιο. Κατ’ αρχάς, για το
σώµα θεωρητικά των πολλών δικών µας τροπολογιών, του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, σας είχα ενηµερώσει ότι δεν ήταν έτοιµες, γιατί έπρεπε να περάσουν τη διαδικασία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σας είχα ενηµερώσει, όµως, έγκαιρα, από
την τελευταία συνεδρίαση, κατά τη δεύτερη ανάγνωση ουσιαστικά του νοµοσχεδίου στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.
Άρα, λοιπόν, γι’ αυτό δεν νοµίζω να ισχυρίζεται κανείς ότι υπήρχε
αιφνιδιασµός, για να ξέρουµε ακριβώς τι γίνεται.
Βεβαίως, ήταν τροπολογίες, οι οποίες αφορούσαν σε ζητήµατα κρίσιµα και επείγοντα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Εκτός
εάν δεν θέλατε να τακτοποιήσουµε τα ζητήµατα που αφορούν
τη «Στέγη του Παιδιού», εάν δεν θέλατε να λειτουργεί το Συµβούλιο Χαρίτων, εάν δεν θέλατε, εν πάση περιπτώσει, να δώσουµε απαντήσεις και λύσεις σε ζητήµατα που αφορούν είτε στη
νοµική βοήθεια για το νοµοσχέδιο είτε στο να υπάρχει µία συνέχεια στη Σχολή Δικαστών, που σε λίγο καιρό θα ξαναρχίσει τις
εργασίες της.
Πάµε, όµως, να µιλήσουµε για την επίµαχη τροπολογία, στην
οποία νοµίζω ότι υπήρχε ένα γενικότερο πεδίο αντιπαράθεσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να αποφασίσουµε: Είτε
θα αναγνωρίσουµε τα προβλήµατα στον χώρο της δικαιοσύνης
και θα προσπαθήσουµε να τα λύσουµε βήµα-βήµα είτε διαφορετικά θα µείνουµε σ’ αυτή τη γνωστή στείρα αντιπαράθεση της µικροκοµµατικής λογικής, η οποία έχει υιοθετηθεί και δυστυχώς
διαιωνίζεται τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης και εσείς, κυρία Γιαννακοπούλου, φαντάζοµαι ότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις στον χώρο της δευτεροβάθµιας
δικαιοσύνης, µε υποθέσεις οι οποίες καθυστερούν και δηµιουργούν τεράστια ζητήµατα και στους πολίτες αλλά και στην ίδια τη
δικαιοσύνη.
Είναι, επίσης, γνωστό και από παντού αποδεκτό ότι τα Εφετεία
της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά σηκώνουν το µεγαλύτερο βάρος. Αλήθεια, πώς πιστεύετε ότι προέκυψε ο αριθµός 86; Έχουµε κάποιον δήθεν -γιατί το άκουσα και αυτό και
πραγµατικά δεν ξέρω πραγµατικά τι να πω- ογδοηκοστό πέµπτο
ή ογδοηκοστό έκτο, τον οποίο θέλουµε να βοηθήσουµε; Γιατί
µου είπατε και κάτι τέτοιο. Δεν ξέρετε ότι εξήντα έξι είναι οι προεδρεύοντες εφέτες στην Αθήνα, δεκατρείς στη Θεσσαλονίκη και
επτά στον Πειραιά; Δεν βγαίνει κανένα µαγικό νούµερο. Ξέρετε,
είναι εύκολο κανείς να ισχυρίζεται ότι πίσω από µία τέτοια ρύθµιση µπορεί να υπάρχουν δεύτερα ή τρίτα πράγµατα κ.λπ., αλλά
εάν για κάποιον λόγο θα µπορούσα και εγώ να πω ότι αυτό µπορεί να γίνει µε τον µισό αριθµό, θα το έκανα µε τον µισό αριθµό.
Πόσο, όµως, θα απαντούσε στην πραγµατικότητα και στην
ανάγκη, η οποία ξέρουµε ότι δηµιουργείται αυτή τη στιγµή;
Δεν ξέρετε ότι µε το µονοµελές εφετείο, το οποίο επανέρχεται
µε τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, αυξάνονται οι ανάγκες; Δεν
θέλετε να έχει το κύρος, τη γνώση και τη συγκρότηση του Προέδρου εφετών ο άνθρωπος ο οποίος θα εκδίδει αποφάσεις; Δεν
το θέλετε, κύριε Ξανθόπουλε;
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτή ήταν...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μην κάνετε διάλογο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Συνεχίζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μη σηκώνεστε, κύριε
Ξανθόπουλε.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Έκανε προσωπική αναφορά.
Να αντιπαρατεθούµε στα ουσιώδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κύριε
Πρόεδρε, έκανα υποµονή, άκουσα όλους τους συναδέλφους, θα
ολοκληρώσω σε λίγο.
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Ξέρετε τι δεν είναι σωστό; Δεν είναι σωστό τα πολιτικά κόµµατα να σύρονται είτε πίσω από δηµοσιεύµατα είτε πίσω από επιστολές. Και το λέω, γιατί αυτό δεν συνιστά πραγµατική
παραγωγή πολιτικής. Αντίθετα, δηµιουργούνται εντυπώσεις και
κανείς κρύβεται πίσω ενδεχοµένως από µία άποψη, που για τον
άλφα ή βήτα λόγο υπάρχει, γιατί οι παροικούντες την Ιερουσαλήµ γνωρίζουν πάντα ποιοι είναι οι λόγοι. Μπορεί να έχουν µία
στόχευση και αυτό δυστυχώς σ’ έναν δεύτερο ή τρίτο χρόνο εκθέτει και τα κόµµατα και όλους αυτούς οι οποίοι ισχυρίζονται τις
συγκεκριµένες απόψεις.
Δεσµεύθηκα, λοιπόν, νωρίτερα µε µια συγκεκριµένη εξαγγελία, ότι η αίρεση η οποία δηµιουργήθηκε ακόµα και από τους
υπογράφοντες τη συγκεκριµένη επιστολή, που εξέφραζε τον
προβληµατισµό σε σχέση µε την αύξηση του αριθµού των Προέδρων εφετών µε την ισάριθµη µείωση των εφετών, και σας δήλωσα εκ των προτέρων ότι οι συγκεκριµένες θέσεις, οι οποίες θα
είναι σε ικανοποιητικό αριθµό, πρόκειται να εξαγγελθούν σε επόµενη νοµοθετική πρωτοβουλία. Και αν θέλετε να ξέρετε, ακόµα
και αυτή η συγκεκριµένη εξέλιξη για το ποιοι θα γίνουν Πρόεδροι
εφετών θα ολοκληρωθεί του χρόνου τον Ιούνιο, δεν θα γίνει
αύριο. Όσοι γνωρίζουν, όσοι είναι µάχιµοι και όσοι είναι µέσα στη
διαδικασία ξέρουν πολύ καλά τι πρόκειται να συµβεί. Άρα, λοιπόν, δεν µιλάµε ούτε για ετεροχρονισµούς ούτε για πρωθύστερα
ούτε για τίποτα άλλο. Προσπαθούµε να διαφυλάξουµε το κύρος
του θεσµού, να δώσουµε την αξιοπιστία και το κύρος στον πρόεδρο εφέτη δικαστή, για να µην υπάρχουν τέτοια ζητήµατα και
τέτοιου είδους προβλήµατα.
Όλα τα άλλα, τα οποία άκουσα µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον,
νοµίζω ότι λίγο ή πολύ έχουν απαντηθεί και έχουν δηµιουργήσει
συγκεκριµένη λογική.
Το να δέχεται κανείς κριτική για τις τροπολογίες από τα υπόλοιπα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, πλην φυσικά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, είναι λογικό.
Όµως, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, εσείς κάνετε κριτική για τις
τροπολογίες; Εδώ δεν ήσασταν και στην προηγούµενη Βουλή;
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Φυσικά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Θυµάστε πώς νοµοθετούσατε; Έχετε ιδέα; Υπάρχει ρεκόρ αριθµού
τροπολογιών. Ξέρετε τι τροπολογίες κατεβάζατε σε κάθε νοµοσχέδιο;
Έχετε πραγµατικά τη µνήµη να θυµάστε τι γινόταν; Τριάντα,
σαράντα, πενήντα τροπολογίες!
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ. Αφήστε να ολοκληρώσει ο Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Δεν
µιλάω σε εσάς, κύριε Καλαµατιανέ. Δεν ήσασταν εδώ. Μιλάω
στους συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονταν εδώ και στο προηγούµενο Κοινοβούλιο.
Κάποια στιγµή νοµίζω ότι η ευθύνη µιας δικής µας προηγούµενης πορείας και πράξης είναι µεγαλύτερη και µπαίνει πάντα
απέναντι στον καθρέφτη της προσωπικής αξιοπρέπειας. Το λέω
αυτό, διότι, επαναλαµβάνω τουλάχιστον για άλλη µία φορά, εδώ
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αν θέλετε, η υπέρβαση στο κοµµάτι
των τροπολογιών δεν υπάρχει και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Είναι δύο υπουργικές τροπολογίες, οι οποίες αναδεικνύουν τη
µεγάλη ανάγκη της άµεσης νοµοθέτησης και, βεβαίως, άλλες
δύο τροπολογίες οι οποίες κατετέθησαν. Δεν µιλάµε για καταιγίδα τροπολογιών, όπως ακούστηκε, ή εν πάση περιπτώσει που
θα µπορούσε να συµβαδίζει µε τη λεγόµενη κακή νοµοθέτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι ο καθένας από µας
µε πολύ µεγάλη ευκολία µπορεί να καταλάβει πού βρισκόµαστε,
µπορεί να δει και να κατανοήσει την προσπάθεια που γίνεται και
από την Κυβέρνηση και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ωστόσο, για να κλείσω, όταν γίνεται µια γενικότερη κριτική
είναι θεµιτή. Όταν, όµως, αυτή η κριτική µπορεί εύκολα να βρει
τα συγκριτικά στοιχεία µε το άµεσο παρελθόν, εκεί αντιλαµβάνεται κανείς ότι δεν είναι κριτική. Είναι η προσπάθεια της γνωστής αντιπολίτευσης. Γιατί ακόµη και για τη συζήτηση που ετέθη
είτε για τα προσόντα των διοικητών των νοσοκοµείων είτε όλα
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αυτά τα οποία σε έναν πολύ µεγάλο βαθµό ξέρουµε πώς λειτούργησαν την προηγούµενη περίοδο και ποια ήταν τα συγκριτικά
στοιχεία και ποια ήταν τα προσόντα των προηγούµενων διοικητών νοσοκοµείων και ποιοι είχαν την πραγµατική ικανότητα και
πού βρίσκεται σήµερα η δηµόσια υγεία, νοµίζω ότι είναι µια συζήτηση την οποία µε πολύ µεγάλη ευκολία µπορεί κανείς να κάνει
οποτεδήποτε και µε τα συγκριτικά στοιχεία να αποδείξει τα
πάντα.
Όµως, δεν θα µείνω σε αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους
τους συναδέλφους οι οποίοι µε έναν εποικοδοµητικό τρόπο συνέβαλαν στη διαµόρφωση του νοµοσχεδίου. Έχω δηλώσει από
την αρχή ότι η προσπάθεια και η δική µου η προσωπική αλλά και
γενικότερα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι να συνδιαµορφώνουµε τα νοµοσχέδια. Αυτό νοµίζω ότι αποδεικνύεται στην
πράξη. Έχει συµβεί και µε τα τρία νοµοσχέδια που έχουµε ψηφίσει µέχρι σήµερα. Νοµίζω ότι το τελευταίο, το σηµερινό, έχει τη
µεγαλύτερη ενσωµάτωση, ουσιαστικά, των παρατηρήσεων και
βεβαίως των όποιων θέσεων των συναδέλφων και των κοµµάτων.
Αυτό γίνεται µε την πεποίθηση ότι, αν όντως βλέπουµε τη δικαιοσύνη σαν έναν χώρο που µπορεί να τον αφήσουµε έξω από τη
µικροκοµµατική αντιπαράθεση και νοµοθετήσουµε για το καλό
και το συµφέρον της ελληνικής κοινωνίας και των Ελλήνων πολιτών, το αποτέλεσµα το οποίο θα έχουµε τελικά θα είναι αυτό που
όλοι ευχόµαστε και αυτό για το οποίο όλοι προσπαθούµε.
Θέλω να ευχαριστήσω ονοµαστικά τον κ. Κούβελα, τον εισηγητή της Πλειοψηφίας, τον κ. Καλαµατιανό, την κ. Νάντια Γιαννακοπούλου, την κ. Κοµνηνάκα, φυσικά, τον κ. Μυλωνάκη, την κ.
Μπακαδήµα.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό -δεν µπόρεσε να είναι
µέχρι το τέλος για κάποιον προσωπικό λόγο-, καθώς η συµβολή
του στη διαµόρφωση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου ήταν
πραγµατικά µεγάλη, όπως και η συµβολή και των δικών µου αλλά
και των δικών του συνεργατών. Όπως αντιλαµβάνεστε, κάθε νοµοσχέδιο προϋποθέτει πολύ µεγάλη προσπάθεια και είναι µια
πολύ σοβαρή και µεγάλη προσπάθεια που γίνεται από όλους
όσοι συµµετέχουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη συγκεκριµένη περίπτωση, για να φέρουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, να ενσωµατώσουµε παρατηρήσεις, να δούµε ποιες είναι οι
παρατηρήσεις της δηµόσιας διαβούλευσης, ποιες είναι οι παρατηρήσεις των συναδέλφων, για να έχουµε το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσµα.
Να ευχαριστήσω τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Θεωρώ ότι οι ασκήσεις που εξακολουθούµε να κάνουµε νοµοθετώντας για το Υπουργείο Δικαιοσύνης µπορούν να αποδείξουν
πολλά πράγµατα και να δείξουν κυρίως ότι στο µέλλον ένα πιο
ώριµο πολιτικό σύστηµα θα µπορεί να λειτουργήσει µε έναν πολύ
καλύτερο τρόπο.
Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Εγώ να ευχαριστήσω το Ρετζίκι που περίµενε. Ήρθε η γειτονιά
µου. Τρεις Θεσσαλονικείς είµαστε εδώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό ότι από τα άνω
δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην
έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», σαράντα έξι
µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις συνοδοί εκπαιδευτικοί από
το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Πεύκων Θεσσαλονίκης, το γνωστό Ρετζίκι.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Καλωσορίσατε. Στην Ειρήνης µένω εγώ. Δικός σας είµαι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Διαµεσολάβηση σε
αστικές και εµπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρµόνιση της
Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, τριάντα ένα άρθρα, έξι τροπολογίες και το
ακροτελεύτιο άρθρο καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
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 την αρχή του νοµοσχεδίου, όλα
τα άρθρα, τις τροπολογίες και το ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο. Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα
να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας. Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε στο Προεδρείο, προκειµένου να συνδράµουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ να κλείσει
το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2008
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 3 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 4 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 5 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 6 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 7 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 8 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI

6179

Άρθρο 9 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 10 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 12 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 13 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 14 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 16 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 17 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 18 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 19 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 21 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 22 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 23 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 24 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 25 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 26 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 27 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 28 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 29 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 99/7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 31 (νέο άρθρο 33) όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 94/6 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 100/8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 105/12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Βουλ. Τροπ. 103/10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Βουλ. Τροπ. 104/11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
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Ακροτελεύτιο άρθρο όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
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Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Διαµεσολάβηση σε αστικές
και εµπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρµόνιση της Ελληνικής
Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2008
και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως
εξής:
«Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις – Περαιτέρω εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις
Άρθρο 1
Σκοπός
Ο παρών νόµος έχει σκοπό τη ρύθµιση του θεσµού της διαµεσολάβησης σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, καθώς και
την περαιτέρω εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για θέµατα διαµεσολάβησης σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα.
Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται στη δικαστική
µεσολάβηση, όπως αυτή ρυθµίζεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
1. Ως ιδιωτική διαφορά, νοείται η αµφισβήτηση για την
ύπαρξη, την έκταση, το περιεχόµενο ή τα υποκείµενα ιδιωτικού
δικαιώµατος και ως ιδιωτικά δικαιώµατα νοούνται όσα αναγνωρίζονται από το ιδιωτικό δίκαιο.
2. Ως διαµεσολάβηση, νοείται µια διαρθρωµένη διαδικασία
ανεξαρτήτως ονοµασίας µε βασικά χαρακτηριστικά την εµπιστευτικότητα και την ιδιωτική αυτονοµία, στην οποία δύο ή περισσότερα µέρη επιχειρούν εκουσίως, µε καλόπιστη
συµπεριφορά και συναλλακτική ευθύτητα, να επιλύσουν µε συµφωνία µία διαφορά τους µε τη βοήθεια διαµεσολαβητή.
3. Ως διαµεσολαβητής, νοείται τρίτο πρόσωπο σε σχέση µε τα
συµµετέχοντα µέρη και τη διαφορά, το οποίο αναλαµβάνει να
διαµεσολαβήσει µε κατάλληλο, αποτελεσµατικό και αµερόληπτο
τρόπο, διευκολύνοντάς τα να βρουν µια κοινά αποδεκτή λύση για
τη διαφορά τους.
4. Ως νοµικός παραστάτης, νοείται ο πληρεξούσιος δικηγόρος
εκάστου µέρους, ο οποίος παρίσταται στη διαδικασία της διαµεσολάβησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και
παρέχει νοµικές συµβουλές στον εντολέα του.
5. Ως υποχρεωτική αρχική, συνεδρία διαµεσολάβησης νοείται
η συνεδρία µεταξύ του διαµεσολαβητή και των µερών, η οποία
λαµβάνει χώρα υποχρεωτικά στις περιπτώσεις των ιδιωτικών διαφορών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του
παρόντος, πριν τη συζήτηση της υπόθεσης στο Δικαστήριο. Κατά
τη διάρκεια της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας ο διαµεσολαβητής ενηµερώνει τα µέρη για τη διαδικασία της διαµεσολάβησης και για τις βασικές αρχές που τη διέπουν, καθώς και για τη
δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς τους µε βάση
τις ιδιαιτερότητές της και τη φύση αυτής.
6. Ως διασυνοριακή διαφορά, νοείται εκείνη στην οποία τουλάχιστον ένα από τα µέρη κατοικεί µονίµως ή διαµένει συνήθως
σε κράτος-µέλος διαφορετικό από εκείνο οποιουδήποτε άλλου
µέρους, κατά την ηµεροµηνία στην οποία: α) τα µέρη συµφωνούν
να προσφύγουν σε διαδικασία διαµεσολάβησης, αφότου ανέκυψε η διαφορά, β) έχει διαταχθεί η διαµεσολάβηση από Δικαστήριο
κράτους-µέλους,
γ)
υφίσταται
υποχρέωση
διαµεσολάβησης δυνάµει του εθνικού δικαίου ή δ) κληθούν τα
µέρη από αρµόδιο δικαστήριο. Ως διασυνοριακή διαφορά νοεί-

