ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΖ’
Πέµπτη 12 Μαρτίου 2020
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 11237, 11322
2. Οµόφωνη έγκριση για παράταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά µε τη διερεύνηση αδικηµάτων που τυχόν
έχουν τελεστεί από τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση των καθηκόντων
του για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του πορίσµατος την 17η Μαρτίου 2020,
µέχρι την 20η Μαΐου 2020, σελ. 11281 - 11282
3. Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά µε τη διερεύνηση αδικηµάτων που τυχόν έχουν
τελεστεί από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης
κ. Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του διαβίβασε στη Βουλή τα στοιχεία της δικογραφίας από τα οποία προκύπτουν ενδείξεις για ενδεχόµενη
τέλεση νέων συναφών αδικηµάτων πέραν αυτών που ορίζονται στην απόφαση της Ολοµέλειας σύµφωνα µε τη παράγραφο 2 εδάφιο α’ και τη παράγραφο 3 του άρθρου 86 του
Συντάγµατος, σελ. 11283
4. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003
Ποινική Ευθύνη των Υπουργών, όπως ισχύει την 11-3-2020,
ποινική δικογραφία κατά του Υπουργού Εξωτερικών Νικολάου Κοτζιά, σελ. 11283
5. Αναφορά στην επιδηµία του κορωνοϊού Sars-Cov2, σελ.
11254, 11256, 11264, 11269, 11270, 11273, 11274, 11279,
11280, 11285, 11287, 11289
6. Αναφορά σχετικά µε τις εξελίξεις για το µεταναστευτικόπροσφυγικό ζήτηµα, σελ. 11264, 11272, 11277, 11285,
11288, 11289, 11290, 11291, 11292
7. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 11237, 11251, 11252,
11254, 11255, 11256, 11258, 11262, 11263, 11267, 11277,
11279, 11281, 11283, 11284, 11286, 11287, 11290, 11293,
11322
8. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 11283, 11286, 11287
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση αναφορών µε αριθµό από 802 έως 852, σελ.
11237 – 11245
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
11246 - 11250
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 16 Μαρτίου 2020,
σελ. 11251
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
i. µε θέµα: «Αντιµετώπιση προβληµάτων από την υλοποίηση των εκτάκτων µέτρων λόγω του «νέου κορονοϊού», σελ.
11251
ii. µε θέµα: «Μέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τον
Κορονοϊό», σελ. 11251
iii. µε θέµα: «Ζοφερή η εικόνα της αγοράς εργασίας στη
Μαγνησία», σελ. 11254
iv. µε θέµα: « Έκδοση Υπουργικής απόφασης του άρθρου
68 του ν.4635/19 για την πρόσληψη εργαζοµένων», σελ.

11256
v. µε θέµα: «Εφαρµογή της διάταξης της εύλογης αµφιβολίας και στους µηχανικούς-παλιούς ασφαλισµένους που
έχουν πλήρη ασφάλιση σε άλλο φορέα, πέραν του Ταµείου
Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
(ΤΣΜΕΔΕ)», σελ. 11257
vi. µε θέµα: «Συνέχιση χορήγησης του Επιδόµατος Στεγαστικής Συνδροµής στους ανασφάλιστους υπερήλικες παλιννοστούντες οµογενείς από την πρώην Ένωση Σοβιετικών
Σοσιαλιστικών Δηµοκρατιών (ΕΣΣΔ)», σελ. 11259
vii. Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
µε θέµα: «Σε αδιέξοδο οι αγρότες της Κορινθίας από τα προβλήµατα στην αµπελοκαλλιέργεια και ελαιοκαλλιέργεια του
νοµού», σελ. 11260
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Εµπορικά σήµατα-ενσωµάτωση της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών
των κρατών µελών περί σηµάτων και της Οδηγίας 2004/
48/ΕΚ σχετικά µε την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις», σελ. 11263 - 11299
2. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος µε την επωνυµία «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία
«ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ, ανώνυµη εταιρεία καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, τεχνική οικοδοµική» και του Ελληνικού
Δηµοσίου», σελ. 11263
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
σελ. 11291 - 11322
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 11263 - 11275
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 11275 - 11291
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 11237 - 11262
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί της αναφοράς στην επιδηµία του κορωνοϊού SarsCov2:
ΑΡΣΕΝΗΣ Κ. ,
σελ. 11269
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 11277
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 11270, 11271
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 11279, 11280
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 11264
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 11256
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 11273
ΜΕΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 11254
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
σελ. 11289
ΣΠΑΝΑΚΗΣ Β. ,
σελ. 11274
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. , σελ. 11285
ΤΣΙΠΡΑΣ Γ. ,
σελ. 11277
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
σελ. 11287, 11288

Β. Επί της αναφοράς σχετικά µε τις εξελίξεις για το µεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτηµα:
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ι. ,
σελ. 11290, 11291
ΑΡΣΕΝΗΣ Κ. ,
σελ. 11290
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 11277
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 11272
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 11264, 11290
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 11272, 11289, 11290, 11291
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
σελ. 11288, 11290, 11292
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. , σελ. 11285, 11291, 11292
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
σελ. 11287
Γ. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
σελ. 11291, 11293
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 11281, 11283, 11284
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 11254
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 11286, 11287
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 11290
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 11258
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 11263, 11267
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 11275, 11277, 11279,
11281, 11283, 11284,
11286, 11287, 11290
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
σελ. 11291
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 11237, 11251, 11252,
11254, 11255, 11256,
11257, 11258, 11262
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. , σελ. 11286
ΤΣΙΠΡΑΣ Γ. ,
σελ. 11281, 11283
Δ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 11283
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 11283, 11286, 11287
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. , σελ. 11286, 11287
ΤΣΙΠΡΑΣ Γ. ,
σελ. 11283
Ε. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μ. ,
σελ. 11252, 11253
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 11260, 11261
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 11252, 11253, 11254,
11255, 11256, 11257,
11258
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 11251, 11253
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 11256, 11257, 11258, 11259
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 11254, 11255
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Δ. ,
σελ. 11259
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ Λ. ,
σελ. 11259
ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γ. ,
σελ. 11260, 11261
ΣΤ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων:
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ι. ,
σελ. 11263, 11290
ΑΡΣΕΝΗΣ Κ. ,
σελ. 11268, 11290
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 11277, 11279, 11283, 11284
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.,
σελ. 11269, 11270
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,
σελ. 11267
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 11275, 11278, 11279,
11280, 11283, 11284
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 11264, 11270, 11280,
11290, 11291
ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ Μ. ,
σελ. 11266
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 11272, 11289, 11290, 11291
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
σελ. 11288, 11290, 11291, 11292
ΠΑΝΑΣ Α. ,
σελ. 11265
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ,
σελ. 11292
ΣΠΑΝΑΚΗΣ Β. ,
σελ. 11274, 11275

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
ΤΣΙΠΡΑΣ Γ. ,
ΧΗΤΑΣ Κ. ,

σελ. 11270, 11284, 11291, 11292
σελ. 11277, 11278, 11279, 11283
σελ. 11287

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Δ. , σελ. 11284

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Θ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΖ’
Πέµπτη 12 Μαρτίου 2020
Αθήνα, σήµερα στις 12 Μαρτίου 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.03’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 11-3-2020
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα πρακτικά της ΡΙΣΤ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
11 Μαρτίου 2020 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Τροποποίηση διατάξεων του ν.2168/1993 (Α’147)
«Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές

ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις», εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ) 2017/853 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου
2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής
όπλων και θέσπιση των αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων για
την εφαρµογή του»)
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής
κ. Μαρία - Αλεξάνδρα Κεφάλα, Βουλευτή Ιωαννίνων, τα ακόλουθα:
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Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡIΖ’ - 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡIΖ’ - 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡIΖ’ - 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡIΖ’ - 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

11245

11246

Β.ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡIΖ’ - 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡIΖ’ - 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡIΖ’ - 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Κατ’ αρχάς, πριν προχωρήσουµε στη συζήτηση των προγραµµατισµένων για σήµερα επικαίρων ερωτήσεων επιτρέψτε µου
πρώτα να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων
της Δευτέρας 16 Μαρτίου 2020.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής).
1. Η µε αριθµό 576/9-3-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κέρκυρας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου - Χρήστου Αυλωνίτη προς την Υπουργό Πολιτισµού και
Αθλητισµού µε θέµα: «Αυθαίρετες κατασκευές εντός της τάφρου
του παλαιού φρουρίου Κέρκυρας».
2. Η µε αριθµό 582/10-3-2020 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Δράµας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Χαράς Κεφαλίδου προς
την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα: «Παρανοµίες
και αυθαιρεσίες στα Συµβούλια Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Στελεχών Εκπαίδευσης».
3. Η µε αριθµό 585/10-3-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μανώλη
Συντυχάκη προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων µε
θέµα: «Την ισοτιµία πτυχίων εξωτερικού».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής).
1. Η µε αριθµό 590/10-3-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Χρήστου Γιαννούλη προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα: «Απαράδεκτες συνθήκες λειτουργίας νηπιαγωγείου στον οικισµό Ροµά “Αγία Σοφία” στο Δήµο Δέλτα Θεσσαλονίκης».
2. Η µε αριθµό 586/10-3-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Γιάννη Δελή προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων µε
θέµα: «Την κατάσταση στα επαγγελµατικά λύκεια (ΕΠΑΛ)».»
Πριν ξεκινήσουµε µε τις σηµερινές επίκαιρες ερωτήσεις,
οφείλω και ως Προεδρεύων αλλά και ως εκ της εµπειρίας µου,
να πω τα εξής: Αυτές τις ηµέρες όλη η κοινωνία και ως εκ τούτου
και η Βουλή βρισκόµαστε σε µία ειδική διαδικασία. Συνεπώς πρέπει να είµαστε προσαρµοσµένοι στον Κανονισµό.
Το άρθρο 129 του Κανονισµού προβλέπει επί λέξει τη διαδικασία. Εγώ τόσα χρόνια που είµαι στη Βουλή, αλλά και προεδρεύοντας, βλέπω ότι έχει γίνει µία πολύ µεγάλη κατάχρηση της
διαδικασίας συζήτησης των επικαίρων ερωτήσεων. Τι λέει, λοιπόν, ο Κανονισµός; Λέει ότι η επίκαιρη ερώτηση πρέπει να είναι
γραπτή και σύντοµη και να περιέχει τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία για το σαφή προσδιορισµό του θέµατος -και µόνοστο οποίο αναφέρεται, καθώς και των αντιστοίχων δύο, το πολύ,
συγκεκριµένων ερωτηµάτων.
Παλαιότερα -δεν ξέρω αν κάποιος θυµάται- δεν υπήρχε πρωτολογία του ερωτώντος. Την επίκαιρη ερώτηση τη διάβαζε ο
Πρόεδρος, απαντούσε ο Υπουργός και στη συνέχεια υπήρχε
δευτερολογία. Εδώ τώρα βλέπω ότι και η δευτερολογία είναι νέα
ερωτήµατα και, µάλιστα, διαβάζονται από κειµένου. Πού ξέρει ο
κάθε Βουλευτής τι θα απαντήσει ο Υπουργός;
Σήµερα, λοιπόν, θα είµαστε πολύ αυστηροί στην τήρηση του
χρόνου, για αυτό να πηγαίνετε κατευθείαν στο ερώτηµα, µε πολύ
πολύ µικρή αιτιολογία αν θέλετε, δύο λέξεις. Η πρωτολογία θα
είναι δύο λεπτά. Υπάρχει µεγάλο πρόβληµα χρόνου σε όλους
µας, ιδιαίτερα στους Υπουργούς οι οποίοι διαρκώς πρέπει να
βρίσκονται στα Υπουργεία τους ή σε άλλες συσκέψεις, γιατί η
κοινωνία περιµένει αυτές τις µέρες κάποια ανταπόκριση και την
υλοποίηση κάποιων συγκεκριµένων πραγµάτων για το µέγα θέµα
το οποίο επηρεάζει και εµάς ως Ελλάδα.
Αυτά ήθελα να σας πω εισαγωγικά, γιατί εγώ θα διακόπτω
όποιον περνάει το χρόνο της πρωτολογίας του, και ό,τι θέλει να
συµπληρώσει θα το κάνει στη δευτερολογία του, η οποία πάλι
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θα είναι ακριβής.
Το ίδιο ισχύει και για εσάς, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, ο χρόνος
πρωτολογίας και δευτερολογίας σας θα είναι τα τρία λεπτά. Για
τον Βουλευτή θα είναι η πρωτολογία -όπως προβλέπεται- δύο
λεπτά και η δευτερολογία τρία λεπτά, όχι θέτοντας νέα ερωτήµατα. Εγώ ποτέ δεν το θυµάµαι αυτό το θέµα. Δεν θα πω ονόµατα. Δηλαδή, κατατίθενται επίκαιρες ερωτήσεις οι οποίες θα
µπορούσαν να είναι επερωτήσεις. Δεν έχει αυτό το νόηµα η επίκαιρη ερώτηση.
Ειλικρινά χαίροµαι ιδιαίτερα που αυτόν τον καιρό απαντώνται
οι ερωτήσεις, έρχονται οι Υπουργοί και γίνεται ουσιαστική συζήτηση. Θα πρέπει, όµως, να τηρήσουµε και τα του Κανονισµού.
Αυτά ήθελα να σας πω εισαγωγικά. Ας προχωρήσουµε.
Ο Γενικός Γραµµατέας Κοινοβουλευτικών και Νοµικών Θεµάτων κ. Κουτνατζής µάς ενηµερώνει ότι οι µε αριθµό 569, 575, 583,
587 και 588 επίκαιρες ερωτήσεις, καθώς και η µε αριθµό 3512
ερώτηση θα απαντηθούν από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση.
Θα ακολουθήσει η µε αριθµό 584 επίκαιρη ερώτηση, στην οποία θα απαντήσει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόµνα Μιχαηλίδου και η µε αριθµό µε αριθµό 573 επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης θα
απαντηθεί από τον κ. Μαυρουδή Βορίδη.
Προχωρούµε, λοιπόν, τώρα στη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Η τρίτη µε αριθµό 583/10-3-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β3’ Νοτίου Τοµέα Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Χρήστου Κατσώτη, προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Αντιµετώπιση προβληµάτων από την υλοποίηση των εκτάκτων µέτρων
λόγω του νέου κορωνοϊού», και η τέταρτη µε αριθµό 569/4-32020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών της Ελληνικής Λύσης κ. Μαρίας Αθανασίου
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε
θέµα: «Μέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τον κορωνοϊό»,
οι οποίες αναφέρονται στο ίδιο θέµα, θα συζητηθούν 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.
Τον λόγο έχει για την πρωτολογία του ο Βουλευτής του ΚΚΕ
κ. Χρήστος Κατσώτης για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είµαι µέσα στον χρόνο.
Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση για την αντιµετώπιση προβληµάτων από την υλοποίηση των έκτακτων µέτρων λόγω του κορωνοϊού είχε κατατεθεί πριν τη λήψη των µέτρων -που ανακοινώθηκαν χθες Τετάρτη 11 Μαρτίου- και συγκεκριµένα στις 5 Μαρτίου.
Με αυτή την ερώτηση ζητούσαµε να παρθούν µέτρα που να
διασφαλίζουν και να κατοχυρώνουν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, που είτε νοσούν οι ίδιοι και µένουν στο σπίτι είτε περιθάλπουν ασθενείς της οικογένειάς τους είτε έχει διακοπεί η εργασία
τους λόγω των προληπτικών µέτρων.
Έχοντας υπ’ όψιν τα µέτρα που ανακοίνωσε χθες η Κυβέρνηση, τα ερωτήµατα παραµένουν και θέλουµε τις απαντήσεις
σας για το αν προτίθεστε να διασφαλίσετε την κανονική άδεια,
και να εξασφαλίσετε πρόσθετη άδεια ή ειδική ή όπως αλλιώς θα
ονοµαστεί, µε πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση: Πρώτον, σε
όσους εργαζόµενους νοσούν προκειµένου να αναρρώσουν. Δεύτερον, σε όσους εργαζόµενους αναγκάζονται να απέχουν από
την εργασία τους ως έκτακτο µέτρο πρόληψη της διάδοσης του
κορωνοϊού. Τρίτον, σε όσους εργαζόµενους καλούνται να αναλάβουν τη φροντίδα αρρώστου παιδιού ή ηλικιωµένου µέλους
της οικογένειας και τέταρτον, σε όσους εργαζόµενους καλούνται
να παραµείνουν µε τα παιδιά τους στο σπίτι εξαιτίας του προληπτικού κλεισίµατος των σχολείων και των βρεφονηπιακών παιδικών σταθµών.
Ως ΚΚΕ εκτός από τον έλεγχο για τα µέτρα υγείας και της
ασφάλειας των εργαζοµένων στους χώρους δουλειάς, έχουµε
ζητήσει επιπλέον µέτρα µε το κόστος να το αναλάβουν το κράτος
και επιχειρηµατικοί όµιλοι.
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Σε αυτά ζητάµε τις απαντήσεις από την Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κατσώτη. για την τήρηση του Κανονισµού.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρία Αθανασίου από την Ελληνική Λύση
για δύο λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ήδη σήµερα από την προηγούµενη εβδοµάδα
που καταθέσαµε την ερώτηση, η κατάσταση λόγω του κορωνοϊού είναι γεωµετρικά επιδεινούµενη. Ήταν οχτώ τα κρούσµατα
και χθες είχαµε ενενήντα εννιά. Η πρακτική και τα πρωτόκολλα
αντιµετώπισης συστήνουν στον κόσµο να µένει σπίτι και να απέχει της εργασίας.
Η ερώτηση αρχικά είχε αφορµή το κλείσιµο του σχολικού συγκροτήµατος εξαιτίας της ασθενούς µηδέν, αλλά ήδη µε το κλείσιµο των σχολείων που αποφασίστηκε -και σωστά- εκατοντάδες
χιλιάδες γονείς θα πρέπει να µείνουν µε τα παιδιά τους, µιας και
δεν µπορούν να τα αφήσουν µόνα τους. Αλλά και οι ίδιοι υποψήφιοι για κρούσµατα ειδικά σε σχολικές µονάδες που ήδη υπάρχει
ιστορικό και ιχνηλάτηση, θα πρέπει να απέχουν από την εργασία
και την εν γένει κοινωνικοποίησή τους.
Καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται -και ίσως δεν υπάρχει και άµεσος
λόγος- στο σύνολο των γονέων απ’ όλη την επικράτεια να τεθούν
σε άδεια. Ωστόσο, και ειδικά για τις περιπτώσεις που ενήλικες
για οποιοδήποτε λόγο εξαιτίας του ιού πρέπει να απέχουν της
εργασίας τους, θα πρέπει να λάβετε µέτρα αφ’ ενός για το χαρακτηρισµό αυτής της απουσίας -δεν είναι δυνατόν να καταναλώνεται η κανονική άδεια και η αναρρωτική γι’ αυτόν το σκοπόαφ’ ετέρου θα πρέπει να εξασφαλιστεί το εισόδηµα των εργαζοµένων γι’ αυτό το διάστηµα.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας και
να νοµοθετήσετε σχετικά ότι ενδεχόµενες απολύσεις αυτό το
διάστηµα θα πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς, µιας και ίσως παρατηρηθούν φαινόµενα εκµετάλλευσης των συνθηκών και να
υπάρξουν εκ του πονηρού καταγγελίες συµβάσεων εργασίας.
Με τα παραπάνω δεδοµένα σας ερωτώ: Ποια µέτρα προτίθεστε να λάβετε συνολικά για την προστασία της εργασίας των εργαζοµένων επ’ αφορµή της διασποράς του κορωνοϊού και, δεύτερον ποια µέτρα προτίθεστε να λάβετε για τον χαρακτηρισµό
της αναγκαστικής απουσίας των πολιτών εξαιτίας του κορωνοϊού
από την εργασία τους;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και την
κ. Αθανασίου.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία και τρία, δηλαδή έξι
λεπτά, κατά τον Κανονισµό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νοµίζω ότι
δεν θα τα χρειαστώ, διότι βλέπω και το συναινετικό κλίµα και το
κλίµα ευθύνης που απορρέει από τις τοποθετήσεις διαµέσου των
ερωτήσεων των συναδέλφων.
Πράγµατι όπως είπαν και οι δύο ερωτώντες συνάδελφοι , τα
ερωτήµατα τα οποία τέθηκαν εγγράφως προς το Υπουργείο Εργασίας διαµέσου της Βουλής για τα συγκεκριµένα ζητήµατα ήδη
έχουν απαντηθεί και απαντήθηκαν µέσα σε µία εβδοµάδα λόγω
των εκτάκτων γεγονότων και εξελίξεων που δυστυχώς συµβαίνουν και στη χώρα µας.
Θέλω να κάνω µία ειδική παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε, την
οποία θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντική.
Η χθεσινή ανακοίνωση του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας
περί πανδηµίας είναι κάτι το οποίο, πλέον, επιβεβαιώνει και µε
τη σφραγίδα του τη σοβαρότητα της κατάστασης. Μια σοβαρή
κατάσταση η οποία διαπερνά την παγκόσµια κοινότητα, την Ευρώπη και τη χώρα µας.