ται επίσης η διαφορά στην οποία µετά από διαδικασία διαµεσολάβησης ακολουθούν δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες µεταξύ των µερών σε κράτος-µέλος άλλο από εκείνο της µόνιµης
κατοικίας ή συνήθους διαµονής των µερών κατά την ηµεροµηνία
που έλαβαν χώρα οι περιπτώσεις α’, β’ ή γ’ της παρούσας παραγράφου.
7. Ως ρήτρα διαµεσολάβησης, νοείται έγγραφη συµφωνία των
µερών για προσφυγή στη διαµεσολάβηση, που αφορά µελλοντικές διαφορές και αναφέρεται σε συγκεκριµένη έννοµη σχέση,
από την οποία θα προέλθουν οι διαφορές, υπό την προϋπόθεση
ότι τα µέρη έχουν την εξουσία διαθέσεως του αντικειµένου των
διαφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου.
Άρθρο 3
Υπαγόµενες διαφορές-Υποχρέωση ενηµέρωσης
από τον πληρεξούσιο δικηγόρο
1. Στη διαδικασία της διαµεσολάβησης µπορούν να υπαχθούν
αστικές και εµπορικές διαφορές, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, υφιστάµενες ή µέλλουσες, εφόσον τα µέρη έχουν την
εξουσία να διαθέτουν το αντικείµενο της διαφοράς, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου.
2. Πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο, ο πληρεξούσιος
δικηγόρος οφείλει να ενηµερώσει τον εντολέα του εγγράφως για
τη δυνατότητα διαµεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς ή
µέρους αυτής σύµφωνα µε την παράγραφο 1, καθώς και για την
υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία και
τη διαδικασία αυτής των άρθρων 6 και 7 του παρόντος. Το ενηµερωτικό έγγραφο συµπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατίθεται µε το
εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί επί ποινή
απαραδέκτου αυτής.
Άρθρο 4
Προσφυγή στη διαµεσολάβηση
1. Προσφυγή στη διαµεσολάβηση για τις υπαγόµενες σε αυτή
διαφορές του παρόντος επιτρέπεται:
α) αν τα µέρη συµφωνούν να προσφύγουν στη διαδικασία της
διαµεσολάβησης, αφότου ανέκυψε η διαφορά,
β) αν τα µέρη κληθούν να προσφύγουν στη διαµεσολάβηση
και συναινούν σε αυτή, σύµφωνα µε την παράγραφο 2,
γ) αν η προσφυγή στη διαµεσολάβηση διαταχθεί από δικαστική αρχή άλλου κράτους-µέλους και η σχετική υπαγωγή της
διαφοράς δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη και τη δηµόσια τάξη,
δ) αν η προσφυγή στη διαδικασία της διαµεσολάβησης επιβάλλεται από τον νόµο,
ε) αν σε έγγραφη συµφωνία των µερών υπάρχει ρήτρα διαµεσολάβησης.
2. Το Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου εκκρεµεί ιδιωτική διαφορά που δύναται να υπαχθεί στη διαδικασία της διαµεσολάβησης σύµφωνα µε το άρθρο 3 του παρόντος, µπορεί σε κάθε
στάση της δίκης, ανάλογα µε την περίπτωση, λαµβάνοντας
υπόψη κατά την ελεύθερη κρίση του όλες τις περιστάσεις της
κρινόµενης υπόθεσης, να καλεί τα µέρη να προσφύγουν στη διαδικασία της διαµεσολάβησης για να επιλύσουν τη διαφορά. Εφόσον τα µέρη συµφωνούν, η σχετική έγγραφη συµφωνία
περιλαµβάνεται στα πρακτικά του Δικαστηρίου. Στην περίπτωση
αυτή, το Δικαστήριο αναβάλλει υποχρεωτικά τη συζήτηση της
υπόθεσης σε δικάσιµο µετά την πάροδο τριµήνου και όχι πέραν
του εξαµήνου, µη συνυπολογιζόµενου του χρονικού διαστήµατος
των δικαστικών διακοπών. Η ίδια συνέπεια επέρχεται και στις λοιπές περιπτώσεις προσφυγής στη διαµεσολάβηση κατά τη διάρκεια της εκκρεµοδικίας της υπόθεσης. Εφόσον τα διάδικα µέρη
ή ένα εξ’ αυτών παρίστανται ενώπιον του Δικαστηρίου διά πληρεξουσίου δικηγόρου, η πληρεξουσιότητα προς αυτόν καλύπτει
και τη συµφωνία περί υπαγωγής της διαφοράς στη διαµεσολάβηση.
3. Η υπαγωγή µιας διαφοράς ιδιωτικού δικαίου στη διαδικασία
της διαµεσολάβησης δεν αποκλείει τη λήψη ασφαλιστικού µέτρου για αυτήν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής
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Δικονοµίας. Ο δικαστής που διατάσσει το ασφαλιστικό µέτρο
µπορεί να ορίσει κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 693
Κ.Πολ.Δ. προθεσµία, όχι µικρότερη από τρεις (3) µήνες, για την
άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση.
4. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, στο πλαίσιο της άσκησης των
αρµοδιοτήτων του, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν. 1756/1988 (Α’ 35), δικαιούται να συστήνει σε όσους φιλονικούν την προσφυγή στη διαδικασία της
διαµεσολάβησης, όπου αυτό είναι δυνατό.
5. Η συµφωνία των µερών για προσφυγή στη διαδικασία της
διαµεσολάβησης διέπεται από τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου για τις συµβάσεις και πρέπει να περιγράφει το αντικείµενο
αυτής.

διαδικασία της διαµεσολάβησης ή έχουν σχέση µε αυτήν, ιδίως,
να αναφερθούν στις συζητήσεις, δηλώσεις και προτάσεις των
µερών, καθώς και στις απόψεις του διαµεσολαβητή, παρά µόνο
εφόσον τούτο επιβάλλεται από λόγους δηµόσιας τάξης, κυρίως
για να εξασφαλιστεί η προστασία των ανηλίκων ή για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να θιγεί η σωµατική ακεραιότητα ή η ψυχική
υγεία προσώπου.
7. Ο διαµεσολαβητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του
υπέχει αστική ευθύνη µόνο για δόλο.

Άρθρο 5
Διαδικασία διαµεσολάβησης και αµοιβή
νοµικού παραστάτη

1. Οι παρακάτω αστικές και εµπορικές διαφορές υπάγονται
στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαµεσολάβησης, εφόσον τα
µέρη έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειµένου της µεταξύ τους
διαφοράς:
α) Οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1, καθώς και εκείνες της παραγράφου 2 του άρθρου 592 Κ.Πολ.Δ..
β) Οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία
και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειµένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα (30.000) ευρώ και Πολυµελούς Πρωτοδικείου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας.
γ) Οι διαφορές για τις οποίες σε έγγραφη συµφωνία των
µερών προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα διαµεσολάβησης.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις για το παραδεκτό της συζήτησης
της αγωγής που τυχόν θα ασκηθεί, κατατίθεται µαζί µε τις προτάσεις της συζήτησης της υπόθεσης πρακτικό της υποχρεωτικής
αρχικής συνεδρίας διαµεσολάβησης.
2. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαµεσολάβησης της παραγράφου 1 οι διαφορές στις οποίες διάδικο
µέρος είναι το Δηµόσιο, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ..
3. Η προσφυγή των µερών στη δικαστική µεσολάβηση δεν
απαλλάσσει τα µέρη από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαµεσολάβησης.

1. Στη διαδικασία διαµεσολάβησης τα µέρη παρίστανται µαζί
µε το νοµικό παραστάτη τους, εξαιρουµένων των υποθέσεων των
καταναλωτικών διαφορών και των µικροδιαφορών, στις οποίες
επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη παράσταση των µερών. Στη διαδικασία δύναται να µετέχει και τρίτο πρόσωπο, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο σε συµφωνία µε τα µέρη και τον
διαµεσολαβητή. Η αµοιβή του νοµικού παραστάτη κάθε µέρους
συµφωνείται ελεύθερα και για τη συµµετοχή του σε όλη τη διαδικασία της διαµεσολάβησης εκδίδεται, σύµφωνα µε τον Κώδικα
Δικηγόρων, γραµµάτιο προκαταβολής εισφορών ποσού εξήντα
(60,00) ευρώ για υποθέσεις αρµοδιότητας Ειρηνοδικείου, ποσού
εκατό (100,00) ευρώ για υποθέσεις αρµοδιότητας Μονοµελούς
Πρωτοδικείου και ποσού εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ για υποθέσεις αρµοδιότητας Πολυµελούς Πρωτοδικείου. Τα ανωτέρω
ποσά δύνανται να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
2. Ο διαµεσολαβητής ορίζεται από τα µέρη ή από τρίτο πρόσωπο της κοινής τους επιλογής, συµπεριλαµβανοµένων των κέντρων διαµεσολάβησης. Ο διαµεσολαβητής είναι ένας (1), εκτός
αν τα µέρη συµφωνήσουν εγγράφως ότι, οι διαµεσολαβητές θα
είναι περισσότεροι.
3. Ο χρόνος, ο τόπος και οι λοιπές διαδικαστικές λεπτοµέρειες
της διεξαγωγής της διαµεσολάβησης καθορίζονται από τον διαµεσολαβητή σε συµφωνία µε τα µέρη. Αν δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αµφότερων των µερών και του διαµεσολαβητή
στον ίδιο τόπο και χρόνο, η διαµεσολάβηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου συστήµατος τηλεδιάσκεψης, στο οποίο
έχουν πρόσβαση τα άλλα µέρη της διαφοράς.
4. Ο διαµεσολαβητής δύναται, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, να επικοινωνεί µε καθένα από τα µέρη και να τα συναντά είτε χωριστά είτε από κοινού. Πληροφορίες που αντλεί ο
διαµεσολαβητής κατά τις επαφές του µε το ένα µέρος δεν γνωστοποιούνται στο άλλο µέρος χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του µέρους που τις έδωσε.
5. Η διαδικασία της διαµεσολάβησης έχει κατ’ αρχήν εµπιστευτικό χαρακτήρα, δεν τηρούνται πρακτικά και πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο που να µην παραβιάζει το απόρρητο αυτής,
εκτός αν τα µέρη συµφωνήσουν άλλως. Πριν από την έναρξη της
διαδικασίας όλοι οι συµµετέχοντες δεσµεύονται εγγράφως να
τηρήσουν το απόρρητο της διαδικασίας της διαµεσολάβησης.
Την ίδια υποχρέωση έχει και οποιοσδήποτε τρίτος συµµετέχει
στη διαδικασία. Τα µέρη, εφόσον το επιθυµούν, δεσµεύονται εγγράφως να τηρήσουν και το απόρρητο του περιεχοµένου της
συµφωνίας, στην οποία ενδέχεται να καταλήξουν κατά τη διαµεσολάβηση, εκτός αν η γνωστοποίησή του είναι απαραίτητη για
την εκτέλεση αυτής, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου
8 ή αυτό επιβάλλεται για λόγους δηµόσιας τάξης.
6. Εφόσον η διαφορά αχθεί ενώπιον των δικαστηρίων ή σε διαιτησία, ο διαµεσολαβητής, τα µέρη, οι νοµικοί παραστάτες
αυτών και όσοι συµµετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία της διαµεσολάβησης δεν εξετάζονται ως µάρτυρες και εµποδίζονται να προσκοµίσουν στοιχεία που προκύπτουν από τη

Άρθρο 6
Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία
Διαµεσολάβησης - Υπαγόµενες διαφορές