Συνειδητοποιούµε όλοι ότι είναι ώρα προσωπικής και συλλογικής ευθύνης. Πρέπει να ακολουθούµε µε ευλάβεια, κυρίως,
εµείς οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου και µε όση δυνατότητα
έχουµε να επηρεάσουµε γύρω µας την κοινωνία, το κοινωνικό
σύνολο, φίλους, εργαζόµενους, συναδέλφους, τις οικογένειές
µας, τους συγγενείς µας, να ακολουθούνται µε ευλάβεια οι κανονισµοί, και αυτοί του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας και αυτούς τους οποίους ξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας για τους
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εργασιακούς χώρους. Πρέπει να τηρούνται µε ευλάβεια απ’
όλους, διότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ έκρυθµη, επικίνδυνη,
τα δύσκολα είναι µπροστά δυστυχώς.
Όλοι µαζί ενωµένοι -όπως στη συζήτηση που έκανα µε τους
κοινωνικούς εταίρους πριν δύο ηµέρες, δηλαδή στον θεσµικό
διάλογο που είναι απαραίτητος, αλλά λόγω των εκτάκτων γεγονότων συγκλήθηκαν οι κοινωνικοί εταίροι, οι εργαζόµενοι και οι
εργοδότες -και από κοινού µε αίσθηµα ευθύνης συναποφασίσαµε ότι πρέπει να συµβάλλουµε όλοι µαζί και ενωµένοι να αντιµετωπίσουµε αυτή τη µεγάλη κρίση για τη χώρα µας, την πρωτοφανή κρίση που δεν είναι µόνο για την Ελλάδα, είναι για όλον
τον κόσµο. Την κρίση θα την αντιµετωπίσουµε και θα την ξεπεράσουµε ενωµένοι πολιτεία, εργαζόµενοι και επιχειρήσεις. Όλοι
µαζί θα συµβάλουµε, θα ενώσουµε τις δυνάµεις µας και θα τα
καταφέρουµε.
Εκτός από αυτό, στα θέµατα τα οποία θέσατε για τα ζητήµατα
των µέτρων τα οποία πάρθηκαν, θέλω να σας πω ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται εφ’ όπλου λόγχη, δηλαδή είµαστε κάθε ηµέρα
άγρυπνοι και προσπαθούµε να παρακολουθήσουµε τις εξελίξεις.
Πρέπει µε δηµοσιονοµικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο να παρεµβαίνουµε έτσι ώστε να προφυλάσσουµε και την κοινωνία και
τους εργαζόµενους και τις επιχειρήσεις ταυτόχρονα. Διότι αν ρίξεις όλο το βάρος αυτή τη στιγµή στην επιχειρηµατική κοινότητα,
την επόµενη ηµέρα δεν θα υπάρχουν θέσεις εργασίας.
Κατανοούµε όλοι την αναγκαιότητα που πρέπει να υπάρξει για
µια ισόρροπη παρέµβαση και αυτό ακριβώς κάνουµε µε προσεκτικό, συνεκτικό τρόπο. Γι’ αυτό βλέπετε ότι ούτε τα Υπουργεία
από µόνα τους ανακοινώνουν. Συνολικά η Κυβέρνηση κάθε µέτρο
το οποίο παίρνεται αποφασίζεται σε ένα επίπεδο δέσµης µέτρων,
ανακοινώνεται και προχωράµε παρακάτω.
Δυστυχώς η όποια ανακοίνωση κάνουµε, δεν καλύπτει µετά
από ένα διάστηµα και χρειάζονται νέες ανακοινώσεις και έτσι θα
κάνουµε συνεχώς ,όπως και σήµερα. Μετά από εδώ φεύγω για
το Μαξίµου όπου υπάρχει σύσκεψη µε τον Πρωθυπουργό, για να
αποφασίσουµε για την παρακολούθηση των θεµάτων και νέων
αποφάσεων που πρέπει να πάρουµε.
Άρα τα µέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί αυτή τη στιγµή και
από το Υπουργείο Υγείας και από το Υπουργείο Οικονοµικών και
από το Υπουργείο Εργασίας είναι ήδη γνωστά. Αφορούν αναστολή της καταβολής ΦΠΑ, ρυθµίσεων που αφορούν τα χρέη
προς το Υπουργείο Οικονοµικών, ενίσχυση του Υπουργείου
Υγείας µε πόρους 15 εκατοµµυρίων ευρώ συν η ανακοίνωση του
Πρωθυπουργού χθες για έκτακτη πρόσληψη δύο χιλιάδων επαγγελµατιών υγείας, που θα αφορούν νοσοκοµεία, κέντρα υγείας
και ΕΚΑΒ. Αυτό το ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός στο διάγγελµα το οποία έκανε.
Όσον αναφορά το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο σηκώνει και
αυτή τη φορά ως το πιο ευαίσθητο Υπουργείο ένα µεγάλο φορτίο
των κρίσιµων αποφάσεων που αφορούν την κοινωνία, τους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους, το σύνολο της κοινωνίας και
τις επιχειρήσεις, ήδη γνωρίζετε ότι έχουµε εξαγγείλει την παρέµβασή µας στο κοµµάτι της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, έτσι
ώστε διαµέσου της «ΕΡΓΑΝΗΣ» να κάνουν απολογιστικά οι επιχειρήσεις σε συνεργασία µε τους εργαζόµενους σε µια συνεννόηση τα ωράρια, έτσι ώστε να µην υπάρξει µπλοκάρισµα στις
επιχειρήσεις και σε συνεργασία µε τους εργαζόµενους να δοθεί
η δυνατότητα να βρίσκονται σε µια αρµονική σχέση για να λειτουργούν κανονικά οι επιχειρήσεις όσο το δυνατόν καλύτερα.
Δεύτερον, ενισχύσαµε και νοµοθετήσαµε -θα βγει µε πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου σήµερα- τη εργασία από το σπίτι, έτσι
ώστε να µειώσουµε τον συνωστισµό στους χώρους δουλειάς
όπου αυτό είναι εφικτό.
Τρίτον, το θέµα των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν χτυπηθεί µέσα από την διοικητική απόφαση
του κράτους να κλείσουν στους τρείς νοµούς, είναι ήδη µέσα
στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, καθώς και άλλα µέτρα,
αλλά, κύριε Πρόεδρε, λόγω χρόνου θα αναφερθώ στα υπόλοιπα
στην δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Υπουργό.
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Δίνω τον λόγο στον Βουλευτή του ΚΚΕ, κ. Χρήστο Κατσώτη,
για αναπτύξει την δευτερολογία του.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η θέσπιση κάθε µέτρου που υπηρετεί την προστασία της δηµόσιας υγείας, δεν µπορεί παρά να συνδυάζεται
µε µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από την εργοδοτική επιθετικότητα.
Τα µέτρα που ανακοίνωσε εχθές η Κυβέρνηση δεν ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες, αντίθετα εκθέτουν τους εργαζόµενους στην ασυδοσία των επιχειρηµατικών οµίλων. Στους χώρους
δουλειάς και στους κλάδους αλλά και σε περιοχές που βρίσκονται σε καραντίνα, υπάρχει αναστολή ελέγχων από τις κατά τόπου
επιθεωρήσεις εργασίας λόγω, βέβαια, του κλίµατος και της αξιοποίησης της κατάστασης από τις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν
να φορτώσουν την κρίση που προέκυψε στους εργαζόµενους.
Το µέτρο της αναστολής της υποχρέωσης του εργοδότη να
καταχωρεί άµεσα στο πληροφορικό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε
τροποποίηση του ωραρίου των εργαζοµένων µαζί µε τη δυνατότητα για εργασία µε ευέλικτο ωράριο λειτουργίας ή εργασία εξ
αποστάσεως, θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου για να γίνουν όργια
αυθαιρεσίας όπως το χτύπηµα των εργασιακών σχέσεων στο
ωράριο εργασίας κ.λπ..
Οι επιχειρήσεις, και δεν θα ανακοινώνουν πουθενά τις µεταβολές στις εργασιακές σχέσεις και ταυτόχρονα δεν θα ελέγχονται. Το µέτρο που αφορά τις άδειες των εργαζοµένων, γονιών
κ.λπ., µπροστά στο κλείσιµο των εκπαιδευτικών µονάδων µε τη
λογική του επιµερισµού του κόστους που είπατε προηγουµένως,
θα αξιοποιηθεί από τους εργοδότες για να επιτεθούν στο δικαίωµα της κανονικής άδειας. Αντί να υποχρεωθούν σε πρόσθετες µέρες αδειών µε πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση, ανοίγεται,
όπως είπαµε, ο ασκός του Αιόλου για να εξαντληθεί η κανονική
άδεια των εργαζοµένων, ένα δικαίωµα που όπως είναι γνωστό
έχει µείνει όρθιο στη δεκαετή κρίση και τώρα αµφισβητείται. Η
υποχρέωση σε χορήγηση πρόσθετης άδειας µε αποδοχές είναι
το µέτρο που θα διευκολύνει τους εργαζόµενους και θα εµποδίσει ταυτόχρονα τις αυθαιρεσίες.
Η Κυβέρνηση δεν ανακοίνωσε, για παράδειγµα, κυρώσεις,
πρόστιµα και ποινές στους εργοδότες που καταπατούν εργασιακές σχέσεις και ωράρια αλλά αντίθετα αναστέλλει τους ελέγχους. Αυτό οδηγεί τα µέτρα να είναι τελικά ευχολόγια.
Αλήθεια, ποιος θα υποχρεώσει την εργοδοσία σε αυτές τις
συνθήκες των µη ελέγχων και της πλήρους ελευθερίας επιλογών
να δώσουν την ειδική άδεια και να µην επιβάλει τη χρήση ηµερών
άδειας από την κανονική; Ήδη φτάνουν δεκάδες καταγγελίες για
άρνηση χορήγησης ειδικής άδειας, την περίοδο που οι εργαζόµενοι αναγκάζονται να παίρνουν µέρος της άδειάς τους.
Είναι γνωστό ότι για τις επιχειρήσεις προβλέπεται αναστολή
των πληρωµών των ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς να λέµε ότι
δεν είναι ένα µέτρο που ίσως είναι αναγκαίο. Δηλαδή από τη µια
απαλλάσσεται ο εργοδότης, από την άλλη ο εργαζόµενος πληρώνει µε την άδειά του, η οποία είναι µισθός, είναι αποδοχές,
είναι κόπος του. Είναι γνωστό ότι η κανονική άδεια, όπως και
κάθε άδεια συνολικά, αποτελεί µέρος της ασφαλιστικής προστασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Η θέσπιση κάθε µέτρου που υπάρχει σήµερα πρέπει να συνδέεται µε όλα αυτά που είπαµε προηγουµένως και τα ερωτήµατα
για εµάς παραµένουν αναπάντητα, κύριε Υπουργέ. Το επιχείρηµα
του επιµερισµού του κόστους που είπα, που χρησιµοποιήθηκε
και από εσάς σήµερα, που έχει υιοθετηθεί και από την ΓΣΕΕ,
βάζει στο ίδιο τσουβάλι τα κέρδη από τη µία και το µεροκάµατα
της επιβίωσης από την άλλη.
Οι εργαζόµενοι πρέπει να υπερασπιστούν τα ελάχιστα που
έχουν αποµείνει και να µην επιτρέψουν µπροστά στον υπαρκτό
κίνδυνο της πανδηµίας του κορωνοϊού να ανατραπούν και αυτά.
Καλούµε, λοιπόν, την Κυβέρνηση να αναλογιστεί τις ευθύνες
απέναντι στην πλειοψηφία των εργαζοµένων και να επιβάλει
µέτρα που πρέπει να πληρώσουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει η Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, κ. Μαρία Αθανασίου, για τρία λεπτά
για τη δευτερολογία της.
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σύµφωνα µε χθεσινά δηµοσιεύµατα, τόσο στον Τύπο, κύριε
Υπουργέ, όσο και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, εξετάζονται
µέτρα –λέει- διευκόλυνσης των γονέων µε χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού από το Υπουργείο Εργασίας, Εσωτερικών και Οικονοµικών. Η λύση αναζητείται στην εφαρµογή ενός µεικτού
συστήµατος, σύµφωνα µε το οποίο ένα µέρος της άδειας θα καλύπτεται από την κανονική άδεια που δικαιούται κάθε εργαζόµενος, ενώ ένα άλλο µέρος θα επιβαρύνει τον εργοδότη και το
κράτος.
Γιατί να προσµετράται στην κανονική άδεια του κάθε ασφαλισµένου; Αντιµετωπίζουµε µία έκτακτη κατάσταση και δίνεται
άδεια ειδικού σκοπού. Άρα, προς τι το µικτό σύστηµα; Κανονικά
θα πρέπει να είναι µόνο ειδικού σκοπού, δηλαδή, να µην προσµετράται, για να προλάβουµε και τις καταστάσεις που θα έρθουν
που θα επιβαρύνουν τον τουρισµό µας. Χωρίς κανονική άδεια,
πώς θα πάνε να κάνουν, αν όλα πάνε καλά, τουρισµό οι εργαζόµενοι;
Επιπλέον, τι γίνεται και στην περίπτωση που οι εργαζόµενοι
αναγκάζονται να απέχουν από την εργασία τους, επειδή για προληπτικούς λόγους σταµάτα τις δραστηριότητες της κάθε επιχείρηση, γραφεία ή εταιρείες που αυτοί εργάζονται.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε πολύ
την κ. Μαρία Αθανασίου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Είπα στην αρχή της τοποθέτησής µου ότι είναι ώρα
να ενώσουµε τις δυνάµεις µας και όχι η πανδηµία και η έκτακτη
αυτή η κρίση για την Ελλάδα, τον ελληνικό λαό και την παγκόσµια κοινότητα να είναι αφορµή για να χρησιµοποιηθεί για ιδεολογικές και πολιτικές σκοπιµότητες.
Απευθύνοµαι και προς τα δύο κόµµατα τα οποία συγκλίνουν.
Είδα µία ταύτιση απόψεων της Ελληνικής Λύσης και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Και απευθύνοµαι τώρα προς την Ελληνική
Λύση και λέω: Το Κοµµουνιστικό Κόµµα έχει τις απόψεις του διαχρονικά. Εσείς, όµως, θα πρέπει να είστε πιο προσεκτική. Διότι
όταν ακούω γενικά την τοποθέτηση και του Αρχηγού σας, είναι
πιο υπεύθυνος σε τέτοια ζητήµατα, σε τέτοια θέµατα.
Αυτή τη στιγµή η Κυβέρνηση παίρνει µία απόφαση, την άδεια
ειδικού σκοπού και βλέπετε ότι υπάρχει συµφωνία και σύγκλιση
των κοινωνικών εταίρων που είναι εργαζόµενοι και εργοδότες.
Και λέµε ότι το βάρος, την ευθύνη θα την αντιµετωπίσουµε όλοι
µαζί, πολιτεία, επιχειρήσεις και εργαζόµενοι.
Σας λέω, λοιπόν, ότι αν πάρουµε την απόφαση να ρίξουµε όλο
το βάρος στις επιχειρήσεις, θα καταρρεύσει η οικονοµία. Σας το
λέω. Και απευθύνοµαι προς εσάς περισσότερο, διότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει µια άλλη θεώρηση ότι µπορούν να
τα κάνουν όλα οι όµιλοι, ξεχνώντας ότι το 95% των επιχειρήσεων
της χώρας µας είναι µικροµεσαίες µέχρι δέκα άτοµα. Αυτοί είναι
οι µεγάλοι όµιλοι;
Είπαµε, όµως, ότι είναι µία µέρα δύσκολη. Ας το ξεπεράσουµε.
Θέλω να σας πω ότι η άδεια ειδικού σκοπού ως απόφαση θα
ενσωµατωθεί µέσα στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που
θα δει σήµερα το φως της δηµοσιότητας. Αυτό είναι το πρώτο.
Είναι µία ισορροπηµένη απόφαση, βάσει της οποίας προσπαθούµε ισόρροπα να επιµερίσουµε το βάρος και το κόστος αυτών
των αποφάσεων µεταξύ πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζοµένων. Όλοι µαζί, ενωµένοι θα ξεπεράσουµε την κρίση.
Δεύτερον, τα µέτρα είναι προσωρινά. Δεν είναι µόνιµα. Η αναστολή της «ΕΡΓΑΝΗΣ», κύριε Κατσώτη, η οποία θα είναι µέσα
στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, την «ΕΡΓΑΝΗ» την οποία
εγώ καθιέρωσα και έπρεπε να είναι προαναγγελτικά όλες οι αλλαγές ωραρίου -που πολύ σωστά λέτε- θα γίνουν απολογιστικά.
Εννοείται ότι θα υπάρξουν και καταχρηστικές συµπεριφορές και
αυθαιρεσίες. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον κανείς δεν µπορεί να είναι
απόλυτα σίγουρος όταν λειτουργούµε απολογιστικά. Όµως παίρ-
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νουµε τις αποφάσεις που παίρνουµε προσωρινά. Μετά θα επανέλθει η «ΕΡΓΑΝΗ» και θα λειτουργήσει προαναγγελτικά όλο το
σύστηµα των ωρών µόλις βγούµε από αυτή τη δύσκολη στιγµή
και τη δύσκολη κρίση.
Άρα, λοιπόν, δεν είναι µόνιµο αλλά είναι κάτι το οποίο είναι
προσωρινό εν όψει της κρίσης.
Όσον αφορά την άδεια ειδικού σκοπού η οποία εξαγγέλθηκε,
αφορά και το δηµόσιο και τους εργαζόµενους στο δηµόσιο και
τις εργαζόµενες και εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα. Είναι µία
τριήµερη άδεια, την οποία την ώρα που θα πάρει ο εργαζόµενος,
θα υποχρεωθεί να πάρει άλλη µία ηµέρα από την κανονική του
άδεια.
Το 1/3 θα τα επιβαρυνθεί η επιχείρηση, το 1/3 θα το επιβαρυνθεί η πολιτεία και το άλλο 1/3 –όχι µισθολογικά- θα το επιβαρυνθεί από την κανονική του άδεια ο εργαζόµενος. Αυτή είναι η
απόφαση της Κυβέρνησης και αυτό ικανοποιεί και το πνεύµα της
σύγκλισης των κοινωνικών εταίρων που συµφώνησαν και εργαζόµενοι και εργοδότες.
Και από εδώ, από αυτό το Βήµα, θέλω να πω συγχαρητήρια
στην ωριµότητα των κοινωνικών εταίρων, που πράγµατι πριν δύο
µέρες στο τραπέζι της συζήτησης στο Υπουργείο Εργασίας συµφώνησαν ότι από κοινού και ενωµένοι θα ξεπεράσουµε αυτή την
κρίση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και εµείς τον κύριο Υπουργό.
Προχωρούµε στην πέµπτη µε αριθµό 575/9-3-2020 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε
θέµα: «Ζοφερή η εικόνα της αγοράς εργασίας στη Μαγνησία».
Κύριε Μεϊκόπουλε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για την πρωτολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, άλλη ερώτηση περίµενα. Του κ.
Κεγκέρογλου περίµενα. Συνεχίστε, εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μέχρι να αναπτύξει
την επίκαιρη ερώτησή του θα τα βρείτε, κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Μεϊκόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, προφανώς και προσυπογράφω την αρχική σας
τοποθέτηση ότι στην αντιµετώπιση αυτής της πανδηµίας απαιτείται -και είναι προφανώς δεδοµένη- η οµόνοια όλων των πολιτικών δυνάµεων και δεν συνίσταται ζήτηµα ιδεολογικής ή κοµµατικής αντιπαράθεσης.
Ας αλλάξουµε, όµως, λίγο θέµα σε αυτή την επίκαιρη που έχω
καταθέσει, γιατί, κύριε Υπουργέ, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον µήνα Ιανουάριο του 2020, το σύνολο των
εγγεγραµµένων ανέργων έχει αυξηθεί. Αυτή η παραπάνω αρνητική εικόνα αποτυπώνεται, κύριε Υπουργέ, µε τον πιο ξεκάθαρο
τρόπο στη Μαγνησία, όπου σύµφωνα µε τα στοιχεία του συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ» η µερική και η εκ περιτροπής εργασία πρωταγωνιστεί στις νέες θέσεις εργασίας µε 56,33%.
Ταυτόχρονα, οι απολύσεις τον Ιανουάριο δείχνουν µια άκρως
ανησυχητική αυξητική τάση. Σύµφωνα, λοιπόν, πάλι µε τα ίδια
στοιχεία οι αναγγελίες πρόσληψης στη Μαγνησία έχουν ανέλθει
σε δύο χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα µία, ενώ οι αποχωρήσεις σε
τρεις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα τρεις. Οι χίλιες διακόσιες
τριάντα έξι οικειοθελείς αποχωρήσεις που φανερώνει το σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» είναι στην πραγµατικότητα απολύσεις.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα νέα στοιχεία οι εξακόσιες εβδοµήντα
πέντε από αυτές τις απολύσεις αφορούν καταγγελίες συµβάσεων αορίστου χρόνου, γεγονός εξαιρετικά ανησυχητικό, κύριε
Βρούτση, αλλά και ενδεικτικό ταυτόχρονα του τρόπου µε τον
οποίο σκέφτονται πλέον και λειτουργούν οι εργοδότες.