Άρθρο 7
Διαδικασία της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας
Διαµεσολάβησης και αµοιβή νοµικού παραστάτη
1. Για τις διαφορές της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, ο διαµεσολαβητής ορίζεται κατά τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Ειδικότερα, το επισπεύδον µέρος έχει τη δυνατότητα είτε να επικοινωνήσει µε το
άλλο ή τα άλλα µέρη της διαφοράς για τον διορισµό διαµεσολαβητή κοινής αποδοχής είτε να απευθυνθεί σε διαµεσολαβητή της
επιλογής του. Στην περίπτωση αυτή, ο διαµεσολαβητής επικοινωνεί µε το άλλο ή τα άλλα µέρη µε κάθε πρόσφορο µέσο, για
να διαπιστώσει αν επιτυγχάνεται συµφωνία ως προς το πρόσωπό
του και λαµβάνει σχετική έγγραφη έγκρισή τους. Αν δεν καταστεί
δυνατή η επικοινωνία ή αν δεν επιτευχθεί συµφωνία ως προς το
πρόσωπο του διαµεσολαβητή, τότε διορίζεται διαµεσολαβητής
από την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης µε επιµέλεια του
επισπεύδοντος µέρους. Ο διορισµός γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας µε βάση τον αύξοντα αριθµό Ειδικού Μητρώου Διαµεσολαβητών του άρθρου 29 του παρόντος, µεταξύ όσων
κατοικούν στην περιφέρεια του δικαστηρίου που είναι κατά τόπο
αρµόδιο για την εκδίκαση της διαφοράς. Στις περιπτώσεις που
δεν είναι επαρκής ο αριθµός των διαµεσολαβητών ή υπάρχει
σύγκρουση συµφερόντων, ο διορισµός γίνεται µεταξύ όσων κατοικούν στην οικεία Εφετειακή περιφέρεια. Στην περίπτωση επιλογής του διαµεσολαβητή από την Κεντρική Επιτροπή
Διαµεσολάβησης ο τελευταίος υποχρεούται µέσα σε προθεσµία
τριών (3) εργάσιµων ηµερών να δηλώσει αν αποδέχεται τον διορισµό του. Αν η προθεσµία των τριών (3) εργάσιµων ηµερών παρέλθει άπρακτη, τεκµαίρεται η µη αποδοχή του. Σε περίπτωση
µη αποδοχής του διορισµού του διαµεσολαβητή επιλέγεται ο
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επόµενος κατά σειρά προτεραιότητας από το ως άνω Ειδικό Μητρώο.
2. Το επισπεύδον µέρος υποβάλλει στον διαµεσολαβητή που
έχει οριστεί από τα µέρη ή από την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης, αίτηµα προσφυγής στη διαδικασία της διαµεσολάβησης, αποστέλλοντάς του ηλεκτρονικά ή µε άλλον πρόσφορο
τρόπο συµπληρωµένο έντυπο, στο οποίο υποχρεωτικά αναγράφονται τα στοιχεία των µερών σύµφωνα µε την περίπτωση 3 του
άρθρου 118 Κ.Πολ.Δ., καθώς και το αντικείµενο της διαφοράς
και λαµβάνει απόδειξη παραλαβής. Ο διαµεσολαβητής επικοινωνεί µε κάθε πρόσφορο µέσο µε τα µέρη για τον ορισµό της ηµεροµηνίας και του τόπου διεξαγωγής της υποχρεωτικής αρχικής
συνεδρίας διαµεσολάβησης. Σε περίπτωση µη συµφωνίας, ο διαµεσολαβητής ορίζει την ηµεροµηνία και τον τόπο διεξαγωγής της
υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας. Και στις δύο περιπτώσεις γνωστοποιεί τα παραπάνω στοιχεία στα µέρη εγγράφως πέντε (5)
τουλάχιστον µέρες πριν από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία,
µε συστηµένη επιστολή ή ηλεκτρονικά και λαµβάνει απόδειξη παραλαβής της γνωστοποίησης. Τα έξοδα της γνωστοποίησης προκαταβάλλονται από το επισπεύδον µέρος και επιδικάζονται ως
δικαστικά έξοδα, εφόσον επακολουθήσει δίκη.
3. Η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαµεσολάβησης λαµβάνει
χώρα το αργότερο εντός είκοσι (20) ηµερών από την εποµένη
της αποστολής στον διαµεσολαβητή του αιτήµατος προσφυγής
στη διαδικασία διαµεσολάβησης από το επισπεύδον µέρος. Αν
κάποιο από τα µέρη διαµένει στο εξωτερικό η ως άνω προθεσµία
παρεκτείνεται έως την τριακοστή (30ή) ηµέρα από την εποµένη
της αποστολής του αιτήµατος στον διαµεσολαβητή. Η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαµεσολάβησης έχει εµπιστευτικό χαρακτήρα, δεν τηρούνται πρακτικά και εφαρµόζονται αναλόγως οι
παράγραφοι 4, 6 και 7 του άρθρου 5 του παρόντος.
4. Μετά το πέρας της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας συντάσσεται πρακτικό από τον διαµεσολαβητή που υπογράφεται
από τον ίδιο και όλους τους συµµετέχοντες και αν επακολουθήσει άσκηση αγωγής ή αν έχει ήδη ασκηθεί, αυτό κατατίθεται στο
δικαστήριο επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της υπόθεσης µαζί µε τις προτάσεις. Στο πρακτικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά ο τρόπος γνωστοποίησης της υποχρεωτικής αρχικής
συνεδρίας στα µέρη και η συµµετοχή τους ή µη σε αυτήν.
5. Στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία τα µέρη παρίστανται
µαζί µε νοµικό παραστάτη, του οποίου η αµοιβή συµφωνείται
ελεύθερα. Στην περίπτωση νοµικών προσώπων ο νόµιµος εκπρόσωπος δύναται να διορίζει αντιπρόσωπο µε εξουσιοδότηση και
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία δυνάµει εξουσιοδότησης µόνη η συµµετοχή του νοµικού παραστάτη του µέρους,
του οποίου αποδεδειγµένα δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία,
ιδίως, στις περιπτώσεις που αντιµετωπίζει δυσκολία µετακίνησης
λόγω σοβαρής ασθένειας ή αν δεν υπάρχει δυνατότητα τηλεδιάσκεψης µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου συστήµατος τηλεδιάσκεψης ή αν είναι κάτοικος εξωτερικού.
6. Το δικαστήριο που επιλαµβάνεται της διαφοράς δύναται να
επιβάλει στο µέρος που δεν προσήλθε στην υποχρεωτική αρχική
συνεδρία διαµεσολάβησης, παρότι έχει κληθεί προς τούτο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, χρηµατική ποινή η
οποία δεν µπορεί να είναι κατώτερη από εκατό (100) ευρώ και
µεγαλύτερη από πεντακόσια (500) ευρώ, συνεκτιµώµενης της εν
γένει συµπεριφοράς του και των λόγων µη προσέλευσης. Οι χρηµατικές ποινές του προηγούµενου εδαφίου περιέρχονται στο
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., στο οποίο κοινοποιείται µε επιµέλεια του γραµµατέα
του Δικαστηρίου αντίγραφο της απόφασης και δύνανται να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Προσβολή της απόφασης µε ένδικα µέσα, ως προς τη χρηµατική
ποινή, δεν επιτρέπεται αν δεν περιλαµβάνει και την ουσία της
υπόθεσης.
7. Εφόσον τα µέρη αποφασίσουν να συνεχίσουν τη διαδικασία
της διαµεσολάβησης είτε µε τον ίδιο είτε µε διαφορετικό διαµεσολαβητή, συντάσσεται έγγραφο συµφωνίας υπαγωγής της διαφοράς στη διαδικασία της διαµεσολάβησης και ακολουθείται η
διαδικασία του άρθρου 5 του παρόντος, η οποία θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40) ηµερών, που υπολογίζον-
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ται από την εποµένη της λήξης της ανωτέρω εικοσαήµερης ή
τριακονθήµερης προθεσµίας. Τα µέρη δύνανται να συµφωνούν
παράταση της προθεσµίας των σαράντα (40) ηµερών. Το χρονικό
διάστηµα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν υπολογίζεται στις παραπάνω προθεσµίες.
Άρθρο 8
Εκτελεστότητα των συµφωνιών
που προκύπτουν από τη διαµεσολάβηση
1. Ο διαµεσολαβητής συντάσσει πρακτικό διαµεσολάβησης
που πρέπει να περιέχει: α) το ονοµατεπώνυµο, και τον αριθµό
φορολογικού µητρώου του διαµεσολαβητή, β) την ηµεροµηνία
και τον τόπο που έλαβε χώρα η διαµεσολάβηση, γ) τα πλήρη
στοιχεία των µερών που προσέφυγαν στη διαµεσολάβηση και τα
ονόµατα των νοµικών παραστατών τους, δ) αναφορά στη συµφωνία ή τον ειδικότερο τρόπο µε τον οποίο τα µέρη προσέφυγαν
στη διαµεσολάβηση κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1
του άρθρου 4 του παρόντος, ε) τα πλήρη στοιχεία τυχόν άλλων
προσώπων που µετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία
της διαµεσολάβησης και στ) τη συµφωνία στην οποία κατέληξαν
τα µέρη κατά τη διαµεσολάβηση ή τη διαπίστωση περί µη επίτευξης συµφωνίας.
2. Μετά το πέρας της διαδικασίας διαµεσολάβησης, το πρακτικό υπογράφεται από τον διαµεσολαβητή, τα µέρη και τους νοµικούς παραστάτες τους. Σε περίπτωση µη επίτευξης
συµφωνίας, το πρακτικό µπορεί να υπογράφεται µόνο από τον
διαµεσολαβητή. Κάθε µέρος δύναται να καταθέσει το πρακτικό
επίτευξης συµφωνίας οποτεδήποτε στη γραµµατεία του καθ’
ύλην και κατά τόπο αρµόδιου δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεµεί
ή πρόκειται να εισαχθεί η εκδίκαση της υπόθεσης. Μετά την κατάθεση του πρακτικού στο Δικαστήριο η άσκηση αγωγής για την
ίδια διαφορά είναι απαράδεκτη στο µέτρο που το αντικείµενό της
καλύπτεται από τη συµφωνία των µερών, τυχόν δε εκκρεµής δίκη
καταργείται. Κατά την κατάθεση προσκοµίζεται παράβολο ποσού
πενήντα (50,00) ευρώ, το ύψος του οποίου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης. Η δαπάνη για το παράβολο βαρύνει τον καταθέτη,
εκτός αν τα µέρη συµφωνήσουν διαφορετικά.
3. Το πρακτικό της διαµεσολάβησης του παρόντος άρθρου
αποτελεί, από την κατάθεσή του στη γραµµατεία του κατά την
παράγραφο 2 αρµόδιου δικαστηρίου, εκτελεστό τίτλο σύµφωνα
µε την περίπτωση ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 904
Κ.Πολ.Δ., εφόσον η συµφωνία µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο
αναγκαστικής εκτέλεσης. Το απόγραφο εκδίδεται ατελώς από
τον δικαστή ή τον πρόεδρο του κατά την παράγραφο 2 αρµόδιου
Δικαστηρίου.
4. Αν η συµφωνία που περιέχεται στο πρακτικό διαµεσολάβησης περιλαµβάνει και διατάξεις που αφορούν δικαιοπραξίες, οι
οποίες υπόκεινται εκ του νόµου σε συµβολαιογραφικό τύπο, οι
δικαιοπραξίες αυτές πρέπει να περιβληθούν τον συµβολαιογραφικό τύπο. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις που
διέπουν τη σύνταξη τέτοιων συµβολαιογραφικών εγγράφων και
τη µεταγραφή τους.
5. Το πρακτικό της διαµεσολάβησης του παρόντος άρθρου
από την κατάθεσή του στη γραµµατεία του κατά την παράγραφο
2 αρµόδιου Δικαστηρίου, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως τίτλος
προς εγγραφή ή εξάλειψη υποθήκης, σύµφωνα µε το εδάφιο γ’
της παραγράφου 1 του άρθρου 293 Κ.Πολ.Δ..
Άρθρο 9
Αποτελέσµατα της διαµεσολάβησης
στην παραγραφή, την αποσβεστική προθεσµία
και τις δικονοµικές προθεσµίες
1. Η έγγραφη γνωστοποίηση του διαµεσολαβητή προς τα µέρη
για τη διεξαγωγή της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας ή η συµφωνία της εκούσιας προσφυγής στη διαδικασία της διαµεσολάβησης του άρθρου 5, αναστέλλει την παραγραφή και την
αποσβεστική προθεσµία άσκησης των αξιώσεων και των δικαιωµάτων, εφόσον αυτές έχουν αρχίσει σύµφωνα µε τις διατάξεις
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του ουσιαστικού δικαίου, καθώς και τις δικονοµικές προθεσµίες
των άρθρων 237 και 238 Κ.Πολ.Δ., για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία διαµεσολάβησης.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 261, 262 και
263 ΑΚ, η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσµία άσκησης
των αξιώσεων και των δικαιωµάτων του ουσιαστικού δικαίου που
ανεστάλησαν, συνεχίζονται την εποµένη της σύνταξης του πρακτικού µη επίτευξης συµφωνίας ή της επίδοσης δήλωσης αποχώρησης από τη διαδικασία της διαµεσολάβησης του ενός
µέρους προς το άλλο και προς τον διαµεσολαβητή ή της µε οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωσης ή κατάργησης της διαδικασίας
της διαµεσολάβησης. Αν η συµφωνία που περιέχεται στο πρακτικό διαµεσολάβησης περιλαµβάνει αιρέσεις ή προθεσµίες ή
οποιονδήποτε άλλον όρο από τον οποίον εξαρτάται η ενάσκηση
των δικαιωµάτων που απορρέουν από τη συµφωνία, τότε η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσµία που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται από την πλήρωση της αιρέσεως ή του όρου ή την
παρέλευση της προθεσµίας.
3. Οι δικονοµικές προθεσµίες της παραγράφου 1 συνεχίζονται
από τη σύνταξη πρακτικού µη επίτευξης συµφωνίας ή από την
επίδοση δήλωσης αποχώρησης από τη διαδικασία της διαµεσολάβησης του ενός µέρους προς το άλλο και προς τον διαµεσολαβητή ή από την µε οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση ή
κατάργηση της διαδικασίας της διαµεσολάβησης. Στην περίπτωση επίτευξης συµφωνίας, η συνέχιση των δικονοµικών προθεσµιών δικαιολογείται για αντικείµενα της δίκης που δεν
καλύπτονται από τη συµφωνία των µερών.

οµοιόβαθµων, ο αρχαιότερος από αυτούς.
3. Με την απόφαση της παραγράφου 1, για κάθε τακτικό µέλος
της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης ορίζεται ένα αναπληρωµατικό µέλος.
4. Τα µέλη της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης, καθώς
και τρίτα πρόσωπα που διορίζονται ως µέλη στην υποεπιτροπή
της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του παρόντος, απαγορεύεται να διατηρούν οποιαδήποτε σχέση συνεργασίας µε Φορείς κατάρτισης του παρόντος.
5. Η θητεία του Προέδρου και των µελών είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται άπαξ. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Κεντρικής
Επιτροπής Διαµεσολάβησης αντικαθίστανται στην περίπτωση
που έχουν διοριστεί κατά παράβαση της παραγράφου 4.
6. Χρέη Γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης
εκτελεί ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή των Δικαστηρίων ή άλλης Δηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι διατίθενται ή αποσπώνται
µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση από την Υπηρεσία τους
στην Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης. Για την απόσπαση
αυτή εκδίδεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης κατόπιν ερωτήµατός του µετά από
γνώµη του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης
και σύµφωνη γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει ο υπάλληλος.

Άρθρο 10
Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης

1. Η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης είναι αρµόδια να επιλαµβάνεται κάθε ζητήµατος που αφορά τον έλεγχο εφαρµογής
του θεσµού της διαµεσολάβησης.
2. Η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης δύναται να συστήνει,
κατά την κρίση της, υποεπιτροπές για την ταχεία επίλυση και τον
έλεγχο ζητηµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του παρόντος νόµου. Οι ανωτέρω υποεπιτροπές απαρτίζονται από µέλη
της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης χωρίς να υφίσταται
περιορισµός για τη συµµετοχή κάποιου µέλους σε παραπάνω
από µία υποεπιτροπές. Οι υποεπιτροπές αυτές εξουσιοδοτούνται
ρητά από την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης για την οριστική διευθέτηση των ζητηµάτων που αναλαµβάνουν, εκτός αν
ειδικότερα ορίζεται στον παρόντα νόµο ότι, αρµόδια είναι η Ολοµέλεια της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης.
3. Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο της Κεντρικής Επιτροπής
Διαµεσολάβησης συγκροτούνται υποχρεωτικά τέσσερις (4) υποεπιτροπές, η θητεία των οποίων είναι διετής, µε τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:
α) «Επιτροπή Μητρώου Διαµεσολαβητών», η οποία είναι αρµόδια για την τήρηση των Μητρώων του άρθρου 29 του παρόντος, για κάθε σχετικό ζήτηµα ή έκδοση πράξης που αφορά τα
τηρούµενα Μητρώα και για τη συγκέντρωση των ετήσιων Εκθέσεων Πεπραγµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του παρόντος.
β) «Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχικού Ελέγχου», η
οποία είναι αρµόδια για τη συµµόρφωση των διαµεσολαβητών
µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα νόµο και
για την εφαρµογή του πειθαρχικού δικαίου και την επιβολή πειθαρχικών ποινών. Η συγκρότηση της υποεπιτροπής αυτής γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο Ε.1. του άρθρου 17 του
παρόντος.
γ) «Επιτροπή Ελέγχου Φορέων Κατάρτισης», η οποία είναι αρµόδια για κάθε ζήτηµα που αφορά τους Φορείς Κατάρτισης Διαµεσολαβητών.
δ) «Επιτροπή Εξετάσεων», η οποία είναι αρµόδια και έχει την
ευθύνη για τη διεξαγωγή των γραπτών και προφορικών εξετάσεων και τη βαθµολόγηση των εξεταζόµενων, προς τον σκοπό
της διαπίστευσης, υποψήφιων διαµεσολαβητών. Η Επιτροπή Εξετάσεων απαρτίζεται από τρία (3) µέλη, που προέρχονται από την
Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης, µε ισάριθµους αναπληρωτές, από τα οποία ένα τουλάχιστον µέλος είναι δικαστικός λειτουργός και προεδρεύει της Επιτροπής. Η Επιτροπή Εξετάσεων
δύναται, ανάλογα µε τον εκάστοτε συνολικό αριθµό των εξεταζόµενων, να ορίζει δύο (2) επιπλέον µέλη χωρίς αναπληρωτές,