Όσον αφορά τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου στη Μαγνησία,
χίλιες τριακόσιες εβδοµήντα δύο έληξαν και δεν ανανεώθηκαν.
Η εκτίµησή µου, κύριε Υπουργέ, είναι ότι όσα σας έχω αναφέρει δεν είναι τυχαίο αποτέλεσµα αλλά συνέπεια συγκεκριµένων
πολιτικών επιλογών. Θεωρώ, λοιπόν, ότι έχει σηκωθεί ξανά πολύ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ψηλά η σηµαία της ελαστικότητας και της γενικευµένης αυθαιρεσίας στην αγορά εργασίας.
Βάσει, λοιπόν, των δεδοµένων που σας παρέθεσα, το ερώτηµα, κύριε Υπουργέ, είναι ένα και απλό: Υπάρχει πρόθεση από
µεριάς Υπουργείου να υπάρξει παρέµβαση στο να σταµατήσει
αυτή η ολοένα αυξανόµενη εικόνα της ανεργίας στη Μαγνησία;
Έχετε επεξεργασθεί συγκεκριµένα µέτρα προκειµένου να υπάρξει µια πλήρης ανάσχεση και αντιστροφή –αν θέλετε- κύριε Υπουργέ, αυτής της εικόνας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για την πρωτολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Μεϊκόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την
ερώτηση. Μου δίνετε την ευκαιρία να τοποθετηθώ λίγο ευρύτερα
για τα ζητήµατα της απασχόλησης, της ανεργίας στη χώρα µας
και της αγοράς εργασίας.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω -γιατί θέλω να ξετυλίξω το νήµα
από την αρχή στο λίγο χρόνο που έχω- ότι η Ελλάδα πέρασε µία
βαθιά κρίση µέσα από τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς των
µνηµονίων. Ο πιο αδύναµος κρίκος, η αγορά εργασίας, χτυπήθηκε την περίοδο εκείνη. Η ανεργία εκτινάχθηκε σε πρωτοφανή
ύψη και, πράγµατι, µέσα από ισχυρές µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις που ξεκίνησαν το 2012 η ανεργία άρχισε να αποκλιµακώνεται και σήµερα είµαστε σε ένα χαµηλό 16,3% µε µέτρηση της
ΕΛΣΤΑΤ τον Δεκέµβριο του 2019. Διότι ο µόνος δείκτης βάσει
του οποίου µπορούµε να αξιολογήσουµε το επίπεδο της ανεργίας στη χώρα µας είναι ο αξιόπιστος δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ, γιατί
είναι και ο µόνος δείκτης που µετράει την ανεργία.
Άρα, λοιπόν, βλέπουµε ότι από το 18,5%, που ήταν η ανεργία
τον Δεκέµβριο του 2018, έπεσε στο 16,3% τον Δεκέµβριο του
2009, δηλαδή είχαµε πάνω από 2,2% µείωση της ανεργίας συγκρίνοντας την περίοδο του 2018 µε το 2019 για τον αντίστοιχο
µήνα Δεκέµβριο.
Αυτή είναι µία πραγµατικότητα που δεν µπορεί να αµφισβητήσει κανένας, που δείχνει ότι η τάση αποκλιµάκωσης συνεχίζεται,
όπως ξεκίνησε από το 2013. Το 2013, ξεκίνησε η αποκλιµάκωση,
συνεχίστηκε το 2014, το 2015, το 2016, το 2017, το 2018, το 2019
και ο προϋπολογισµός λέει ότι ο στόχος είναι να φτάσει στο 15%
στο τέλος του 2020.
Η «ΕΡΓΑΝΗ» δείχνει άλλα στοιχεία. «Φωτογραφίζει» µόνο τη
µισθωτή απασχόληση, η οποία µισθωτή απασχόληση αποτυπώνεται µε ακρίβεια και µέσα από τη δυνατότητα που έχει αυτό το
καινοτόµο εργαλείο, µπορούµε να βλέπουµε τα στοιχεία και ανά
περιφέρεια και ανά νοµό, όπως στον Νοµό Μαγνησίας στον
οποίο αναφέρεστε. Είναι ένα πρωτοποριακό εργαλείο, το οποίο,
πραγµατικά, «φωτίζει» περιοχές, κλάδους και επιχειρήσεις και
ανά νοµό και ανά περιφέρεια και σε όλη την επικράτεια.
Επίσης, µέσα στην «ΕΡΓΑΝΗ» µπορεί κάποιος να δει ότι υπάρχουν διαδικασίες, µέσα από τις οποίες για παράδειγµα σ’ έναν
µήνα µπορεί κάποιος να βλέπει αυξοµειώσεις. Δεν βγάζει σαφή
συµπεράσµατα, είναι όµως ένας δείκτης.
Παραδείγµατος χάριν, θα ήθελα να σας πω ότι τον µήνα Φεβρουάριο για τον Νοµό Μαγνησίας συγκριτικά µε πέρυσι είχαµε
διακόσιες εβδοµήντα µία περισσότερες θέσεις εργασίας. Το λέω,
γιατί µου αναφέρατε τον Ιανουάριο. Ο Φεβρουάριος, ο οποίος
έχει ήδη ανακοινωθεί, πήγε πολύ καλύτερα από τον αντίστοιχο
µήνα του 2019.
Άρα, λοιπόν, βλέπουµε ότι έχουµε αυξοµειώσεις. Το ζήτηµα,
όµως, κύριε Μεϊκόπουλε, δεν είναι αυτό. Το ζήτηµα είναι ότι η
κρίση η οποία αυτή τη στιγµή βρίσκεται κάτω από το όνοµα κορωνοϊός, δυστυχώς θα χτυπήσει, όχι µόνο οικονοµικά τη χώρα
µας όπως και όλες τις χώρες, αλλά και τις αγορές εργασίας.
Εκτιµώ ότι η προέκταση, οι σχεδιασµοί για την αποκλιµάκωση
της ανεργίας, όπως τουλάχιστον είχαµε σχεδιάσει στο Υπουργείο Εργασίας, θα επιβραδυνθούν λόγω ακριβώς αυτής της κρίσης, την οποία την βλέπουµε µπροστά µας. Μακάρι να είναι ήπια
και να την αντιµετωπίσουµε στο τέλος της µε έναν πολύ δυνατό
τρόπο, έτσι ώστε να ανασυνταχθούµε ως κοινωνία, ως πολιτεία
και να αντιµετωπίσουµε αυτό το φαινόµενο της ανεργίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ο κ. Μεϊκόπουλος, ο
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Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον λόγο για τρία λεπτά για τη δευτερολογία του.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, τα συστήµατα καταγραφής της εργασίας και της ανεργίας, όπως το σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» ή το πληροφοριακό σύστηµα του ΟΑΕΔ, κατά
τη γνώµη µου –και νοµίζω ότι θα συµφωνήσετε- καταγράφουν
αποτελέσµατα πολιτικών επιλογών. Δηλαδή, η αυξητική ή η πτωτική τάση στα ποσοστά της ανεργίας έχουν, νοµίζω, άµεση σύνδεση και µε τις πολιτικές οι οποίες ασκούνται από το εκάστοτε
Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονοµικών.
Η ερώτηση που σας απηύθυνα, λοιπόν, είναι ποιες πολιτικές
έχετε επεξεργαστεί, προκειµένου να υπάρξει ανάσχεση αυτής
της εικόνας που αποτυπώνεται στη Μαγνησία.
Νοµίζω ότι εδώ δηµιουργώ και µία γέφυρα, κύριε Υπουργέ, για
να πω το εξής: Θα έχει πολύ µεγάλη αξία να περιγράψουµε το
τοπίο, το εργασιακό πεδίο που παραλάβετε, κύριε Βρούτση, γιατί
η πτωτική αυτή τάση που περιγράψατε ιδιαίτερα για το 2018 και
έπειτα, και αυτή ήταν αποτέλεσµα συγκεκριµένων πολιτικών επιλογών.
Το πεδίο, λοιπόν, που παραλάβετε, κύριε Βρούτση, ήταν το
εξής. Είχε ήδη υλοποιηθεί η αύξηση του κατώτατου µισθού, από
11% σε 27% και η κατάργηση του υποκατάστατου. Είχε ενισχυθεί
η διαπραγµατευτική δύναµη των εργαζοµένων µε επαναφορά
των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Είχε θεσµοθετηθεί η αιτιολόγηση των απολύσεων στις συµβάσεις αορίστου χρόνου.
Είχε επιτευχθεί η προστασία των εργολαβικών εργαζοµένων και
το θέµα των δεδουλευµένων µισθών τους. Είχε αναβαθµιστεί το
προσωπικό και είχε αναβαθµιστεί πλήρως και ο ρόλος του ΣΕΠΕ.
Είχε σχεδιαστεί και είχε υλοποιηθεί πρόγραµµα πεντέµισι χιλιάδων νέων επιστηµόνων µε µεταπτυχιακά και διδακτορικά, οι οποίοι προσλήφθηκαν σε διάφορους φορείς του δηµοσίου.
Με αυτές τις παρεµβάσεις, λοιπόν, που σας περιγράφω, κύριε
Υπουργέ, µόνο για τον Μάρτιο του 2019 καταγράφηκε αύξηση
µισθών κατά 3,74% σε σχέση µε τον Μάρτιο του 2018 και αύξηση
ασφαλισµένων κατά εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια
άτοµα. Την ίδια περίοδο, λοιπόν, αυτή που αναφέρατε, η ανεργία
µειώθηκε πάνω από δύο ποσοστιαίες µονάδες, σύµφωνα µε την
ΕΛΣΤΑΤ, ενώ στο πρώτο εξάµηνο του έτους είχαµε διακόσιες
ενενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα έξι νέες θέσεις εργασίας.
Αυτή η εικόνα αποτυπώθηκε και είναι συνέπεια συγκεκριµένων
επιλογών. Εάν αυτή την εικόνα την συγκρίνουµε µε τους οκτώ
µήνες που είστε εσείς Υπουργός Εργασίας, σε ποιες επιλογές
έχετε προβεί;
Έχει υπάρξει υποβάθµιση του ΣΕΠΕ, έχει καταργηθεί το αιτιολογηµένο των απολύσεων, έχει αποδιαρθρωθεί για άλλη µία
φορά µετά το 2012 το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, εξουσιοδοτώντας µάλιστα εσείς να αποφασίσετε ποιες
επιχειρήσεις θα µπορούν να εφαρµόσουν τις κλαδικές συλλογικές συµβάσεις, να µειώνουν µισθούς και να προχωρούν σε απολύσεις, ενώ έχει καταργηθεί πάλι κατ’ ουσίαν το δικαίωµα µονοµερούς προσφυγής των εργαζοµένων στη διαιτησία. Αυτά, λοιπόν, τα έργα έχουν συγκεκριµένη αποτύπωση και στις καταγραφές που κάνει το σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ», αλλά και στα στοιχεία που
δίνει ο ΟΑΕΔ.
Όλα αυτά φυσικά έχουν και άµεσο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας. Ήδη, δηλαδή, τους πρώτους µήνες διακυβέρνησης έχει
καταγραφεί αρνητικό ρεκόρ δεκαοκταετίας µε απώλειες τον
Οκτώβριο εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων θέσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η Μαγνησία, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της κατάστασης στον ιδιωτικό τοµέα. Νοµίζω
ότι τα νούµερα που σας ανέφερα µιλούν και από µόνα τους.
Όµως, θα κάνω και εγώ µια συγκριτική αναφορά σχετικά µε τα
προηγούµενα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κύριε Μεϊκόπουλε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε
µία πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, σας παρα-
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καλώ, µε µία πρόταση.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή ο Γενάρης είναι ένας
δύσκολος µήνας, αφού η αρχή του έτους σηµατοδοτεί τη λήξη
συµβάσεων, θα ήθελα να πω ότι τόσο τον Ιανουάριο του 2018
όσο και τον Ιανουάριο του 2019 στη Μαγνησία, το σύνολο των
αποχωρήσεων δεν ξεπέρασε τις δύο χιλιάδες επτακόσιες σαράντα πέντε απολύσεις, ενώ τον Ιανουάριο φέτος, το 2020,
έχουµε τρεις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα τρεις απολύσεις, αριθµός ρεκόρ, νοµίζω, σε σχέση µε τα δεδοµένα που ίσχυαν τα προηγούµενα χρόνια, κύριε Βρούτση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για να δευτερολογήσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αν και είπα να µην µπούµε σε πολιτική αντιπαράθεση, δυστυχώς είµαι υποχρεωµένος να ξεκινήσω µε το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται για άλλη µία φορά εκτός τόπου και χρόνου. Όλα αυτά τα
στοιχεία τα οποία ακούστηκαν λίγο πριν είναι αποκύηµα της συριζαίικης φαντασίας, διότι η συζήτηση για τα εργασιακά ζητήµατα, την αγορά εργασίας, τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες
που έχει αναπτύξει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, έχουν
αποτυπωθεί και έχουν ειπωθεί απόλυτα αναλυτικά εδώ στη
Βουλή και από µένα ως Υπουργό µέσω επίκαιρων ερωτήσεων
αλλά ταυτόχρονα και µέσα από τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες
που έχουµε πάρει. Και φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αγνοεί ή θέλει να
αγνοεί και να διαστρεβλώνει την πραγµατικότητα δηµόσια και
µέσω του Κοινοβουλίου αλλά δυστυχώς για εκείνον θα παίρνει
την απάντηση και θα εκτίθεται απέναντι στην κοινωνία.
Κύριε Πρόεδρε, ένα στοιχείο µόνο µπορούµε να επικαλεστούµε για να αξιολογήσουµε και να µετρήσουµε την ανεργία,
µόνο ένα, τον αξιόπιστο θεσµό της ΕΛΣΤΑΤ. Δεν υπάρχει άλλος.
Η «ΕΡΓΑΝΗ» αποτυπώνει και καταγράφει µε ακρίβεια χιλιοστού
τις ροές µισθωτής απασχόλησης, αλλά δεν µπορείς από την «ΕΡΓΑΝΗ» να αξιολογήσεις το ύψος της ανεργίας. Αυτό γίνεται µόνο
από την ΕΛΣΤΑΤ. Η «ΕΡΓΑΝΗ» σου δείχνει ανά νοµό. Το περιέγραψα πριν για να γλιτώσουµε χρόνο. Εν συντοµία θα έλεγα ότι
αυτά έχουν ειπωθεί πάρα πολλές φορές.
Όµως, η «ΕΡΓΑΝΗ» -και κλείνω µε το θέµα της «ΕΡΓΑΝΗ»- δείχνει ότι για το 2020 η µισθωτή απασχόληση και η πλήρης απασχόληση αυξήθηκε συγκριτικά µε το 2019, κύριε συνάδελφε του
ΣΥΡΙΖΑ.
Δεύτερον, το πρώτο δίµηνο του 2020, πάλι µε βάση τα στοιχεία
της ΕΡΓΑΝΗ, είναι πολύ καλύτερο από το πρώτο δίµηνο του
2019. Μένω εδώ, όµως, γιατί θέλω να στείλω και ένα µήνυµα
προς τον ΣΥΡΙΖΑ διά µέσου του κ. Μεϊκόπουλου. Τα πράγµατα
δεν θα είναι ίδια από εδώ και πέρα. Ο προγραµµατισµός αποκλιµάκωσης της ανεργίας που έχουµε κάνει στο Υπουργείο Εργασίας, δεν µπορεί να τηρηθεί µετά από την πανδηµία και τις
δηµοσιονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις που θα έχουµε σε
κάθε επίπεδο. Θα παρακαλέσω, λοιπόν, να είµαστε υπεύθυνοι
και σοβαροί, διότι τώρα δεν µπορούµε να µιλήσουµε και να µετρήσουµε τις πολιτικές κάτω από φυσιολογικούς όρους. Διότι
την πανδηµία δεν την είχε εκτιµήσει κανείς όταν χάραζε τη δική
του πολιτική, κάτι που θέλω να γίνει κατανοητό και σεβαστό. Και
αυτό δείχνει και τη σύγκληση και την ευθύνη που πρέπει να έχουµε ως πολιτικές δυνάµεις.
Διαβάζω, λοιπόν, από την ΕΛΣΤΑΤ: Ιούλιος 2018, ΣΥΡΙΖΑ
19,1% ανεργία, Ιούλιος 2019, Νέα Δηµοκρατία ανεργία 17%. Αύγουστος 2018, ΣΥΡΙΖΑ 18,9% ανεργία, Αύγουστος 2019 ανεργία
16,9%. Σεπτέµβριος 2018, ΣΥΡΙΖΑ 18,8% ανεργία, Νέα Δηµοκρατία, Σεπτέµβριος 2019, 16,8% ανεργία. Οκτώβριος 2018, ΣΥΡΙΖΑ
18,6% ανεργία, Κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας 16,6%. Νοέµβριος 2018, ΣΥΡΙΖΑ 18,6% ανεργία, Κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας 16,5% ανεργία τον Νοέµβριο του 2019 και Δεκέµβριος 2018,
ΣΥΡΙΖΑ 18,5% ανεργία, Δεκέµβριος 2019, Κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας 16,3% ανεργία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
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Υποθέσεων): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι, δηλαδή, αυτά τα στοιχεία που περιέγραψα πριν µε βάση
την ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι οι πολιτικές µας είναι
στον σωστό δρόµο. Δυστυχώς, έχουµε αποκλιµάκωση στον προϋπολογισµό και υπάρχει η τάση να µειωθεί στο 15%. Μακάρι να
ικανοποιηθεί! Προσωπικά φοβάµαι πάρα πολύ. Η πανδηµία θα
έχει επιπτώσεις σε όλο το σύνολο της οικονοµίας, της κοινωνίας
και στην αγορά εργασίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Προχωρούµε στη
δεύτερη µε αριθµό 587/10-3-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Έκδοση υπουργικής απόφασης του
άρθρου 68 του ν.4635/19 για την πρόσληψη εργαζοµένων».
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για την
πρωτολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι σίγουρο αυτό που είπατε προηγουµένως
ότι η επιδηµία –η πανδηµία πλέον- θα έχει σοβαρές επιπτώσεις
και στις επιχειρήσεις και στην εργασία και γι’ αυτό θα πρέπει να
δούµε συγκεκριµένα µέτρα και αµυντικά, ούτως ώστε να µη χαθούν θέσεις εργασίας και να δούµε την αξιοποίηση εργαλείων
που είχαν χρησιµοποιηθεί κατά την περίοδο της καρδιάς της κρίσης, το πρώτο διάστηµα, προκειµένου να διατηρηθούν θέσεις
εργασίας σε νευραλγικούς τοµείς.
Έρχοµαι, όµως, στο περιεχόµενο της ερώτησής µου το οποίο
είναι συγκεκριµένο. Η προσπάθεια που ξεκίνησε για την αντιµετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωµένης εργασίας µε την ενίσχυση του ρόλου του ΣΕΠΕ και όλων των ελεγκτικών µηχανισµών, έχει περάσει από διάφορα κύµατα. Το βασικό εργαλείο
αυτής της προσπάθειας ήταν το υψηλό –κατά γενική οµολογίαπρόστιµο που θεσπίστηκε την περίοδο της κρίσης, αυτό των
10.500 ευρώ, προκειµένου να συνειδητοποιήσουµε όλοι ότι η
αδήλωτη εργασία είναι ένα αντεργατικό και αντικοινωνικό φαινόµενο. Ενισχύει τον αθέµιτο ανταγωνισµό ανάµεσα στις επιχειρήσεις, γιατί ωφελεί αυτές που έχουν παραβατική συµπεριφορά
έναντι αυτών που τηρούν τους νόµους. Όχι µόνο από ηθική
πλευρά αλλά και από οικονοµική και κοινωνική πλευρά, είναι καθαρά εναντίον του εργαζόµενου.
Έχουµε, λοιπόν, από την εποχή εκείνη µία οµαλοποίηση, θα
έλεγα, στα πράγµατα. Έχει µειωθεί σε σηµαντικό βαθµό η αδήλωτη και η υποδηλωµένη εργασία. Σήµερα χρειάζεται βελτίωση
το σύστηµα. Το λέω, επειδή κι εσείς εισηγηθήκατε και ψηφίστηκε
ο ν.4635 και συγκεκριµένα το άρθρο 66, που προβλέπει ότι το
πρόστιµο των 10.500 ευρώ θα µπορεί να είναι 2.000 ευρώ, εφόσον όµως ο εργαζόµενος προσληφθεί για διάστηµα τουλάχιστον
ενός χρόνου. Το λέω χαρακτηριστικά. Έχει κι άλλες περιπτώσεις
µέσα.