1. Η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης αποτελείται από δεκατρία (13) µέλη και συγκροτείται, µε απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, από:
α) Δύο (2) δικαστικούς λειτουργούς της πολιτικής και ποινικής
δικαιοσύνης εκ των οποίων ένας (1) µε βαθµό τουλάχιστον Αρεοπαγίτη ή αντίστοιχο, εν ενεργεία ή επί τιµή και ένας (1) µε βαθµό
τουλάχιστον Προέδρου Πρωτοδικών, Εφέτη ή Προέδρου Εφετών ή αντίστοιχο, µε εµπειρία ή εξειδίκευση και κατά προτίµηση
µε διαπίστευση στη διαµεσολάβηση, που ορίζονται µετά από
γνώµη του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου, εφόσον είναι εν
ενεργεία.
β) Δύο (2) καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, εν
ενεργεία ή οµότιµους, µε εµπειρία ή εξειδίκευση στη διαµεσολάβηση και κατά προτίµηση µε διαπίστευση, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας να έχει διατελέσει καθηγητής Νοµικής Σχολής
της Χώρας.
γ) Δύο (2) εκπροσώπους της Ολοµέλειας των δικηγορικών
συλλόγων της Χώρας, µε εµπειρία ή εξειδίκευση στη διαµεσολάβηση και κατά προτίµηση µε διαπίστευση, µετά από σύµφωνη
γνώµη της Ολοµέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.
δ) Δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης από
τους υπηρετούντες στην Κεντρική Υπηρεσία υπαλλήλους βαθµού τουλάχιστον Β’, ή από τους υπηρετούντες µετακλητούς νοµικούς στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού ή Υφυπουργού
Δικαιοσύνης ή του Γενικού Γραµµατέα.
ε) Δύο (2) διαµεσολαβητές εκπροσώπους επαγγελµατικών φορέων της Χώρας, µετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος που
αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
στ) Τρεις (3) διαµεσολαβητές, µετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος που αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον τετραετή επαγγελµατική
εµπειρία στο γνωστικό τους αντικείµενο και εµπειρία στη διαµεσολάβηση, που προκύπτει είτε λόγω συµµετοχής στην εκπαίδευση διαµεσολαβητών είτε λόγω συµµετοχής σε διαδικασίες
διαµεσολάβησης ως διαµεσολαβητές ή βοηθοί διαµεσολαβητή
ή νοµικοί παραστάτες είτε λόγω συµµετοχής σε συνέδρια, σεµινάρια και ερευνητικά προγράµµατα συναφή µε τη διαµεσολάβηση.
2. Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης ορίζεται ο ανώτερος κατά βαθµό δικαστικός λειτουργός και µεταξύ
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τα οποία πρέπει να έχουν την ιδιότητα του διαπιστευµένου διαµεσολαβητή.
4. Η συγκρότηση των παραπάνω υποεπιτροπών και ο αριθµός
των µελών που τις απαρτίζουν καθορίζονται από την Κεντρική
Επιτροπή Διαµεσολάβησης. Για την επιτρεπτή συµµετοχή των
ανωτέρω µελών στις υποεπιτροπές λαµβάνονται υπόψη, µεταξύ
άλλων, ζητήµατα που άπτονται της σύγκρουσης συµφερόντων
και αρµοδιοτήτων των µελών αυτών µε άλλες ισχύουσες διατάξεις και κανονισµούς του κύριου επαγγέλµατός τους.
5. Η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης υποβάλλει στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, το πρώτο δεκαήµερο του Δεκεµβρίου
κάθε έτους, Ετήσια Έκθεση για τον έλεγχο εφαρµογής του θεσµού, συνοδευόµενη από προτάσεις για τη βελτίωσή του.
Άρθρο 12
Προσόντα διαµεσολαβητών
1. Οι διαµεσολαβητές πρέπει να είναι: α) απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή κάτοχοι ισότιµου τίτλου σπουδών φορέα
αναγνωρισµένου κύρους της αλλοδαπής, β) εκπαιδευµένοι από
Φορέα Κατάρτισης διαµεσολαβητών, αναγνωρισµένο από την
Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης ή κάτοχοι τίτλου διαπίστευσης από άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γ)
διαπιστευµένοι από την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης και
εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του άρθρου 29 του παρόντος.
Κάτοχος διδακτορικού τίτλου Α.Ε.Ι. ή ισότιµου τίτλου της αλλοδαπής µε αντικείµενο τη διαµεσολάβηση δεν απαιτείται να εκπαιδευθεί περαιτέρω από Φορέα Κατάρτισης διαµεσολαβητών,
προκειµένου να διαπιστευθεί και δύναται να συµµετέχει απευθείας στις εξετάσεις για τη διαπίστευσή του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 28 του παρόντος. Αποκλείονται της άσκησης
του επαγγέλµατος του διαµεσολαβητή όσοι υπηρετούν ως δηµόσιοι, δηµοτικοί και δικαστικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι νοµικών
προσώπων και ιδρυµάτων δηµοσίου δικαίου, καθώς και οι εν
ενεργεία δικαστικοί ή δηµόσιοι λειτουργοί. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. δύνανται να δραστηριοποιούνται
ως διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές αποκλειστικά και µόνο στο
πλαίσιο και για τις ανάγκες της υπηρεσίας τους. Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται όσοι δηµόσιοι λειτουργοί παράλληλα ασκούν νοµίµως ελεύθερο επάγγελµα.
2. Ο διαµεσολαβητής αναλαµβάνει καθήκοντα µόνο εφόσον,
κατά την κρίση του, µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της
συγκεκριµένης διαδικασίας διαµεσολάβησης σύµφωνα µε την
επαγγελµατική του κατάρτιση, την πρακτική του εµπειρία και τις
δεξιότητες που κατέχει.
3. Ο διαµεσολαβητής διεξάγει τη διαµεσολάβηση σύµφωνα
µε τις διατάξεις δεοντολογίας του παρόντος και τον Ευρωπαϊκό
Κώδικα Δεοντολογίας. Ο διαµεσολαβητής δύναται να προβάλει
τις υπηρεσίες που προσφέρει, υπό τον όρο ότι ενεργεί κατά
τρόπο επαγγελµατικό, ειλικρινή και αξιοπρεπή.
Άρθρο 13
Αµεροληψία - Ανεξαρτησία - Ουδετερότητα
1. Ο διαµεσολαβητής υποχρεούται να ενεργεί έναντι των
µερών κατά τρόπο απαλλαγµένο από προσωπικές κρίσεις, πεποιθήσεις και προκαταλήψεις και να µεριµνά για την ισότιµη συµµετοχή και διευκόλυνση όλων των µερών στο πλαίσιο της
διαδικασίας της διαµεσολάβησης.
Ο διαµεσολαβητής υποχρεούται να µην αναλαµβάνει τη διενέργεια διαµεσολάβησης και, εάν έχει ήδη αναλάβει να µην τη
συνεχίσει, προτού γνωστοποιήσει στα µέρη τυχόν στοιχεία ή γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάσουν ή να δώσουν την εντύπωση ότι επηρεάζουν την αµεροληψία και την ανεξαρτησία του.
Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση αυτή ο διαµεσολαβητής επιτρέπεται να αναλάβει καθήκοντα διαµεσολάβησης ή να εξακολουθεί
να τα ασκεί µόνο µε τη ρητή συγκατάθεση των µερών και εφόσον
είναι βέβαιος ότι είναι σε θέση να διεξαγάγει τη διαµεσολάβηση
µε εγγυήσεις αµεροληψίας και ανεξαρτησίας.
2. Ο διαµεσολαβητής δεν επιτρέπεται να κατευθύνει τα µέρη
και να τους επιβάλει τη λύση που ο ίδιος προκρίνει. Δύναται να

διατυπώνει την προσωπική του άποψη, η οποία δεν είναι δεσµευτική, παρά µόνον εφόσον τα µέρη το επιθυµούν και είναι υποχρεωµένος να παραµένει ουδέτερος ως προς το αποτέλεσµα της
διαµεσολάβησης.
Άρθρο 14
Σύγκρουση συµφερόντων
1. Ο διαµεσολαβητής υποχρεούται να µην αναλαµβάνει καθήκοντα και, εάν έχει ήδη αναλάβει, να µην εξακολουθήσει να τα
ασκεί, σε περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων, γνωστοποιώντας το σχετικό κώλυµα στα µέρη.
Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων, ο
διαµεσολαβητής επιτρέπεται να αναλάβει καθήκοντα και, εάν τα
έχει ήδη αναλάβει να εξακολουθήσει να τα ασκεί, µόνο µε τη
ρητή συγκατάθεση των µερών και εφόσον είναι βέβαιος ότι είναι
σε θέση να διεξαγάγει τη διαµεσολάβηση µε τρόπο που να µην
υπονοµεύει την ανεξαρτησία της διαδικασίας.
Σύγκρουση συµφερόντων συντρέχει, ιδίως, στις περιπτώσεις:
α) προσωπικής ή επαγγελµατικής σχέσης του διαµεσολαβητή
µε ένα από τα µέρη ή τους νόµιµους παραστάτες τους ή λήψης
αµοιβής στο παρελθόν για παροχή υπηρεσιών σε οποιοδήποτε
από τα µέρη,
β) οποιουδήποτε οικονοµικού ή άλλου συµφέροντος, άµεσου
ή έµµεσου, που αντλείται από την έκβαση της διαµεσολάβησης,
γ) ανάµιξης του διαµεσολαβητή, κατά οποιονδήποτε τρόπο,
στο αντικείµενο της διαφοράς,
δ) ενέργειας, κατά το παρελθόν, του ίδιου του διαµεσολαβητή
ή συνεργάτη του ή άλλου στελέχους της εταιρείας για την οποία
εργάζεται, εκπροσωπώντας κάποιο από τα µέρη µε ιδιότητα άλλη
πλην του διαµεσολαβητή,
ε) οποιασδήποτε µορφής επαγγελµατικής συνεργασίας του
διαµεσολαβητή µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που εµπλέκονται
στην παροχή συµβουλών προς ένα από τα συµµετέχοντα µέρη
για θέµατα που αφορούν το αντικείµενο της διαµεσολάβησης.
2. Μετά την περάτωση της διαµεσολάβησης και ανεξάρτητα
από το αποτέλεσµά της, δεν επιτρέπεται στον διαµεσολαβητή να
ασχοληθεί υπό άλλη επαγγελµατική ιδιότητα µε τη συγκεκριµένη
υπόθεση που χειρίστηκε, µεταξύ των ίδιων µερών.
Άρθρο 15
Αρχή της ελεύθερης βούλησης των µερών
1. Ο διαµεσολαβητής υποχρεούται να διεξάγει τη διαµεσολάβηση µε βάση την αρχή της ιδιωτικής αυτονοµίας των µερών. Μεριµνά ώστε τα µέρη να κατανοούν τα χαρακτηριστικά της
διαδικασίας που πρόκειται να ακολουθηθεί, καθώς και τον ρόλο
αυτού και όλων των συµµετεχόντων και ενηµερώνει τα µέρη ότι
είναι ελεύθερα ανά πάσα στιγµή να αποχωρήσουν από τη διαδικασία χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή.
2. Ο διαµεσολαβητής βεβαιώνεται, ιδίως, ότι πριν από την
έναρξη της διαδικασίας της διαµεσολάβησης τα µέρη έχουν συµφωνήσει ρητώς τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή
της
διαφοράς
τους
στη
διαµεσολάβηση,
συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των διατάξεων που διέπουν την
υποχρέωση εχεµύθειας του διαµεσολαβητή και των µερών.
3. Ο διαµεσολαβητής µεριµνά για την προσήκουσα διεξαγωγή
της διαδικασίας διαµεσολάβησης.
4. Ο διαµεσολαβητής µπορεί να περατώσει τη διαδικασία διαµεσολάβησης µετά από αιτιολογηµένη ενηµέρωση των µερών,
εφόσον:
α) επέρχεται διευθέτηση της διαφοράς κατά τρόπο αντίθετο
µε τα χρηστά ήθη ή τη δηµόσια τάξη, ή
β) θεωρεί ότι η συνέχιση της διαµεσολάβησης είναι απολύτως
αδύνατο να οδηγήσει στη διευθέτηση της διαφοράς.
5. Ο διαµεσολαβητής λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η λύση που θα εξευρεθεί για τη διευθέτηση της διαφοράς είναι προϊόν επίγνωσης και
εµπεριστατωµένης συναίνεσης των µερών, καθώς επίσης και ότι
τα µέρη κατανοούν τους όρους της συµφωνίας.
6. Ο διαµεσολαβητής οφείλει να ενηµερώνει τα µέρη για τον
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τρόπο που µπορούν να καταστήσουν τη µεταξύ τους συµφωνία
εκτελεστή, όπου αυτό είναι δυνατό.
Άρθρο 16
Εχεµύθεια
Ο διαµεσολαβητής υποχρεούται να τηρεί απόρρητες τις πληροφορίες που έχουν προκύψει από τη διαµεσολάβηση ή σε
σχέση µε αυτήν, συµπεριλαµβανοµένου του γεγονότος ότι πρόκειται να διεξαχθεί ή έχει διεξαχθεί διαµεσολάβηση, εκτός αν
υποχρεούται να πράξει διαφορετικά από διάταξη νόµου ή για λόγους δηµόσιας τάξης ή εφόσον τα µέρη συναινούν ρητά στην
αποκάλυψη των πληροφοριών.
Άρθρο 17
Πειθαρχικό Δίκαιο
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη
από κάθε άλλη διαδικασία.
2. Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχικού Ελέγχου και από την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης.
3. Κανένας δεν διώκεται για δεύτερη φορά για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωµα, για το οποίο επιβάλλεται µόνο µία πειθαρχική
ποινή. Νέα πειθαρχική δίωξη για το ίδιο παράπτωµα είναι απαράδεκτη.
4. Η µε οποιονδήποτε τρόπο άρση του ποινικά κολάσιµου χαρακτήρα της πράξης ή η ολική ή µερική άρση των συνεπειών της
ποινικής καταδίκης δεν αίρουν τον πειθαρχικά κολάσιµο χαρακτήρα της πράξης.
Β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
1. Πειθαρχικό παράπτωµα µπορεί να τελεστεί µε πράξη ή παράλειψη του διαµεσολαβητή στο πλαίσιο των καθηκόντων του, η
οποία είναι αντίθετη προς τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές
απορρέουν από τον παρόντα νόµο και συνδέονται άρρηκτα µε
τη διαµεσολάβηση, καθώς και από τον Κώδικα Δεοντολογίας Διαπιστευµένων Διαµεσολαβητών.
2. Πειθαρχικά παραπτώµατα του διαµεσολαβητή αποτελούν
ιδίως η χρησιµοποίηση της ιδιότητάς του για την επιδίωξη παράνοµων σκοπών και η εν γένει αναξιοπρεπής ή απρεπής συµπεριφορά του.
3. Κάθε κακούργηµα που τελείται από διαµεσολαβητή ως και
κάθε εκ δόλου πληµµέληµα ασυµβίβαστο µε την ιδιότητα του διαµεσολαβητή, αποτελεί αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωµα.
4. Η µη τήρηση της αρχής της αµεροληψίας και της εχεµύθειας από µέρους του διαµεσολαβητή συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα.
Γ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα παραγράφονται δύο (2) έτη
µετά την τέλεσή τους.
2. Ο χρόνος της παραγραφής αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες, µε την
υποβολή της πειθαρχικής αναφοράς ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας και Πειθαρχικού Ελέγχου, από τα µέρη ή οποιονδήποτε τρίτο συµµετέχει στη διαδικασία διαµεσολάβησης ή από
τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης, ευθύς
ως λάβει αναφορά µε την οποία καταγγέλλονται πειθαρχικά επιλήψιµες πράξεις διαµεσολαβητή ή λάβει µε οποιονδήποτε τρόπο
γνώση τέτοιων πράξεων.
Δ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
1. Οι πειθαρχικές ποινές είναι:
α) η σύσταση,
β) η έγγραφη επίπληξη,
γ) η προσωρινή ανάκληση της διαπίστευσης έως και ένα (1)
έτος,
δ) η οριστική ανάκληση της διαπίστευσης.
2. Η ποινή της οριστικής ανάκλησης της διαπίστευσης επιβάλλεται µόνο σε ιδιαίτερα βαριές περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωµάτων. Τέτοιες προϋποθέσεις συντρέχουν ιδίως αν ο
διαµεσολαβητής:
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α) καταδικάστηκε αµετάκλητα για κακούργηµα ή για οποιοδήποτε εκ δόλου πληµµέληµα ασυµβίβαστο µε τον θεσµό της διαµεσολάβησης,
β) τιµωρήθηκε κατ’ επανάληψη µε ποινή προσωρινής ανάκλησης της διαπίστευσης τουλάχιστον για έξι (6) µήνες συνολικά
εντός τριετίας.
3. Όταν πρόκειται για παράπτωµα που οφείλεται σε ελαφρά
αµέλεια, το αρµόδιο πειθαρχικό όργανο µπορεί να µην επιβάλει
ποινή, εκτιµώντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει τελεστεί
το παράπτωµα.
Ε.ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
1. Ο διαµεσολαβητής, στον οποίο έχει επιβληθεί οριστική ή
προσωρινή ανάκληση διαπίστευσης, δεν επιτρέπεται να ενεργεί
ως διαµεσολαβητής για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.
2. Το κύρος της επιτυχούς έκβασης της διαµεσολάβησης και
του συµφωνητικού που καταρτίστηκε δεν θίγεται από την ποινή
που επιβλήθηκε στον διαµεσολαβητή.
3. Η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης οφείλει να ενηµερώνει τα µητρώα του άρθρου 29 του παρόντος για την επιβληθείσα
προσωρινή ή οριστική ανάκληση της διαπίστευσης του διαµεσολαβητή από τα καθήκοντά του.
ΣΤ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχικού Ελέγχου,που
ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης, διακρίνεται σε πρωτοβάθµια επιτροπή µονοµελούς σύνθεσης και δευτεροβάθµια επιτροπή τριµελούς σύνθεσης, µε ισάριθµα
αναπληρωµατικά µέλη. Η θητεία των µελών της είναι διετής και
µπορεί να ανανεώνεται. Μέλος της δευτεροβάθµιας επιτροπής
δεν µπορεί να είναι το µέλος που εξέδωσε την πρωτοβάθµια πειθαρχική απόφαση. Αν η Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχικού
Ελέγχου κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί η ποινή της οριστικής
ανάκλησης της διαπίστευσης, τότε αρµόδια προς τούτο είναι η
Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης που συνεδριάζει σε Ολοµέλεια.
2. Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας για τις δηλώσεις αποχής και εξαίρεσης των δικαστών ισχύουν αναλογικά.
3. Αίτηση εξαίρεσης είναι απαράδεκτη όταν αφορά τόσα µέλη
του πειθαρχικού οργάνου ώστε να καθίσταται αδύνατη η νόµιµη
συγκρότησή του.
4. Για κάθε ειδικότερο θέµα πειθαρχικού ελέγχου αποφασίζει
η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης, οι αποφάσεις της οποίας
εκτελούνται µε επιµέλεια του Προέδρου της ή του µέλους της
που ειδικά ορίστηκε από αυτόν.
5. Για την υποβολή αναφοράς κατά διαµεσολαβητή απαιτείται
επί ποινή απαραδέκτου η κατάθεση παράβολου, ποσού τριάντα
(30) ευρώ, το ύψος του οποίου αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονοµικών.
Άρθρο 18
Αµοιβή διαµεσολαβητή
1. Η αµοιβή του διαµεσολαβητή ορίζεται ελεύθερα µε έγγραφη συµφωνία του διαµεσολαβητή και των µερών.
2. Εάν δεν υπάρχει έγγραφη συµφωνία, η αµοιβή του διαµεσολαβητή ορίζεται ως εξής: α) στις περιπτώσεις του άρθρου 6
του παρόντος, το επισπεύδον µέρος προκαταβάλλει στον διαµεσολαβητή ποσό πενήντα (50,00) ευρώ ως αµοιβή για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία. Το ποσό αυτό βαρύνει τα µέρη κατ’
ισοµοιρία. Σε περίπτωση που η διαφορά αχθεί ενώπιον δικαστηρίου, το µέρος της διαφοράς που δεν προσήλθε στη διαδικασία
της διαµεσολάβησης, παρότι κλήθηκε νόµιµα προς τούτο σύµφωνα µε το άρθρο 7 του παρόντος ή δεν κατέβαλε το ποσό που
του αναλογεί για την αµοιβή του διαµεσολαβητή για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία, καταδικάζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 176 επ. Κ.Πολ.Δ. σε ολόκληρο το ποσό που κατέβαλε το επισπεύδον µέρος για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία. Το ποσό αυτό λογίζεται ως δικαστικό έξοδο ανεξάρτητα
από την έκβαση της δίκης, β) για κάθε ώρα διαµεσολάβησης
µετά την υποχρεωτική αρχική συνεδρία η ελάχιστη αµοιβή ορίζεται στο ποσό των ογδόντα (80,00) ευρώ και βαρύνει τα µέρη