Χρειάζεται, λοιπόν, µία υπουργική απόφαση προκειµένου να
αρχίσει να εφαρµόζεται αυτό. Το βασικό ερώτηµα είναι πότε θα
εκδοθεί αυτή η υπουργική απόφαση. Ρωτούµε, βεβαίως, αν προτίθεστε να λάβετε υπ’ όψιν σας ιδιαίτερες περιπτώσεις που υπάρχουν όπως οι περιοδικά εργαζόµενες επιχειρήσεις. Για παράδειγµα, υπάρχουν κέντρα τα οποία δουλεύουν Παρασκευή και Σάββατο και δεν το προβλέπει ο νόµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Κεγκέρογλου. Έχετε και δευτερολογία µετά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Προκειµένου, λοιπόν, να εξασφαλίσει στο ολόκληρο που τον
υποχρεώνει η σηµερινή διάταξη, δεν ασφαλίζει. Προτιµά να πληρώσει 10.500 ευρώ πρόστιµο και µένει ανασφάλιστος ο εργαζόµενος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τρία λεπτά για την πρωτολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ξέρω αν θα χρειαστώ δευτερολογία, υπό την έννοια ότι η
απάντηση που θα δώσω προς τον κ. Κεγκέρογλου, τον οποίο ευχαριστώ για την ερώτηση, απαντάει ευθέως στο ερώτηµά του.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όµως, δράττοµαι της ευκαιρίας να ξεκινήσω, συµφωνώντας
στην παρατήρηση περί αδήλωτης εργασίας. Η παρέµβασή µας
το 2012 - 2013 –είχα τη χαρά και την τιµή να συνεργάζοµαι µε
τον κ. Κεγκέρογλου στο Υπουργείο Εργασίας- του µοναδικού εµβληµατικού προστίµου των 10.500 ευρώ ανά εργαζόµενο σε περίπτωση που συλληφθεί η επιχείρηση µε αδήλωτο εργαζόµενο,
συνεχίζει να υπάρχει ως βούληση και ως πολιτική κατεύθυνση.
Η αδήλωτη εργασία για την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
και για µένα προσωπικά ως Υπουργό, και τότε και τώρα, παραµένει κοινωνικό και οικονοµικό έγκληµα, διότι η αδήλωτη εργασία
χτυπάει ταυτόχρονα τρία πράγµατα.
Πρώτον, υπονοµεύει το εργατικό Δίκαιο, ευθέως προσβάλλει
τους εργαζόµενους.
Δεύτερον, υπονοµεύει τον αθέµιτο ανταγωνισµό, τις υγιείς επιχειρήσεις, τις συνεπείς επιχειρήσεις και τρίτον, υπονοµεύει τα
έσοδα των ασφαλιστικών ταµείων.
Άρα εδώ συµφωνούµε ότι πρέπει να χτυπηθεί, να τιµωρηθεί η
αδήλωτη εργασία, και, πράγµατι, το πετύχαµε. Θυµίζω τον εξής
τροµακτικό δείκτη. Με άλλοθι την κρίση πάρα πολλοί επιχειρηµατίες το 2012 - 2014 χρησιµοποίησαν την περίοδο εκείνη τους
εργαζόµενους -εκµεταλλευόµενοι την κρίση επαναλαµβάνω- ως
άλλοθι, και η αδήλωτη εργασία είχε εκτιναχθεί στο 42,5% τον Φεβρουάριο του 2013, ένα ιλιγγιώδες ποσοστό το οποίο δεν µπορεί
να δικαιολογηθεί και κάτω από την κρίση. Διότι η νοµιµότητα
στην εργασία αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνησή µας
και τότε και τώρα. Σήµερα, πράγµατι, µε το µέτρο αυτό το πολύ
σκληρό η αδήλωτη εργασία έχει µειωθεί κάτω από διψήφιο νούµερο. Βρίσκεται περίπου στο 9% ή 8%, σύµφωνα µε τα ελεγκτικά
όργανα του ΣΕΠΕ και των ΠΕΚΑ και τους ελέγχους οι οποίοι γίνονται σε ποσοστιαίο επίπεδο.
Δεύτερον, ναι, κύριε Κεγκέρογλου, τα πράγµατα προχωράνε,
το πρόστιµο των 10.500 ευρώ έπιασε. Ήταν ένα ριζοσπαστικό
µέτρο που έπιασε και αυτό αποδεικνύεται από τα νούµερα. Έπιασε το 10.500. Σήµερα πολύ λίγες πλέον επιχειρήσεις τολµούν να
χρησιµοποιήσουν αδήλωτο εργαζόµενο και σε αυτό συνέβαλε
και η αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης και το εργαλείο που λέγεται «ΕΡΓΑΝΗ», µέσα από το οποίο πολύ εύκολα µπορεί κάποιος να προσλαµβάνει ή να απολύει και δεν έχει δικαιολογητική
βάση για τίποτε άλλο εκτός το αυστηρό πρόστιµο.
Πράγµατι νοµοθετήσαµε το ηλεκτρονικό Μητρώο Παραβατικότητας για πρώτη φορά στην ιστορία του εργατικού Δικαίου της
χώρας µε τον νόµο τον οποίο είπατε το ηλεκτρονικό Μητρώο Παραβατικότητας και µία σειρά από άλλα µέτρα, έτσι ώστε το πρόστιµο των 10.500 εάν κάποιος θέλει να το αποφύγει, µπορεί να
πληρώσει 2.000 ευρώ και ταυτόχρονα να προσλάβει τον εργαζόµενο για δώδεκα µήνες µε πλήρη απασχόληση. Υπήρξε, πράγµατι, λόγω των πολλών και έκτακτων γεγονότων µία καθυστέρηση στην έκδοση της απόφασης, όµως πρέπει να σας πω
ότι η υπουργική απόφαση εκτιµώ ότι σήµερα ή αύριο θα βγει από
το Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης. Ήδη έχει βγει η σχετική
υπουργική απόφαση από το Υπουργείο Εργασίας, είναι η µε
αριθµό πρωτοκόλλου 10694/364, έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και είναι θέµα του Εθνικού Τυπογραφείου να βγει η
υπουργική απόφαση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Για πολύ λίγο, κύριε Πρόεδρε.
Η απόφαση αυτή δεν ξέρω εάν έχει αναδροµικό χαρακτήρα
από την ηµέρα που ίσχυσε ο νόµος που την προβλέπει, αλλά
λόγω της καθυστέρησης και των γεγονότων που αναφέρει ο
Υπουργός δεν είχε εκδοθεί. Είναι ένα θέµα γιατί έχει υπάρξει ένα
διάστηµα, και δεν ξέρω αν είναι και εύκολο να αντιµετωπιστεί,
διότι έχουν µείνει ήδη ανασφάλιστοι κάποιοι εργαζόµενοι εξ
αυτού του λόγου. Σε κάθε περίπτωση είναι µία θετική εξέλιξη.
Θέλω όµως, κύριε Υπουργέ, να δούµε, θα το δω εγώ µε τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης και να δείτε και στο Υπουργείο τις περιπτώσεις που σας ανέφερα, διότι πραγµατικά ο
όποιος επιχειρηµατίας βρίσκεται σε αυτό το δίληµµα, επιλέγει να
πληρώσει τις 10.500 ή τις 3.000 ή τις 5.000 -δεν ξέρω πόσο είναι
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τα αντίστοιχα ποσά- αντί να ασφαλίσει, όταν είναι περιοδική η
λειτουργία της επιχείρησης. Και είναι συγκεκριµένες αυτές οι επιχειρήσεις και φαίνεται ότι είναι περιοδικές, γιατί το δηλώνουν συγκεκριµένα, όπως σας είπα, είναι για παράδειγµα κάποια
κέντρα εστίασης που δουλεύουν µόνο Σαββατοκύριακο- και αυτό
θα πρέπει να συµπεριληφθεί στις πρόνοιες της υπουργικής απόφασης. Όµως αυτό που αφορά το σύνολο, τη µεγάλη πλειοψηφία, είναι η υπουργική απόφαση την οποία αναφέρετε και είναι
θετικό το ότι είναι ήδη στο τυπογραφείο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεχίζουµε µε την
έκτη µε αριθµό 588/10-3-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, µε θέµα: «Εφαρµογή της διάταξης της εύλογης αµφιβολίας και στους µηχανικούς-παλιούς ασφαλισµένους που
έχουν πλήρη ασφάλιση σε άλλο φορέα, πέραν του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)».
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά, προκειµένου να θέσετε τα ερωτήµατά σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας από
τα εκατόν τριάντα και πλέον ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης έχει πλέον έναν ενιαίο φορέα και µάλιστα µε τον τελευταίο νόµο που ψηφίσατε και η επικουρική ασφάλιση ενσωµατώθηκε στην κύρια.
Έχουµε, εποµένως, αλλαγή των δεδοµένων σε σχέση µε τους
φορείς ασφάλισης. Δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη προσαρµογή
ούτε των διατάξεων ούτε των υπηρεσιών. Έτσι θα έλεγα ότι χρειάζεται µια γενικότερη ακτινογραφία όσων ισχύουν, προκειµένου
να έχουµε ενοποίηση και λειτουργιών και διατάξεων.
Το συγκεκριµένο θέµα για το οποίο υποβάλλω την ερώτηση,
αφορά τη διπλή ασφάλιση ουσιαστικά και την εύλογη αµφιβολία
η οποία πρέπει να αντιµετωπιστεί. Υπήρξε ένας νόµος που ήρθε
µετά τον ν.4387, ο ν.4554/2018, ο οποίος αντιµετώπισε νοµοθετικά την εύλογη αµφιβολία και πρόβλεψε ότι σε περιπτώσεις που
έχουµε διπλή ασφάλιση για διάφορους λόγους και λόγω προβλέψεων παλαιότερων νόµων, αλλά που η ασφάλιση είναι µία και η
εργασία είναι µία, πραγµατικά να µπορεί ο Υπουργός µε υπουργική απόφαση να απαλλάξει την επιβολή της κατάθεσης ασφαλίστρων για εργασίες οι οποίες στην πράξη δεν λειτουργούσαν.
Συγκεκριµένα για να το κάνουµε πιο κατανοητό, µε τη µια
υπουργική απόφαση η οποία εκδόθηκε το 2018, οι παλιοί δηµοσιογράφοι, µια µεγάλη κατηγορία που υποχρεωνόταν σε διπλή
ασφάλιση, απαλλάχτηκαν από την καταβολή των επιπλέον ασφαλίστρων.
Μια δεύτερη κατηγορία ήταν οι νέοι ασφαλισµένοι από το 1993
και µετά που είχαν αυτό το πρόβληµα, και βεβαίως, η κατηγορία
των αγροτών που είχαν µικροδραστηριότητες -καφενεία, µπακάλικα ή οτιδήποτε άλλο- στην περιοχή τους και που το ΤΕΒΕ ή ο
ΟΑΕΕ, στη συνέχεια, διεκδικούσε και αυτό στην ασφάλισή τους
παράλληλα µε την ασφάλιση του ΟΓΑ.