6188

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κατ’ ισοµοιρία.
3. Τα ποσά της παραγράφου 2 µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
4. Ο διαµεσολαβητής οφείλει να παρέχει στα µέρη πλήρη ενηµέρωση για την αµοιβή του σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
Άρθρο 19
Κωδικός Αριθµός Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
Επιτρέπεται η άσκηση αποκλειστικά και µόνο του επαγγέλµατος του διαµεσολαβητή. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται η δηµιουργία Κωδικού Αριθµού Δραστηριότητος
(ΚΑΔ) για το επάγγελµα του διαπιστευµένου διαµεσολαβητή και
οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του για όσους επιθυµούν να
το ασκήσουν και δεν διαθέτουν άλλον.
Άρθρο 20
Ενώσεις προσώπων διαµεσολαβητών
Ενώσεις προσώπων διαπιστευµένων διαµεσολαβητών µε
σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαµεσολάβησης συνιστώνται και
λειτουργούν µε τη συµµετοχή διαµεσολαβητών, σύµφωνα µε τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 21
Εκθέσεις Πεπραγµένων Διαµεσολαβητών
Κάθε διαπιστευµένος διαµεσολαβητής υποχρεούται ανά τετράµηνο κάθε ηµερολογιακού έτους και µέσα στις επόµενες δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη λήξη του, να ενηµερώνει για τα
πεπραγµένα του την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης, η
οποία προβαίνει στον έλεγχό τους. Η ενηµέρωση πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε ευθύνη του διαµεσολαβητή στην ατοµική
του καρτέλα που τηρείται στον ιστότοπο της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης. Η Έκθεση Πεπραγµένων περιλαµβάνει
κατ’ ελάχιστο τον αριθµό των διαµεσολαβήσεων που πραγµατοποίησε ο διαµεσολαβητής, το αποτέλεσµα και τη διάρκεια κάθε
διαµεσολάβησης, τη φύση της υπόθεσης και την κατάθεση ή µη
πρακτικού στο αρµόδιο δικαστήριο, σύµφωνα µε την παράγραφο
4 του άρθρου 7 και την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του παρόντος. Η υποχρέωση αποστολής της Έκθεσης Πεπραγµένων υφίσταται για κάθε διαµεσολαβητή, ανεξαρτήτως αν έχει διεξάγει
διαµεσολαβήσεις ή όχι εντός του τετραµήνου.
Άρθρο 22
Φορείς κατάρτισης
1. Φορέας κατάρτισης διαµεσολαβητών (εφεξής «Φορέας»),
που λειτουργεί µε άδεια, η οποία χορηγείται κατόπιν ειδικής και
αιτιολογηµένης απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης, είναι:
Α. Νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, δικαίωµα σύστασης του
οποίου έχουν:
α) ένας δικηγορικός σύλλογος ή περισσότεροι από κοινού,
β) ένας ή περισσότεροι δικηγορικοί σύλλογοι σε σύµπραξη µε
επιστηµονικούς, εκπαιδευτικούς ή επαγγελµατικούς φορείς ή
επιµελητήρια.
Στις περιπτώσεις α’ και β’ είναι δυνατή η σύµπραξη και µε
φορέα κατάρτισης της αλλοδαπής, εγνωσµένου κύρους και διεθνούς αναγνώρισης και εµπειρίας στην παροχή εκπαίδευσης διαµεσολάβησης και γενικότερα στις εναλλακτικές µεθόδους
επίλυσης διαφορών ή στη διενέργεια διαµεσολαβήσεων.
Β. Κέντρο Επιµόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), το οποίο διαθέτει
σχετικό πρόγραµµα και η λειτουργία του διέπεται αποκλειστικά
από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί λειτουργίας των
Α.Ε.Ι., υπό τον όρο ότι τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις του παρόντος νόµου για τα προσόντα των εκπαιδευτών, για την εκπαίδευση µε αντικείµενο τη διαµεσολάβηση και τον ελάχιστο αριθµό
εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων.
Γ. Φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο που έχει συσταθεί

σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα στην ελληνική νοµοθεσία ή
στη νοµοθεσία κράτους – µέλους, το οποίο έχει ως κύριο σκοπό
την παροχή εκπαίδευσης µε αντικείµενο τη διαµεσολάβηση και
τους λοιπούς εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών.
Οι ανωτέρω Φορείς αδειοδοτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 23 έως 25 του παρόντος.
2. Ο Φορέας έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, εξαιρουµένων των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης.
3. Ο Φορέας υποχρεούται να απασχολεί κατ’ ελάχιστο:
α) έναν (1) Διευθυντή του Φορέα και
β) έναν (1) Διευθυντή Κατάρτισης. Οι ανωτέρω πρέπει να κατέχουν τίτλο σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής
ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών σχολής της αλλοδαπής.
4. Ο Φορέας υποχρεούται να απασχολεί διοικητικό προσωπικό
για γραµµατειακή υποστήριξη.
5. O σκοπός του Φορέα είναι:
α) ο σχεδιασµός προγραµµάτων και η παροχή υπηρεσιών βασικής εκπαίδευσης κατ’ ελάχιστο ογδόντα (80) ωρών,
β) ο σχεδιασµός προγραµµάτων µετεκπαίδευσης πέραν των
ογδόντα (80) ωρών της βασικής εκπαίδευσης των υποψήφιων
διαµεσολαβητών για την περαιτέρω απόκτηση των αναγκαίων για
την άσκηση της διαµεσολάβησης γνώσεων και δεξιοτήτων και
για την επιµόρφωσή τους.
6. Οι Φορείς Κατάρτισης υποχρεούνται να συνεργάζονται µε
τουλάχιστον τρεις (3) εκπαιδευτές, προκειµένου να παρέχουν
ποιοτική εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές και είτε να κατέχουν µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στον τοµέα της εξωδικαστικής επίλυσης
διαφορών ή σε συναφή επιστηµονικό κλάδο (ιδίως νοµικής επιστήµης ή επιστηµών οικονοµίας ή διοίκησης ή κοινωνικών επιστηµών)είτε να έχουν τουλάχιστον εκατόν εξήντα (160) ώρες
αποδεδειγµένης µετεκπαίδευσης πέραν της βασικής εκπαίδευσης στη διαµεσολάβηση ή τουλάχιστον εκατόν εξήντα (160)
ώρες αποδεδειγµένης εµπειρίας ως εκπαιδευτές διαµεσολαβητών. Επιπλέον οι εκπαιδευτές πρέπει να διαθέτουν τετραετή
επαγγελµατική εµπειρία στο γνωστικό τους αντικείµενο, να
έχουν συµµετάσχει σε διαδικασίες διαµεσολάβησης υπό την ιδιότητα του διαµεσολαβητή ή βοηθού διαµεσολαβητή ή νοµικού παραστάτη, καθώς και σε συνέδρια, σεµινάρια και ερευνητικά
προγράµµατα συναφή µε τη διαµεσολάβηση.
7. Ο αριθµός των υποψήφιων διαµεσολαβητών που συµµετέχουν σε κάθε εκπαιδευτικό κύκλο στα προγράµµατα βασικής εκπαίδευσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι έναν (21). Οι
εκπαιδευτές δεν δύνανται να είναι λιγότεροι από δύο (2) για κάθε
εκπαιδευτικό κύκλο.
Άρθρο 23
Αδειοδότηση Φορέων κατάρτισης
1. Ο ενδιαφερόµενος Φορέας, προκειµένου να λάβει άδεια λειτουργίας, υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης
φάκελο που περιλαµβάνει:
α) την αίτησή του για αδειοδότηση,
β) θεωρηµένο αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών του
από την αρµόδια Δ.Ο.Υ.. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται για
τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι.,
γ) κατάλογο µε το εκπαιδευτικό προσωπικό, µε τα βιογραφικά
αυτού, συνοδευόµενα από επικυρωµένα αποδεικτικά τίτλων
σπουδών και εκπαιδευτικής ή επαγγελµατικής εµπειρίας, όπως
πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις φορέων, επίσηµα έγγραφα επαγγελµατικής εµπειρίας, καθώς και κατάλογο του λοιπού προσωπικού,
δ) οποιοδήποτε νόµιµο έγγραφο που αποδεικνύει νοµή, κατοχή, χρήση ή κυριότητα του χώρου εκπαίδευσης,
ε) διάγραµµα κάτοψης του χώρου εκπαίδευσης, υπογεγραµµένο από µηχανικό, στο οποίο εµφαίνεται ότι ο εν λόγω χώρος
διαθέτει τουλάχιστον τρεις χωριστές αίθουσες διδασκαλίας και
ειδικότερα δύο αίθουσες κατάλληλες για τη διεξαγωγή των µαθηµάτων και προσοµοιώσεων και µία αίθουσα διαλέξεων, καθώς
και αποτύπωση της προσβασιµότητας ΑΜΕΑ. Ειδικότερα, το ελάχιστο εµβαδόν αιθουσών διδασκαλίας θα πρέπει να είναι δεκα-
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πέντε (15) τετραγωνικά µέτρα και ενάµιση (1,5) τετραγωνικό
µέτρο ανά εκπαιδευόµενο,
στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραµµένη από
τον ενδιαφερόµενο ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, αν πρόκειται
για νοµικό πρόσωπο, στην οποία βεβαιώνεται ότι οι αίθουσες διδασκαλίας πληρούν τους ισχύοντες όρους ασφαλείας, είναι κατάλληλες για τον σκοπό της εκπαίδευσης και έχουν επαρκή
υλικοτεχνική υποδοµή και ειδικότερα ότι διαθέτουν τον κατ’ ελάχιστο απαιτούµενο εξοπλισµό, ο οποίος περιλαµβάνει:
i. ένα διαφανοσκόπειο (overhead projector) και µία οθόνη προβολής ή οποιοδήποτε άλλο µέσο προβολής ήχου και εικόνας,
ii. πίνακα ανά αίθουσα,
iii. φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα,
iv. µία τηλεόραση ή έναν υπολογιστή ,
v. τραπέζια και καθίσµατα ανά αίθουσα, ανάλογα µε τη δυναµικότητα της κάθε αίθουσας.
ζ) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
η) σύµβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης και εγγυήσεων τουλάχιστον για ποσό διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ,
θ) παράβολο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, το οποίο µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης.
Οι ήδη αδειοδοτηµένοι Φορείς θεωρούνται ότι πληρούν τις
προϋποθέσεις του παρόντος και η αδειοδότησή τους εξακολουθεί να ισχύει. Σε κάθε περίπτωση οι Φορείς αυτοί θα πρέπει να
καταθέσουν τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά που προβλέπονται
από τον παρόντα εντός εύλογης προθεσµίας από τη δηµοσίευσή
του.
2. Η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης εντός δύο (2) µηνών
από την κατάθεση πλήρους φακέλου µε τα δικαιολογητικά ελέγχει την πληρότητά του. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι
ελλιπή, ζητείται εγγράφως από τον αντίστοιχο Φορέα να αποστείλει, εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από τη γνωστοποίηση, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά δεόντως
συµπληρωµένα. Μετά την παραλαβή, τα δικαιολογητικά εξετάζονται εκ νέου και η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης αποφαίνεται για την πληρότητα του φακέλου. Ο παραπάνω έλεγχος
καταλαµβάνει και τους ήδη αδειοδοτηµένους φορείς.
3. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος Φορέας είτε δεν προσκοµίσει τα δικαιολογητικά εντός της ανωτέρω προθεσµίας των
τριάντα (30) ηµερών είτε αυτά που προσκοµίζει είναι ελλιπή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 και στα άρθρα 24 και
25 του παρόντος, η αίτηση απορρίπτεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης. Ο ενδιαφερόµενος Φορέας, του οποίου απορρίφθηκε η αίτηση, δύναται να
επανυποβάλει νέα αίτηση.
4. Ο ενδιαφερόµενος Φορέας, του οποίου ο φάκελος κρίνεται
πλήρης, υπόκειται σε αξιολόγηση. Η αξιολόγησή του γίνεται µε
απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης, βάσει των
παρακάτω πέντε κριτηρίων:
α) Οργάνωση, Λειτουργία
β) Επιστηµονικό και λοιπό Προσωπικό
γ) Υλικοτεχνική Υποδοµή
δ) Εκπαιδευτικό πρόγραµµα
ε) Επάρκεια του χώρου εκπαίδευσης.
5. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση του πλήρους φακέλου χορηγείται στον ενδιαφερόµενο Φορέα άδεια λειτουργίας, άλλως η
αίτησή του απορρίπτεται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της
Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης.
6. Κάθε έτος, εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου του Ιουλίου,
οι Φορείς υποβάλλουν αναλυτική έκθεση για τη λειτουργία τους
στην Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης, η οποία προβαίνει σε
έλεγχο και αξιολόγηση της κατάστασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν και σε περίπτωση ανεπάρκειας επιβάλλει τις ποινές της παραγράφου 8.
7. Αν διαπιστωθεί ότι για την αδειοδότηση και λειτουργία του
Φορέα δηλώθηκαν ή κατατέθηκαν στοιχεία ανακριβή, η Κεντρική
Επιτροπή Διαµεσολάβησης ανακαλεί οριστικά την άδεια λειτουργίας του Φορέα.
8. Σε περίπτωση µη τήρησης των νόµιµων υποχρεώσεων του
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Φορέα κατά το στάδιο λειτουργίας του, η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης επιβάλλει αιτιολογηµένα, ανάλογα µε τη βαρύτητα
της παράβασης, τον βαθµό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή, µία από τις παρακάτω κυρώσεις:
α) σύσταση προς συµµόρφωση,
β) προσωρινή ανάκληση της άδειας του Φορέα από έναν (1)
µήνα έως και έξι (6) µήνες,
γ) οριστική ανάκληση της άδειας του Φορέα.
9. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης µπορούν να τροποποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών.
Άρθρο 24
Αδειοδότηση φυσικών προσώπων
Ο ενδιαφερόµενος Φορέας, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο,
πέραν των δικαιολογητικών του άρθρου 23 του παρόντος, υποβάλλει:
α) δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται: αα) ότι ο αιτών δεν έχει
την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α., ββ) ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γγ)
ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δηµόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού
εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς, δδ) ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης
ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία) και εε) ο τόπος
µόνιµης κατοικίας του αιτούντος,
β) ασφαλιστική ενηµερότητα (ως εργοδότης και ως ασφαλισµένος),
γ) φορολογική ενηµερότητα,
δ) πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί µη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του φυσικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί µη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή ισοδύναµο
έγγραφο αρµόδιας αρχής κράτους-µέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιό του.
Άρθρο 25
Αδειοδότηση νοµικών προσώπων
1. Ο ενδιαφερόµενος Φορέας, εφόσον είναι νοµικό πρόσωπο,
πέραν των δικαιολογητικών του άρθρου 23 του παρόντος, υποβάλλει:
α) επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού του, από το
οποίο προκύπτει µε σαφήνεια ο σκοπός του και πρόσφατο πιστοποιητικό µεταβολών του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ),
β) ασφαλιστική ενηµερότητα,
γ) φορολογική ενηµερότητα,
δ) πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί µη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του νοµικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί µη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή ισοδύναµο
έγγραφο αρµόδιας αρχής του κράτους-µέλους, στο οποίο το νοµικό πρόσωπο έχει την έδρα του, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιό του.
2. Ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου, υποβάλλει:
α) δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρηµένη για το γνήσιο της
υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται: αα) ότι δεν έχει την
ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α. , ββ) ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γγ)
ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δηµόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού
εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς, δδ) ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης
ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλον ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία, εε) ότι δεν έχει
επιβληθεί στο νοµικό πρόσωπο η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιον ή
άλλον ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία
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δεκαετία και στστ) ο τόπος µόνιµης διαµονής του,
β) ασφαλιστική ενηµερότητα εκπροσώπου (ως εργοδότης και
ως ασφαλισµένος),
γ) φορολογική ενηµερότητα εκπροσώπου,
δ) πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί µη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του φυσικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί µη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή ισοδύναµο
έγγραφο αρµόδιας αρχής κράτους-µέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιό του.
Άρθρο 26
Υποψήφιοι διαµεσολαβητές
Οι υποψήφιοι διαµεσολαβητές έχουν δικαίωµα να υποβάλουν
αίτηση στον Φορέα για τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα βασικής εκπαίδευσης, εφόσον κατέχουν τίτλο σπουδών ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο σπουδών
φορέα αναγνωρισµένου κύρους της αλλοδαπής και προσκοµίσουν απόσπασµα ποινικού µητρώου που αποδεικνύει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύµατα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).
Άρθρο 27
Πρόγραµµα σπουδών
Α. Το ελάχιστο περιεχόµενο του βασικού εκπαιδευτικού προγράµµατος σπουδών και της εξεταστέας ύλης υποψηφίων διαµεσολαβητών απαιτεί τουλάχιστον ογδόντα (80) ώρες
διδασκαλίας, από τις οποίες τουλάχιστον πενήντα (50) ώρες δια
ζώσης παρακολούθησης και έχει ως εξής:
• Η διαµεσολάβηση και λοιπές µορφές εναλλακτικής επίλυσης
διαφορών. Η εξέλιξη του θεσµού διεθνώς.
• Η Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισµένα θέµατα διαµεσολάβησης σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις.
• Θεµελιώδη χαρακτηριστικά, βασικές έννοιες και αρχές, ως
και ορισµός του θεσµού της διαµεσολάβησης κατά το ελληνικό
και ευρωπαϊκό δίκαιο.
• Πεδίο εφαρµογής - Προϋποθέσεις υπαγωγής διαφορών στη
διαµεσολάβηση.
• Τρόποι προσφυγής στη διαµεσολάβηση - Συµφωνία υπαγωγής στη διαµεσολάβηση - Συνέπειες.
• Διαδικασία διεξαγωγής της διαµεσολάβησης. Στάδια. Νοµικοί παραστάτες και άλλα πρόσωπα.
• Πρακτικό διαµεσολάβησης - Εκτελεστότητα.
• Διαµεσολαβητής - Ρόλος - Ευθύνη διαµεσολαβητή.
• Κώδικας Πειθαρχικός και Δεοντολογίας.
• Δεξιότητες και τεχνικές διαµεσολάβησης - Τεχνικές Διαπραγµάτευσης και Επικοινωνίας - Βασικές έννοιες της ψυχολογίας στη διαµεσολάβηση.
• Προσοµοιώσεις διαµεσολάβησης. Πρακτική Εφαρµογή
αυτών.
• Θεµελιώδεις έννοιες Ιδιωτικού Δικαίου.
• Γενικό Εµπορικό Δίκαιο, Εταιρείες, Αξιόγραφα.
Οι δικαστικοί λειτουργοί, οι δικηγόροι και οι συµβολαιογράφοι
δύνανται να εξαιρούνται από την παρακολούθηση των νοµικών
µαθηµάτων του Προγράµµατος Σπουδών του παρόντος άρθρου,
δηλαδή, τις Θεµελιώδεις έννοιες Ιδιωτικού Δικαίου, το Γενικό Εµπορικό Δίκαιο, τις Εταιρείες και τα Αξιόγραφα.
Β. Μετεκπαίδευση διαµεσολαβητών:
Η µετεκπαίδευση των διαπιστευµένων διαµεσολαβητών συνίσταται στην ανά τριετία υποχρεωτική πρόσθετη εκπαίδευσή
τους, ελάχιστης διάρκειας είκοσι (20) ωρών, η οποία παρέχεται
από αδειοδοτηµένους φορείς ή από αναγνωρισµένους φορείς
της αλλοδαπής.
Άρθρο 28
Διαπίστευση διαµεσολαβητών
1. Η διαπίστευση των διαµεσολαβητών και η εγγραφή τους
στα Μητρώα του άρθρου 29 του παρόντος γίνεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης κατόπιν εξετάσεων. Οι ήδη δια-

πιστευµένοι διαµεσολαβητές κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούν τη διαπίστευσή τους.
2. Οι εξετάσεις των υποψήφιων διαµεσολαβητών διενεργούνται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο από την Επιτροπή Εξετάσεων, όπως αυτή έχει οριστεί από την Κεντρική Επιτροπή
Διαµεσολάβησης. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και προφορικές και
συµπεριλαµβάνουν αξιολόγηση σε προσοµοιώσεις.
Α. Εξετάσεις - Γραµµατειακή υποστήριξη
Η Επιτροπή Εξετάσεων συνεδριάζει κατά την περίοδο των
εξετάσεων. Χρέη Γραµµατέα της Επιτροπής εκτελεί το πρόσωπο
που έχει ορισθεί Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του
παρόντος.
Β. Τρόπος, κριτήρια, προϋποθέσεις και όροι εξετάσεων ενώπιον της Επιτροπής Εξετάσεων.
α. Ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων
καθορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων, η οποία
κοινοποιείται στους αδειοδοτηµένους φορείς κατάρτισης και
αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης
τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή τους.
β. Προϋπόθεση για τη συµµετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις είναι η υποβολή στην Επιτροπή Εξετάσεων αίτησης, η οποία
πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό του Φορέα κατάρτισης, στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι υποψήφιοι διαµεσολαβητές
έχουν λάβει τη βασική εκπαίδευση και κατάρτιση, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στον παρόντα.
Η Επιτροπή Εξετάσεων ορίζει τον τρόπο υποβολής της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων. Η αίτηση συνοδεύεται από
παράβολο εκατό (100) ευρώ υπέρ του Δηµοσίου, το οποίο µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης.
γ. Στις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε
εβδοµήντα (70) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και δύο (2) ερωτήσεις µε απαντήσεις σύντοµης ανάπτυξης έως εκατό πενήντα
(150) λέξεις η κάθε µία. Η βαθµολόγηση γίνεται σε κλίµακα των
εκατό (100) µονάδων. Κάθε σωστή απάντηση στις ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής αντιστοιχεί σε µία µονάδα. Τα αποτελέσµατα των γραπτών εξετάσεων ανακοινώνονται υποχρεωτικά
εντός τριάντα ηµερών (30) από το πέρας τους.
δ. Αν ένας από τους υποψηφίους είναι απών κατά τη στιγµή
της έναρξης εκφώνησης των θεµάτων, αποκλείεται από τις εξετάσεις. Τα γραπτά των εξετάσεων φέρουν τη µονογραφή ενός
εκ των µελών της Επιτροπής. Δεν επιτρέπεται να φέρουν στο
σώµα τους υπογραφή ή άλλο διακριτικό γνώρισµα πλην των ατοµικών στοιχείων του υποψηφίου στο πάνω αριστερό µέρος της
πρώτης σελίδας. Αφού γίνει η παραβολή µε επίδειξη του δελτίου
αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας, οι ενδείξεις των ατοµικών στοιχείων του υποψηφίου καλύπτονται µε αδιαφανή ταινία, η οποία αφαιρείται µόνο µετά την
οριστικοποίηση της βαθµολογίας παρουσία όλων των µελών της
Εξεταστικής Επιτροπής.
ε. Μετά την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων κατά τα
οριζόµενα στις προηγούµενες παραγράφους, οι επιτυχόντες καλούνται εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών σε προφορικές
εξετάσεις ενώπιον της Επιτροπής Εξετάσεων. Οι προφορικές
εξετάσεις συνίστανται στην εξέταση επί των τεχνικών της διαµεσολάβησης από τουλάχιστον δύο (2) µέλη της Επιτροπής Εξετάσεων µε χρησιµοποίηση ρόλων και προσοµοιώσεων κατά τα
συνήθη πρότυπα που εφαρµόζονται διεθνώς. Η επίδοση των
υποψηφίων στις προφορικές εξετάσεις αξιολογείται µε βάση κριτήρια αξιολόγησης για τη χρήση τεχνικών και δεξιοτήτων, που
ορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης. Επάρκεια διαµεσολαβητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων συντρέχει
όταν ο υποψήφιος διαµεσολαβητής έχει ανταποκριθεί επιτυχώς
σε περισσότερες από τις µισές απαιτούµενες διαµεσολαβητικές
ικανότητες και δεξιότητες µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης και
δεν έχει επιδείξει κάποια µορφή απαγορευµένης συµπεριφοράς.
στ. Επιτυχόντες είναι εκείνοι που έχουν λάβει µέσο όρο βαθµολογίας των δύο εξετάσεων, γραπτών και προφορικών, τουλάχιστον εβδοµήντα τοις εκατό (70%), υπό την προϋπόθεση ότι σε
καµία από τις δύο εξετάσεις δεν έχουν λάβει βαθµολογία κατώ-
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τερη του πενήντα τοις εκατό (50%). Οι γραπτές και οι προφορικές εξετάσεις ολοκληρώνονται σε µία (1) περίοδο.
ζ. Η απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων γνωστοποιείται στην
Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης, η οποία διαπιστεύει τους
οριστικούς επιτυχόντες.
η. Ο υποψήφιος διαµεσολαβητής που απέτυχε σε τρεις (3)
εξεταστικές περιόδους, οφείλει να προσκοµίσει νέο πιστοποιητικό εκπαίδευσης από Φορέα κατάρτισης, προκειµένου να έχει
εκ νέου δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις.
θ. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων και εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, η Επιτροπή Εξετάσεων ορίζει ηµεροµηνία
κατά την οποία οι αποτυχόντες υποψήφιοι δύνανται να λάβουν
γνώση των γραπτών τους και της προφορικής τους βαθµολογίας, χωρίς να έχουν δικαίωµα αναβαθµολόγησης. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας τα γραπτά και οι προφορικές
βαθµολογίες καταστρέφονται.
ι. Για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήµατος ανακύπτει σχετικά
µε την εφαρµογή ή ερµηνεία του παρόντος άρθρου αρµόδια
είναι η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης.
Άρθρο 29
Ενηµέρωση κοινού – Μητρώα Διαµεσολαβητών
1. Η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης παρέχει πληροφόρηση σχετικά µε τον θεσµό της διαµεσολάβησης και τον τρόπο
πρόσβασης στις υπηρεσίες των διαµεσολαβητών.
2. Η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης καταρτίζει και τηρεί
σε ηλεκτρονική µορφή τα παρακάτω Μητρώα Διαµεσολαβητών,
τα οποία αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης: α) Γενικό Μητρώο Διαµεσολαβητών, στο οποίο εγγράφονται
οι διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές όλης της επικράτειας κατ'
απόλυτη αλφαβητική σειρά και β) Ειδικό Μητρώο Διαµεσολαβητών, στο οποίο εγγράφονται οι διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές
που εδρεύουν στην περιφέρεια κάθε Πρωτοδικείου της επικράτειας κατ’ αύξοντα αριθµό µητρώου διαπίστευσης.
3. Σε κάθε διαπιστευµένο διαµεσολαβητή αποδίδεται ένας µοναδικός αριθµός µητρώου.
4. Τα Μητρώα Διαµεσολαβητών περιέχουν υποχρεωτικά τις
ακόλουθες πληροφορίες του διαπιστευµένου διαµεσολαβητή: α)
τα προσωπικά στοιχεία της ταυτότητας του, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του και τον αριθµό µητρώου του, β) το είδος της βασικής επαγγελµατικής του
δραστηριότητας, τον τίτλο των βασικών σπουδών και τους τυχόν
µεταπτυχιακούς τίτλους του, γ) το Φορέα εκπαίδευσης διαµεσολαβητών, το εκπαιδευτικό πρόγραµµα σπουδών του και τις ώρες
διδασκαλίας του προγράµµατός του, δ) µετεκπαιδεύσεις και
άλλες επιστηµονικές δραστηριότητές του συναφείς µε τη διαµεσολάβηση και ε) κατηγορίες των υποθέσεων που αναλαµβάνει.
5. Ο διαµεσολαβητής είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει
άµεσα την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης για κάθε αλλαγή
των ανωτέρω προσωπικών του στοιχείων, η οποία τα ελέγχει και
δύναται να καλεί τον διαµεσολαβητή σε παροχή διευκρινίσεων.
6. Διαµεσολαβητής, ο οποίος έχει διαπιστευθεί σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρώντας τις διατάξεις που
προβλέπονται στο κράτος-µέλος, ώστε νοµίµως να ασκεί το
επάγγελµα του διαµεσολαβητή, εγγράφεται στα Μητρώα Διαµεσολαβητών κατόπιν αιτήσεώς του. Η αίτηση συνοδεύεται από τα
ακόλουθα έγγραφα: α) αποδεικτικό της ιθαγένειας του αιτούντος, β) αντίγραφο των βεβαιώσεων επάρκειας ή του τίτλου εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στο επάγγελµα του
διαµεσολαβητή στο άλλο κράτος-µέλος, γ) βεβαίωση τυχόν
επαγγελµατικής εµπειρίας του αιτούντος στη διαµεσολάβηση. Η
Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης εξετάζει τα έγγραφα που
προσκόµισε ο ενδιαφερόµενος και δύναται να τον καλέσει για
παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε την εκπαίδευσή του.
7. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δύνανται να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την τήρηση των Μητρώων του παρόντος, καθώς και να δηµιουργούνται επιπρόσθετα Μητρώα για
την πληρέστερη οργάνωση του θεσµού, όπως Μητρώο Διαµεσολαβητών Νοµικής Βοήθειας, Μητρώο Εκπαιδευτών, Μητρώο Διαµεσολαβητών διαπιστευµένων στην αλλοδαπή κ.ά..
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Άρθρο 30
Εκούσια παραίτηση – Αναστολή άσκησης
καθηκόντων διαµεσολάβησης
1. Κάθε διαµεσολαβητής έχει το δικαίωµα παραίτησης από την
ιδιότητα αυτή. Η αίτηση παραίτησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά
προς την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης, η οποία τον διαγράφει από τα Μητρώα του άρθρου 29 του παρόντος. Από την
ηµεροµηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης, επέρχεται αυτοδικαίως η παύση των καθηκόντων και υποχρεώσεων του διαµεσολαβητή, µε εξαίρεση την υποχρέωσή του να υποβάλει Έκθεση
Πεπραγµένων για όσο χρονικό διάστηµα ασκούσε τα καθήκοντά
του.
2. Διαµεσολαβητής που παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του
δύναται να επανεγγραφεί στα Μητρώα του άρθρου 29 του παρόντος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) χρόνια από την παραίτησή του. Για την επανεγγραφή του υποχρεούται να υποβάλει
ηλεκτρονικά αίτηση προς την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης και να συµπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο µετεκπαίδευσης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
3. Δεν επιτρέπεται επανεγγραφή διαµεσολαβητή που απώλεσε την ιδιότητά του, αν έχει επιβληθεί σε βάρος του ποινή οριστικής ανάκλησης της διαπίστευσης.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν και στην περίπτωση που ο διαµεσολαβητής επιθυµεί να προβεί σε
αναστολή των καθηκόντων του για
οποιονδήποτε λόγο.
5. Στις παραπάνω περιπτώσεις αποδοχής παραίτησης, αναστολής καθηκόντων ή επαναδιορισµού δεν απαιτείται η έκδοση
διοικητικής πράξης και αρκεί η σχετική σηµείωση στα Μητρώα
διαµεσολαβητών. Σε περίπτωση θανάτου διαπιστευµένου διαµεσολαβητή αυτός διαγράφεται από τα Μητρώα του παρόντος
νόµου, µε µόνη την προσκόµιση ληξιαρχικής πράξης θανάτου,
χωρίς την περαιτέρω έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.
Άρθρο 31
Νοµική βοήθεια
Οι διατάξεις του ν. 3226/2004 (Α’ 24) για τη νοµική βοήθεια σε
πολίτες χαµηλού εισοδήµατος εφαρµόζονται αναλογικά στους
διαµεσολαβητές και τους νοµικούς παραστάτες του άρθρου 2
του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Δικαιοσύνης καθορίζονται η διαδικασία καταβολής, οι προϋποθέσεις και το ύψος της αποζηµίωσης των προσώπων αυτών,
καθώς και οι λοιπές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 32
Τροποποιήσεις στον ν. 3689/2008 για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
1. Η υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1
του άρθρου 43 του ν. 3689/2008 (Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:
«αα. Εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς µε βαθµό τουλάχιστον: i) Εισηγητή του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος έχει συµπληρώσει επτά (7) έτη
παραµονής στον βαθµό, ii) Προέδρου Πρωτοδικών των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και iii) Εισαγγελέα Πρωτοδικών.»
2. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν. 3689/2008 (Α’ 164), προστίθεται
εδάφιο και η περίπτωση ε’ τροποποιείται ως εξής:
«Κατ' εξαίρεση µπορεί το Συµβούλιο Σπουδών να συµπεριλάβει στον πίνακα διδασκόντων, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή
του, και διδάσκοντες που συµπλήρωσαν στη διδασκαλία οποιουδήποτε µαθήµατος της Σχολής εννέα (9) συναπτά έτη, εφόσον
για συγκεκριµένο µάθηµα δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος
ή οι ενδιαφερόµενοι δεν συγκεντρώνουν τα αναγκαία τυπικά ή
ουσιαστικά προσόντα, σε σύγκριση µε αυτούς που συµπλήρωσαν εννέα (9) συναπτά έτη διδασκαλίας. Η ανάθεση διδασκαλίας
στην περίπτωση αυτή γίνεται για ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανα-
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νέωσης, εφόσον παρίσταται η ίδια ανάγκη.»
Άρθρο 33
Τροποποιούµενες - Καταργούµενες
και Μεταβατικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος: α) τροποποιείται το
άρθρο 214Γ του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ως εξής: «Προσφυγή σε διαδικασία διαµεσολάβησης. Το δικαστήριο προτείνει
στους διαδίκους την προσφυγή σε διαδικασία διαµεσολάβησης
αν αυτό ενδείκνυται µε βάση τις περιστάσεις της υποθέσεως,
όπως ο νόµος ορίζει. Σε περίπτωση αποδοχής της πρότασης η
συζήτηση της υπόθεσης αναβάλλεται για χρονικό διάστηµα
τριών (3) έως έξι (6) µηνών» και β) καταργούνται οι διατάξεις των
άρθρων 178 έως 206, πλην του άρθρου 205, του ν. 4512/2018
(Α’5), καθώς και κάθε αντίθετη διάταξη που ρυθµίζει θέµατα σχετικά µε τη διαµεσολάβηση.
2. Η θητεία των µελών της λειτουργούσας κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης παρατείνεται µέχρι να συγκροτηθεί η νέα Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 34
Τροποποιήσεις στο ν.δ. 68/1968 (Α’ 301)
για τη «Συγκρότηση Συµβουλίου Χαρίτων -Διαδικασία»
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 68/1968 τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης λειτουργεί Συµβούλιο Χαρίτων,
το οποίο έχει γνωµοδοτική αρµοδιότητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 47 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, περί απονοµής χάριτος σε καταδικασθέντες και της µετατροπής ή του
µετριασµού των ποινών που επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 68/1968 τροποποιείται ως ακολούθως:
«2. Το Συµβούλιο Χαρίτων συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης και µε θητεία δύο (2) ετών ως εξής: α)
από τον Γενικό Γραµµατέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ως Πρόεδρο, β) από έναν (1) Πρόεδρο εφετών µε τον αναπληρωτή του, γ) από τρεις (3) εφέτες µε τους αναπληρωτές
τους, δ) από δύο (2) υπαλλήλους µε τους αναπληρωτές τους οι
οποίοι προΐστανται Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Ως µέλη του Συµβουλίου Χαρίτων µπορεί να ορίζονται και δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι υπηρετούν στο Γραφείο Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν.δ. 68/1968 τροποποιείται ως ακολούθως:
«3. Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύµατος του Γενικού Γραµµατέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων στο
Συµβούλιο µετέχει υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο
οποίος προΐσταται Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης που ορίζεται µε την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης για τη συγκρότηση του Συµβουλίου. Στην περίπτωση αυτή προεδρεύει του
Συµβουλίου ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός.»
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν.δ. 68/1968 τροποποιείται ως ακολούθως:
«5. Στο Συµβούλιο καθήκοντα εισηγητή, χωρίς δικαίωµα
ψήφου, εκτελεί ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Ποινικού Μητρώου και Απονοµής Χάριτος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, χρέη
δε γραµµατέα του Συµβουλίου εκτελεί ένας (1) από τους υπαλλήλους του ιδίου Τµήµατος, ο οποίος ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Κατά τον ίδιο
τρόπο ορίζεται, ως αναπληρωτής του, σε περίπτωση έλλειψης,
απουσίας ή κωλύµατος του εισηγητή ένας (1) από τους Προϊσταµένους Τµήµατος του Υπουργείου Δικαιοσύνης.»
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 68/1968 τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Οι προς το Συµβούλιο Χαρίτων αιτήσεις, συνοδεύονται από
το κατά το άρθρον 8 του παρόντος παράβολο ή πιστοποιητικό

απορίας ή άλλο πιστοποιητικό, το οποίο κατά την κρίση του Συµβουλίου Χαρίτων ειδικώς αιτιολογηµένη αποδεικνύει οικονοµική
δυσπραγία, υποβάλλονται προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης διά
της Διευθύνσεως της φυλακής ή του Σωφρονιστικού Καταστήµατος ή του Διοικητού της Στρατιωτικής φυλακής, στην οποία
κρατείται ο αιτών ή εάν αυτός δεν κρατείται διά του Εισαγγελέως
ή από τον αιτούντα αυτοπροσώπως ή νοµίµως εκπροσωπούµενο.»
6. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.δ.
68/1968 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Ο ούτω σχηµατιζόµενος φάκελος υποβάλλεται στο Τµήµα
Ποινικού Μητρώου και Απονοµής Χάριτος.»
7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 68/1968 τροποποιείται ως ακολούθως:
«3. Το Τµήµα Ποινικού Μητρώου και Απονοµής Χάριτος διαβιβάζει τον φάκελο που σχηµατίσθηκε κατά την παράγραφο 2 ως
άνω µε συνηµµένα πλήρες αντίγραφο των πρακτικών της δίκης
και της αποφάσεως ή των αποφάσεων µε τις οποίες καταδικάσθηκε ο αιτών και προκαλεί γνωµοδότηση του Εισαγγελέως που
παρέστη στο ακροατήριο, τούτου δε µη διατελούντος στην υπηρεσία ή κωλυοµένου, του Εισαγγελέως Εφετών της περιφέρειας
του δικάσαντος δικαστηρίου ή προκειµένου περί αποφάσεως
Στρατιωτικού Δικαστηρίου του Εισαγγελέως του δικάσαντος
Στρατιωτικού Δικαστηρίου.»
8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Αν περισσότερες από µία ποινές επιβλήθηκαν από Στρατιωτικό Δικαστήριο, αρµόδιος για να γνωµοδοτήσει είναι ο Εισαγγελέας του αναθεωρητικού δικαστηρίου.»
9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 68/1968 καταργείται.
10. Το άρθρο 5 του ν.δ. 68/1968 καταργείται.
11. Το άρθρο 6 του ν.δ. 68/1968 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 6
Οι γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου Χαρίτων και ολόκληρος ο
σχετικός φάκελος τίθεται µε µέριµνα του γραµµατέα του Συµβουλίου υπ' όψιν του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος διατυπώνει σύµφωνα µε το άρθρο 47 παράγραφος 1 του Συντάγµατος
πρόταση προς τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, στον οποίο και
υποβάλλει ολόκληρο τον φάκελο για την τελική κρίση.»
Άρθρο 35
Διατάξεις για το «Σπίτι του Παιδιού»
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 68 του ν. 4478/2017 (Α’ 91)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το ανήλικο θύµα χρήζει ειδικής ανάγκης προστασίας λόγω
ιδιαίτερου κινδύνου να υποστεί δευτερογενή και επαναλαµβανόµενη θυµατοποίηση, εκφοβισµό και αντεκδίκηση και για τον
σκοπό αυτόν υποβάλλεται σε ατοµική αξιολόγηση κατά την παράγραφο 1 του παρόντος από τα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας
Ανήλικων Θυµάτων - «Σπίτι του Παιδιού» του Υπουργείου Δικαιοσύνης και όπου δεν υπάρχουν, από τα Αυτοτελή Γραφεία Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, σε συνεργασία µε ειδικό
παιδοψυχολόγο ή παιδοψυχίατρο των δοµών ψυχικής υγείας και
σε περίπτωση έλλειψής τους, ψυχολόγο ή ψυχίατρο και αποφασίζεται αν και σε ποιον βαθµό επωφελείται από τα ειδικά µέτρα
του άρθρου 69. Η ατοµική αξιολόγηση των ενήλικων θυµάτων
διενεργείται από τα Τµήµατα Επιµελητών Κοινωνικής Αρωγής και
τα Αυτοτελή Γραφεία Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής της ως άνω Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 74 του ν. 4478/2017 (Α’ 91)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστώνται Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων - «Σπίτι του Παιδιού», στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά,
Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης ως περιφερειακές υπηρεσίες του
Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η εποπτεία, επιµέλεια και η οργάνωση
λειτουργίας τους ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης, Διεθνών Νοµικών Σχέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
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µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Ατοµική αξιολόγηση ανήλικων θυµάτων για τον προσδιορισµό ειδικών αναγκών προστασίας σύµφωνα µε το άρθρο 68 του
παρόντος.
β) Παροχή γενικών υπηρεσιών υποστήριξης στα ανήλικα θύµατα, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του παρόντος νόµου.
γ) Συνδροµή των προανακριτικών, ανακριτικών, εισαγγελικών
και δικαστικών αρχών για την προσήκουσα εξέταση ανήλικων θυµάτων κατά τις κείµενες διατάξεις.
δ) Εκτίµηση αντιληπτικής ικανότητας και ψυχικής κατάστασης
ανήλικων θυµάτων κατά τις κείµενες διατάξεις από εξειδικευµένο
προσωπικό.
ε) Διαµόρφωση κατάλληλων συνθηκών και χώρων για την εξέταση από τις προανακριτικές, ανακριτικές, εισαγγελικές και δικαστικές αρχές ανήλικων θυµάτων και προµήθεια και
εγκατάσταση υλικοτεχνικού εξοπλισµού για την καταγραφή της
κατάθεσης του ανηλίκου µε ηλεκτρονικά οπτικοακουστικά µέσα
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 75 του ν. 4478/2017 (Α’ 91)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων «Σπίτι του Παιδιού» και Κοινωνικής Αρωγής του Υπουργείου Δικαιοσύνης ανατίθεται η ατοµική αξιολόγηση θυµάτων αξιόποινων
πράξεων για τον προσδιορισµό ειδικών αναγκών προστασίας και
η προστασία ανήλικων θυµάτων σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο
και τις κείµενες διατάξεις.»
4. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 75 του
ν.
4478/2017 (Α’ 91) καταργούνται και η παράγραφος 5 του ιδίου
άρθρου αναριθµείται σε παράγραφο 2.
5. Η παράγραφος 5 (πλέον παράγραφος 2 µε την ως άνω αναρίθµηση) του άρθρου 75 του ν. 4478/2017 (Α’ 91) τροποποιείται
ως εξής:
«2. Στα Τµήµατα Επιµελητών Κοινωνικής Αρωγής και Αυτοτελή
Γραφεία Επιµελητών Κοινωνικής Αρωγής του Υπουργείου Δικαιοσύνης ανατίθεται η ατοµική αξιολόγηση ενήλικων θυµάτων αξιόποινων πράξεων για τον προσδιορισµό ειδικών αναγκών
προστασίας κατά τον παρόντα νόµο και τις κείµενες διατάξεις.»
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 76 του ν. 4478/2017 (Α’ 91)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων «Σπίτι του Παιδιού» κατανέµονται οι εξής θέσεις προσωπικού που
προβλέπονται στον Οργανισµό του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων - «Σπίτι
του Παιδιού» Αθηνών : µία (1) ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής ή Ψυχιατρικής, δύο (2) ΠΕ Ψυχολόγων, τρείς (3) ΤΕ
Επιµελητών Ανήλικων, µία (1) ΠΕ Διοικητικού.
Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων - «Σπίτι
του Παιδιού» Θεσσαλονίκης: 2 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής ή Ψυχιατρικής, 1 ΤΕ Επιµελητών
Ανήλικων.
Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων - «Σπίτι
του Παιδιού» Πειραιά: 2 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής ή Ψυχιατρικής, 1 ΤΕ Επιµελητών Ανήλικων.
Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων - «Σπίτι
του Παιδιού» Πάτρας: 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής ή Ψυχιατρικής, 1 ΤΕ Επιµελητών Ανήλικων.
Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων - «Σπίτι
του Παιδιού» Ηρακλείου Κρήτης: 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΠΕ Ιατρών
ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής ή Ψυχιατρικής, 1 ΤΕ Επιµελητών
Ανήλικων.»
7. Στο άρθρο 76 του ν. 4478/2017 (Α’ 91) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Το προσωπικό που ήδη εργάζεται στα Αυτοτελή Γραφεία
Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων - «Σπίτι του Παιδιού» αποτελεί
προσωπικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό την εποπτεία της
Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης, Διεθνών Νοµικών
Σχέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.»
8. Από την ψήφιση του παρόντος άρθρου καταργείται κάθε
άλλη διάταξη που αναφέρεται στην υπαγωγή των Αυτοτελών
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Γραφείων Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων - «Σπίτι του Παιδιού»
στις Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής
Αθηνών.
Άρθρο 36
Ρυθµίσεις στο π.δ. 96/2017 (Α’ 136) «Οργανισµός
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων»
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του π.δ. 96/2017 η περίπτωση «γ) Τµήµα Γραµµατείας» αναριθµείται σε περίπτωση (δ)
και προστίθεται νέα περίπτωση (γ), η οποία έχει ως εξής:
«γ) Τµήµα Διοίκησης και Λειτουργίας Υπηρεσιών Επιµελητών
Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και εποπτείας Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων».
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του π.δ. 96/2017 η περίπτωση «γ) Τµήµα Γραµµατείας» αναριθµείται σε περίπτωση (δ)
και προστίθεται νέα περίπτωση (γ), η οποία έχει ως εξής:
«γ) Τµήµα Διοίκησης και Λειτουργίας Υπηρεσιών Επιµελητών
Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και εποπτείας Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων:
γα) Η έγκριση και η παρακολούθηση της υλοποίησης δράσεων
πρόληψης της εγκληµατικότητας - παραβατικότητας που εφαρµόζονται από τους εποπτευόµενους φορείς µε σκοπό τη δηµιουργική ένταξη του παραβατικού ή του εν γένει ευρισκοµένου
σε ηθικό κίνδυνο ατόµου, στην κοινωνία των πολιτών.
γβ) Η διαχείριση και εποπτεία αιτηµάτων για θέση ανηλίκων
υπό διοικητική επιµέλεια µετά την αποστολή των σχετικών εκθέσεων κοινωνικής έρευνας από τις Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και η έκδοση των αποφάσεων για
θέση ανηλίκων υπό διοικητική επιµέλεια ή άρση της επιµέλειας.
γγ) Η επιµέλεια οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών
Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, η παρακολούθηση
της συνεργασίας τους µε άλλους φορείς και η αξιολόγηση του
έργου τους µε την επεξεργασία των ετήσιων εκθέσεων επιθεώρησης ή των επιτόπιων επιθεωρήσεων. Ο εντοπισµός λειτουργικών αναγκών και η παρακολούθηση εφαρµογής των
αναµορφωτικών µέτρων.
γδ) Η άσκηση εποπτείας των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων,
η διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων και η αξιολόγηση του
έργου τους.
γε) Η συγκέντρωση και επεξεργασία, σε συνεργασία µε άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο, καταγγελιών
για κακοποίηση, εγκατάλειψη και θυµατοποίηση ανηλίκων,
καθώς και η διαµόρφωση και ο συντονισµός µηχανισµών ανίχνευσης της κακοποίησης των παιδιών σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες των συναρµόδιων Υπουργείων, του Εθνικού Κέντρου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) και τις µη κυβερνητικές οργανώσεις.
γστ) Ο σχεδιασµός, η οργάνωση και η παρακολούθηση της
εφαρµογής νέων θεραπευτικών, αναµορφωτικών ή εναλλακτικών
της ποινής µέτρων, σε συνεργασία µε τις Εταιρείες Προστασίας
Ανηλίκων και τις Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής
Αρωγής.
γζ) Η οργάνωση του εθελοντισµού και η υλοποίηση δράσεων
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης µε σκοπό την παροχή υποστήριξης του οικογενειακού περιβάλλοντος ατόµων που βρίσκονται σε ηθικό κίνδυνο ή εκτίουν στερητικές της ελευθερίας ποινές.
γη) Η ρύθµιση ζητηµάτων παροχής κοινωφελούς εργασίας.
γθ) Ο συντονισµός, η επίβλεψη και η παροχή υποστήριξης για
τη συγκρότηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
(Κοιν.Σ.Επ.) από ευπαθείς κοινωνικές οµάδες αρµοδιότητας του
Τµήµατος µε στόχο την ενίσχυση της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηµατικότητας των ως άνω οµάδων.
γι) Η διαµόρφωση διϋπουργικών συνεργασιών και διασύνδεσης για την κατάρτιση και την οµαλή κοινωνική ένταξη του ανήλικου και νεαρού ενήλικου παραβάτη.
για) Η µέριµνα για την παρακολούθηση και αξιοποίηση των
προγραµµάτων του Ο.Α.Ε.Δ. που απευθύνονται σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες αρµοδιότητας του Τµήµατος.
γιβ) Η διαχείριση κάθε ζητήµατος που αφορά στην υπηρεσιακή
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και πειθαρχική κατάσταση και την εκπαίδευση του προσωπικού
των Υπηρεσιών Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής,
καθώς και η έκδοση όλων των σχετικών διοικητικών πράξεων.
γιγ) Η συγκρότηση των πειθαρχικών και υπηρεσιακών συµβουλίων του προσωπικού των Υπηρεσιών Επιµελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής.
γιδ) Η συγκρότηση του Κεντρικού Επιστηµονικού Συµβουλίου
για την Πρόληψη και την Αντιµετώπιση της Θυµατοποίησης και
της Εγκληµατικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.), του οποίου
η διοικητική υποστήριξη γίνεται από υπάλληλο του Τµήµατος Διοίκησης και Λειτουργίας Υπηρεσιών Επιµελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής και εποπτείας Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, που ορίζεται ως Γραµµατέας του Συµβουλίου.
Η υποβολή θεµάτων, που απευθύνονται προς συζήτηση στο
Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. για ζητήµατα που αφορούν την Πρόληψη Εγκληµατικότητας και τη Μετασωφρονιστική Μέριµνα.
γιε) Η εκπόνηση και η υλοποίηση δράσεων για την εφαρµογή
του στρατηγικού προγραµµατισµού της Πρόληψης Εγκληµατικότητας και Μετασωφρονιστικής Μέριµνας σε συνεργασία µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες.
γιστ) Ο σχεδιασµός και η υποβολή προτάσεων σε Εθνικά και
Ευρωπαϊκά προγράµµατα, που άπτονταιτης Πρόληψης Εγκληµατικότητας και Μετασωφρονιστικής Μέριµνας.
γιζ) Η συνεργασία και η δικτύωση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο µε οργανισµούς και υπηρεσίες, Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα, κοινωνικούς, επιστηµονικούς και παραγωγικούς φορείς, καθώς επίσης µε µη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται µε την πρόληψη της
εγκληµατικότητας και την αντιµετώπιση της θυµατοποίησης,
καθώς και τη µετασωφρονιστική µέριµνα, µε σκοπό την ενίσχυση
της διακρατικής συνεργασίας στους ανωτέρω τοµείς.
γιη) Η αξιολόγηση των εφαρµοζόµενων από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου προγραµµάτων και δράσεων Πρόληψης
Εγκληµατικότητας και Μετασωφρονιστικής Μέριµνας, καθώς και
η ανατροφοδότηση των νέων σχεδιαζόµενων πολιτικών µε τα ευρήµατα των αξιολογήσεων.
γθ) Η συλλογή, στατιστική επεξεργασία και αξιοποίηση στοιχείων ανηλίκων κρατουµένων, αποφυλακισµένων και των ανήλικων παραβατών που απασχολούν τις Υπηρεσίες Επιµελητών
Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και τις Ε.Π.Α..
γκ) Η µέριµνα για την εξασφάλιση συµβατότητας των στατιστικών στοιχείων µε τα εθνικά και ενωσιακά πρότυπα και κανόνες.
γκα) Η συγκέντρωση διεθνών καλών πρακτικών και µελετών
σε ζητήµατα, που αφορούν την Πρόληψη Εγκληµατικότητας και
τη Μετασωφρονιστική Μέριµνα.
3. Μετά την υποπερίπτωση (ιγιγ) της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του π.δ. 96/2017 προστίθεται υποπερίπτωση (ιδιδ), η οποία έχει ως εξής:
«ιδιδ) Η συγκρότηση των Διοικητικών Συµβουλίων των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων.»
4. Στο Τµήµα Διοίκησης και Λειτουργίας Υπηρεσιών Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και εποπτείας Εταιρειών
Προστασίας Ανηλίκων, που συστήνεται ως άνω, προΐσταται
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή της Γενικής Γραµµατείας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
5. Ο συντονισµός της επιθεώρησης των Υπηρεσιών Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής ασκείται από κεντρικό επιθεωρητή που εδρεύει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης. Τα καθήκοντα του κεντρικού επιθεωρητή ασκεί ο
εκάστοτε Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού
και Διοικητικής Υποστήριξης.
Άρθρο 37
Παρακρατούµενα δικαιώµατα υποθηκοφυλάκων
Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του
ν. 2145/1993 (Α’ 88) προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, το οποίο
έχει ως εξής:

«Τα εν λόγω παρακρατούµενα δικαιώµατα υποθηκοφύλακα,
αποτελούν ακαθάριστα έσοδα του υποθηκοφύλακα και υπάγονται σε φόρο εισοδήµατος, σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις του
ν. 4172/2013 (Α’ 167, Κ.Φ.Ε.).»
Άρθρο 38
Αύξηση οργανικών θέσεων Προέδρων Εφετών
µε αντίστοιχη µείωση οργανικών θέσεων Εφετών
1. Από την 1η Νοεµβρίου του 2019 οι οργανικές θέσεις:
α) των Προέδρων Εφετών αυξάνονται κατά ογδόντα έξι (86)
και ο συνολικός τους αριθµός ορίζεται σε διακόσιους έναν (201),
β) των Εφετών µειώνονται κατά ογδόντα έξι (86) και ο συνολικός τους αριθµός ορίζεται σε τριακόσιους εβδοµήντα τέσσερις
(374).
2. Για την πλήρωση των ογδόντα έξι (86) θέσεων των Προέδρων Εφετών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης µπορεί να συνεδριάσει έως τις 31.1.2020.
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του Μέρους Β’ του
άρθρου 17 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων (ν. 1756/1988,
Α’ 35), αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα Εφετεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, προκειµένου να επιτευχθεί η επιτάχυνση της ποινικής δίκης, ορίζονται από
την Ολοµέλεια των δικαστηρίων αυτών, δικαστές µε τον βαθµό
του Προέδρου Εφετών, που θα προεδρεύουν αποκλειστικά στα
ποινικά δικαστήρια. Σε κάθε περίπτωση, η θέση σε ισχύ του άρθρου αυτού δεν επηρεάζει τις ποινικές δίκες που έχουν ήδη ξεκινήσει κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος ή έχουν
προσδιοριστεί µέχρι την 30ή.6.2020.»
Άρθρο 39
Απόδοση εσόδων στο ΤΑΧΔΙΚ
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
Η έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων για την απόδοση στο ΤΑΧΔΙΚ από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ αυτού 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 Δικαιοσύνης του οικονοµικού έτους 2019,
κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων,
τηρουµένων των λοιπών προϋποθέσεων νοµιµότητας και κανονικότητας των δηµοσίων δαπανών.
Άρθρο 40
Αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί
σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης εταιρίας
και περί Διορισµού Προσωρινής Διοίκησης αυτής
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ζητήσει από εταιρία
µε µετοχές εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη
αγορά ή µε µετοχές που έχουν ενταχθεί προς διαπραγµάτευση
σε Πολυµερή Μηχανισµό Διαπραγµάτευσης, τη σύγκληση γενικής συνέλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 121 παράγραφοι 2 έως
4 του ν. 4548/2018 (Α’ 104).
2. Αν συντρέχει περίπτωση έλλειψης διοίκησης εταιρίας µε µετοχές εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά
ή µε µετοχές που έχουν ενταχθεί προς διαπραγµάτευση σε Πολυµερή Μηχανισµό Διαπραγµάτευσης, η οποία δεν έχει θεραπευτεί µε τη διάταξη του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 ή µε την
εφαρµογή άλλης διάταξης ειδικής νοµοθεσίας για ειδικούς τύπους εταιριών, ή περίπτωση παρακώλυσης, από µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, διενεργούµενου διαχειριστικού
ή άλλου ελέγχου στον οποίο η εταιρία έχει υπαχθεί σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία ή σύγκρουσης των συµφερόντων ενός ή
περισσότερων από τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου προς
εκείνα της εταιρίας, ή σε περίπτωση κατά την οποία υφίστανται
βάσιµες υπόνοιες ότι, η παραµονή µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου στην εταιρία θα συνιστούσε απειλή για την οµαλή λει-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΗ’ - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

τουργία και αξιοπιστία της αγοράς ή/και τα συµφέροντα των
επενδυτών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητήσει τον
διορισµό προσωρινής διοίκησης σύµφωνα µε το άρθρο 69 του
Αστικού Κώδικα, καθώς και τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων για τη
µερική ή συνολική προσωρινή αντικατάσταση του Διοικητικού
Συµβουλίου ή µελών αυτού.
3. Έργο της προσωρινής διοίκησης είναι αποκλειστικά η διενέργεια των αναγκαίων διαχειριστικών πράξεων για την οµαλή
συνέχιση της λειτουργίας της εταιρίας µέχρι την εκλογή Διοικητικού Συµβουλίου από τη Γενική Συνέλευση και/ή την επίτευξη
εξυγίανσής της µε βάση το δίκαιο που τη διέπει. Η ευθύνη των
µελών Διοικητικού Συµβουλίου, που ορίζονται σύµφωνα µε την
παρούσα, σε καµία περίπτωση δεν εκτείνεται σε χρόνο προγενέστερο της αποδοχής του διορισµού τους και αφορά αποκλειστικά τις πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται µε τη λειτουργία
της προσωρινής διοίκησης.
4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται σε νοµικά
πρόσωπα εποπτευόµενα από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό
(SSM) ή από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Άρθρο 41
Τροποποιήσεις στον ν. 4482/2017 «Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο
για τις αστικές συγκοινωνίες
στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης
και άλλες διατάξεις» (Α’ 102)
1. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται:
α) οι περιπτώσεις γ’, ια’, ιγ’, ιστ’, ιθ’ και κ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του ν. 4482/2017 (Α’ 102),
β) το άρθρο 12 του ν. 4482/2017,
γ) τα άρθρα 14 έως και 21 του ν. 4482/2017,
δ) το άρθρο 34 του ν. 4482/2017,
2. Η περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.
4482/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ. Ελέγχει, εποπτεύει και συντονίζει το συγκοινωνιακό έργο,
ελέγχει και εποπτεύει τον Ο.Α.Σ.Θ. για όσο χρόνο εκτελεί το συγκοινωνιακό έργο, σύµφωνα µε το άρθρο 26.»
3. Το άρθρο 24 του ν. 4482/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 24
Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου
Το Διοικητικό Συµβούλιο:
1) ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση του Οργανισµού, καθώς
και της περιουσίας του, δυνάµει του άρθρου 22, χωρίς να έχει
εξουσία διάθεσής της,
2) εκπροσωπεί τον Οργανισµό έναντι κάθε τρίτου φυσικού και
νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ενώπιον
κάθε δηµόσιας, δικαστικής ή εισαγγελικής αρχής, µε εξαίρεση
τις αξιώσεις και διαφορές των πρώην µετόχων του Ο.Α.Σ.Θ. που
προκύπτουν από τον παρόντα νόµο ή τη λυθείσα σύµβαση του
άρθρου 22, για τις οποίες νοµιµοποιείται ενεργητικά και παθητικά
µόνο το Ελληνικό Δηµόσιο,
3) αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήµατα που αφορούν τον
Ο.Α.Σ.Θ. µέσα στα πλαίσια του σκοπού του, µε εξαίρεση εκείνων
τα οποία σύµφωνα µε τον νόµο ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.»
4. Το άρθρο 26 του ν. 4482/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Ανατίθεται προσωρινά στον Ο.Α.Σ.Θ. το συγκοινωνιακό έργο στην
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο και πάντως όχι µετά τις 31.12.2022. Κατά το χρονικό
διάστηµα της προσωρινής ανάθεσης του συγκοινωνιακού έργου
στον Ο.Α.Σ.Θ., σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, το συγκοινωνιακό έργο θα παρέχεται µε τους ίδιους όρους της από
30.4.2001 οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου
και Ο.Α.Σ.Θ., όπως ίσχυε µετά την τροποποίηση και συµπλήρωσή
της κατά την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως του ν. 4482/2017 και
ταυτόχρονα επιτρέπεται γι’ αυτό το συγκοινωνιακό έργο η σύναψη των συµβάσεων, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφοι 3 και 4 του ν. 4568/2018.»
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5. Τo άρθρο 27 του ν. 4482/2017, όπως ισχύει σήµερα, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 27
Ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία
1) Δυνάµει της απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 23
και παράλληλα προς την παροχή συγκοινωνιακού έργου, ο
Ο.Α.Σ.Θ. τίθεται σε ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2) Κατά το διάστηµα της εκκαθάρισης, το Διοικητικό Συµβούλιο έχει τις αρµοδιότητες και καθήκοντα του άρθρου 24 και οφείλει να περαιώσει το σύνολο των εκκρεµών υποθέσεων της
εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη και να εισπράξει τις απαιτήσεις
της.
3) Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονοµικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη
Γενική Συνέλευση. Τα αποτελέσµατα της εκκαθάρισης υποβάλλονται κατ’ έτος στη Γενική Συνέλευση. Από την ψήφιση του παρόντος οι χρήσεις του υπό εκκαθάριση Ν.Π.Ι.Δ. Ο.Α.Σ.Θ.
κλείνουν την 31η Δεκεµβρίου εκάστου ηµερολογιακού έτους. Η
παρούσα ρύθµιση ισχύει και για το τρέχον έτος 2019.
4) Η θέση της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση συνιστά
σπουδαίο λόγο για την καταγγελία οποιασδήποτε σύµβασης,
πλην των συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας, οι οποίες δύναται
να καταγγελθούν µε τη νόµιµη αποζηµίωση µόνο για τους λόγους που προβλέπονται στον Κανονισµό προσωπικού της ή στον
νόµο.
5) Η ελεγκτική εταιρία του άρθρου 25 καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις και εκθέσεις. Όλα τα οικονοµικά αποτελέσµατα
και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας, καθώς και η αποτίµηση της αξίας της επιχείρησης υπολογίζονται και συντάσσονται
σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Επιπλέον η ελεγκτική εταιρία του άρθρου 25: α) Διενεργεί
απογραφή και αποτίµηση όλης της αποσβεσθείσας και αναπόσβεστης περιουσίας του Ο.Α.Σ.Θ. που περιήλθε στο Ελληνικό
Δηµόσιο και όλων των υποχρεώσεων και αξιώσεων του Ο.Α.Σ.Θ.
κατά την έναρξη της εκκαθάρισης, β) διενεργεί απρόσκοπτα
κάθε τακτικό ή έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο και λαµβάνει γνώση
κάθε εγγράφου και γ) ενεργεί ως εκκαθαριστής.
6) Από τη θέση της εταιρίας σε εκκαθάριση και µέχρι την ολοκλήρωσή της, εφαρµόζεται η διάταξη της παραγράφου 20 του
άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (Α’ 314).
7) Αναστέλλεται ο συµψηφισµός απαιτήσεων του Δηµοσίου
κατά της υπό ειδική εκκαθάριση επιχείρησης µε την επωνυµία
«Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» (Ο.Α.Σ.Θ.),
που έχουν γεννηθεί ή βεβαιωθεί στην αρµόδια οικονοµική υπηρεσία µέχρι τις 9.8.2019, µε απαιτήσεις της παραπάνω επιχείρησης. Η ανωτέρω αναστολή ισχύει µέχρι και το πέρας της ειδικής
εκκαθάρισης του Οργανισµού. Δεν κωλύεται η έκδοση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας από την
ύπαρξη των παραπάνω απαιτήσεων του Δηµοσίου κατά του
Ο.Α.Σ.Θ..
8) Για την απρόσκοπτη παροχή του συγκοινωνιακού έργου από
τον Ο.Α.Σ.Θ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4482/2017 και
την κάλυψη αναγκών εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου, που
ανατέθηκε προσωρινά στον O.A.Σ.Θ., σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4482/2017 επιτρέπεται
στον Ο.Α.Σ.Θ., κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη και του
παρέχεται το δικαίωµα να µισθώνει µεταχειρισµένα λεωφορεία
αστικού τύπου, κατηγορίας EURO 4 ή EURO 5, µε έτος πρώτης
κυκλοφορίας το 2005 ή µεταγενέστερα.»
6. Τα πρώτα δύο εδάφια της περίπτωσης α’ της παραγράφου
4 του άρθρου 30 του ν. 4313/2014 (Α’ 261), αντικαθίστανται ως
εξής:
«Μετά από πρόταση του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) και γνώµη του Οργανισµού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυµη Εταιρία (Ο.Σ.Ε.Θ.), καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
τα ακόλουθα:».
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 42
Δικαστικό Ένσηµο
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν.δ. 1544/1942 (Α’ 189),
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 70 του ν. 3994/2011 (Α’ 165),
το άρθρο 21 του ν. 4055/2012 (Α’51) και το άρθρο 33 του ν.
4446/2016 (Α’240),αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στο τέλος, που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του
ν.
ΓΠΟΗ/1912,, δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές αγωγές για όλες
τις διαφορές που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα των ειρηνοδικείων και των µονοµελών πρωτοδικείων, καθώς και οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσηµείωσης και εκείνες
που αφορούν την ακύρωση πλειστηριασµού.»
2. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζεται και
στις εκκρεµείς αναγνωριστικές αγωγές, για τις οποίες η πρώτη
συζήτηση στο ακροατήριο διενεργείται µετά την 1η Ιανουαρίου
2020, καθώς και στις αγωγές που έχουν ασκηθεί ως καταψηφιστικές πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εφόσον
έχουν ήδη µετατραπεί ή µετατραπούν σε αναγνωριστικές µετά
τη δηµοσίευσή του και εισαχθούν σε πρώτη συζήτηση µετά την
ως άνω ηµεροµηνία.
Άρθρο 43
Στο άρθρο 34 παράγραφος 1 ΚΠΔ προτείνονται οι ακόλουθες
τροποποιήσεις:
1. Η φράση «και τηλεπικοινωνιακού (ν. 2225/1994)» του άρθρου 34 παράγραφος 1 ΚΠΔ αφαιρείται.
2. Στο τέλος του άρθρου 34 παράγραφος 1 ΚΠΔ προστίθεται
η φράση «ειδικώς η πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο
του τηλεπικοινωνιακού απορρήτου
(ν. 2225/1994) επιτρέπεται
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αποτυπώνεται και τεκµηριώνεται η αντικειµενική υπόσταση κακουργήµατος.»
Άρθρο 44
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των άρθρων 6 και 7 του παρόντος, τα οποία τίθενται σε ισχύ και καταλαµβάνουν τις αγωγές
που κατατίθενται µετά την παρέλευση των κατωτέρω ηµεροµηνιών, ως εξής:
α) από τη 15η Ιανουαρίου 2020 για τις οικογενειακές διαφοΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ρές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 592 ΚΠολΔ
και β) από τη 15η Μαρτίου 2020 για τις διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα του Μονοµελούς Πρωτοδικείου αν η αξία του
αντικειµένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και του Πολυµελούς Πρωτοδικείου.
Μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την τελευταία ηµεροµηνία,
το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα αξιολογήσει τα αποτελέσµατα του
θεσµού της διαµεσολάβησης και της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας των άρθρων 6 και 7 του παρόντος.
Αθήνα,.............................2019
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
5. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
7. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
4. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
6. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
8. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): 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 (Απόστολος Αβδελάς): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 20.45’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Παρασκευή 29 Νοεµβρίου 2019 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