Υπάρχει µια µεγάλη κατηγορία ανθρώπων, που είναι οι µηχανικοί, του ΤΣΜΕΔΕ, γενικά οι ασφαλισµένοι, οι οποίοι εργάζονται
παραδείγµατος χάριν στο δηµόσιο -όπως είναι η περίπτωση µε
αφορµή την οποία κάνω αυτή την ερώτηση- όπου από την ηµέρα
που προσλήφθηκαν και µάλιστα, πολλοί από αυτούς χωρίς την
ιδιότητα του µηχανικού, αλλά ως διοικητικοί, δεν εργάστηκαν
ποτέ ως µηχανικοί, πλήρως ασφαλισµένοι στο δηµόσιο….
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: …µε πλήρη ασφάλιση και έρχεται το ΚΕΑΟ -σύµφωνα µε τα ισχύοντα, βεβαίως- και λέει ότι πλήρωσε ο συγκεκριµένος 150.000 ευρώ αναδροµικά από αυτά που
χρωστά για δραστηριότητα που δεν έκανε, επειδή υπάρχει µια
απόφυση, νοµική διάταξη, η οποία υποχρεώνει το ΚΕΑΟ να κάνει
αυτή την πράξη και την ενέργεια.
Τι ζητάµε, λοιπόν; Την έκδοση υπουργικής απόφασης, σύµ-
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φωνα µε τον ν.4554/2018 για την κατηγορία των ασφαλισµένων
του ΤΣΜΕΔΕ που δρουν, που λειτουργούν, που είναι εργαζόµενοι στο δηµόσιο και είναι πλήρως ασφαλισµένοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το κατάλαβε ο Υπουργός. Θα σας απαντήσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: …εκεί και δεν υποχρεούνται να
είναι ασφαλισµένοι στο ΤΣΜΕΔΕ για καµµιά επαγγελµατική δραστηριότητα ελεύθερου επαγγελµατία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, ορίστε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για την απάντησή σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω και εδώ να είµαι
όσο το δυνατόν πιο σύντοµος προς τον συνάδελφο που κάνει τη
συγκεκριµένη ερώτηση.
Θέλω να πω, πράγµατι, ότι ο ν.4670/2020,φ αποτελεί µια τοµή
στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας. Είναι η ασφαλιστική
µεταρρύθµιση που ψηφίσαµε πριν από περίπου έναν µήνα στη
Βουλή και η οποία για πρώτη φορά συνοδεύτηκε µε αναλογιστική
µελέτη, µια αναλογιστική µελέτη που δείχνει ότι το ασφαλιστικό
σύστηµα της χώρας µας πλέον είναι βιώσιµο µέχρι το 2070, κάτι
που δεν υπήρχε ποτέ στο παρελθόν, ασφαλιστικός νόµος να συνοδευτεί από αναλογιστική µελέτη.
Δεύτερον, αυτή η ασφαλιστική µεταρρύθµιση ικανοποιεί πλήρως τα αιτήµατα και τις αντισυνταγµατικές εγέρσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας. Άρα, είναι απόλυτα συντονισµένος µε
τα αιτήµατα και τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας,
κινείται πάνω στις ράγες της δικαιοσύνης.
Τρίτον, είναι η πρώτη ασφαλιστική µεταρρύθµιση µετά από
δέκα-δώδεκα χρόνια, η οποία έρχεται και δεν έχει καµµία µείωση
στις συντάξεις, παρά µόνο αυξήσεις.
Τέταρτον, ενισχύει το αίσθηµα της ασφαλιστικής συνείδησης,
καλλιεργεί την ασφαλιστική συνείδηση.
Κυρίως, όλοι οι νέοι της πατρίδας µας µε τριάντα χρόνια και
ένα έτος και πάνω, θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους σε
σχέση µε το παρελθόν, ενώ ταυτόχρονα -θα το επαναλάβω αυτό
δύο φορές, διότι υπάρχει µια εσκεµµένη παραπληροφόρηση δια
µέσω των ΜΜΕ- µε την ασφαλιστική µας µεταρρύθµιση δεν θίγονται τα όρια ηλικίας. Το επαναλαµβάνω, δεν θίγονται τα όρια
ηλικίας και αυτή είναι η απάντηση προς εκείνους, οι οποίοι προσπαθούν να αλλοιώσουν την πραγµατικότητα, να εξαπατήσουν
και να δηµιουργήσουν νέες αβεβαιότητες προς την κοινωνία.
Ταυτόχρονα, µε την ασφαλιστική µεταρρύθµιση επιχειρήσαµε
και κάτι ακόµα ιδιαίτερα σηµαντικό. Ολοκληρώσαµε τον κύκλο
του µεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας µας, του ένα
και µοναδικού πλέον, του νέου ΕΦΚΑ, που προχωράει στον ψηφιακό µετασχηµατισµό, µε στόχο, µέσα στο 2020, να πετύχουµε
τον µεγάλο άθλο της ψηφιακής σύνταξης. Είναι ο νέος e-ΕΦΚΑ
που επιχειρούµε τον ψηφιακό του µετασχηµατισµό, ενοποιώντας
διοικητικά και οργανωτικά όλους τους εναποµείναντες ασφαλιστικούς φορείς της χώρας µας, δηλαδή το εφάπαξ και το επικουρικό. Επαναλαµβάνω διοικητικά και οργανωτικά.
Άρα, αυτή η ασφαλιστική µεταρρύθµιση, η οποία δηµοσιονοµικά µέχρι το 2070 δείχνει µια απόλυτη ισορροπία, έτσι ώστε να
διασφαλίζονται όλες οι συντάξεις, µεσοµακροπρόθεσµα το
ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας µε δηµοσιονοµικά ισορροπηµένο τρόπο δεν κινδυνεύει, διασφαλίζει τις συντάξεις και µάλιστα, το πιο σηµαντικό, φτάνουµε ως ποσοστό του ΑΕΠ στη συνταξιοδοτική δαπάνη στον µέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών.
Αυτή είναι η εικόνα σήµερα.
Βεβαίως, το ζήτηµα το οποίο αναφέρει ο κ. Κεγκέρογλου και
άλλα ζητήµατα, τα οποία αφορούν επιµέρους θέµατα, είναι θέµατα ανοιχτά για εµάς στο Υπουργείο Εργασίας, τα οποία τώρα,
εν ηρεµία και σε χρόνο που έχουµε µπροστά, µπορούµε να αξιολογούµε ατοµικά και εξειδικευµένα το καθένα από αυτά και αν
χρειάζονται υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες να ευθυγραµµίζονται µε τον νόµο, βεβαίως και θα τις εκδώσουµε και βεβαίως θα
τις τηρήσουµε, µε µια προϋπόθεση: να υπάρχει δηµοσιονοµική
ισορροπία στο σύστηµα. Δεν θα κινδυνεύσουµε ποτέ τη δηµοσιονοµική ισορροπία του συστήµατος, µπροστά στην ανάγκη να
κάνουµε κάτι, για να είµαστε ευχάριστοι.
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Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου για τη δευτερολογία του. Παρακαλώ να µην ξεπεράσετε τον χρόνο, όπως στην πρωτολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μίλησα δύο λεπτά και σαράντα
έξι δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Κεγκέρογλου,
µιλήσατε τρία λεπτά και σαράντα έξι δευτερόλεπτα. Παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αφού είστε τόσο τυπικοί, θα
είµαι κι εγώ.
Όσα είπε ο Υπουργός αφορούν άλλη ερώτηση. Δεν έκανα εγώ
τέτοια ερώτηση, να µας αναλύσει το ασφαλιστικό σύστηµα.
Έχασε τρία λεπτά από τον χρόνο του, για να µιλάει για ένα άλλο
θέµα. Χρήσιµα ήταν αυτά, βεβαίως, να ενηµερώσει τους πολίτες,
αλλά ας το κάνει µε ένα δελτίο Τύπου και όχι σε µένα.
Αν παρακολουθήσατε το περιεχόµενο, αυτό συνέβη ακριβώς.
Εγώ έχω µια συγκεκριµένη ερωτησούλα. Έχει ψηφιστεί ο ν.4554,
κύριε Υπουργέ. Υπάρχει αυτό το θέµα, η αστοχία του κράτους
να ειδοποιήσει τους ανθρώπους σε εύλογο χρόνο. Είναι διαχρονική αυτή η αστοχία, από το 1986 στη συγκεκριµένη περίπτωση
που σας ανέφερα. Ο άνθρωπος αυτός τελείωσε το Πολυτεχνείο
και διορίστηκε ως διοικητικός υπάλληλος στο Υπουργείο Άµυνας.
Ενώ είναι λοιπόν, όλα τα χρόνια στο Υπουργείο Άµυνας και πληρώνει το Υπουργείο Άµυνας κανονικά τις εισφορές και ο ίδιος,
έρχεται το ΚΕΑΟ, αξιοποιώντας µια νοµική διάταξη, απόφαση
που έχει µείνει από το παρελθόν και λέει ότι «πρέπει να έλθεις
να πληρώσεις 130 χιλιάρικα». Αυτό είναι το θέµα.
Λέτε: ατοµική περίπτωση. Με αφορµή την ατοµική, σας λέω,
αφορά όλους τους ασφαλισµένους του ΤΣΜΕΔΕ, που προσλήφθηκαν στο δηµόσιο ή και στον ιδιωτικό τοµέα και πολλοί από
αυτούς, µε άλλη ιδιότητα, πληρώθηκαν και πληρώνονται κανονικά οι ασφαλιστικές εισφορές και του λέτε να πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές ως µηχανικός, που δεν άσκησε ποτέ το
επάγγελµα ούτε στην υπηρεσία, που έχει προσβληθεί, επειδή
υπάρχει η νοµική απόφαση. Σας λέω ότι πρέπει να την τηρήσετε
και µου λέτε να δούµε τη βιωσιµότητα. Δηλαδή παράνοµα λεφτά
θα πάρετε από τον άνθρωπο; Τι θα πει βιωσιµότητα; Αυτή η κατηγορία θα σώσει τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού;
Πιστεύω ότι δεν είχε µελετηθεί το θέµα όσο έπρεπε και δεν
είναι µόνο δηµοσιογράφοι ή αγρότες που ασκούν και επάγγελµα
παράλληλα. Είναι άνθρωποι όλων των κατηγοριών. Σας λέω
αυτές τις δύο κατηγορίες, γιατί ήδη έχουν αντιµετωπιστεί µε
υπουργικές αποφάσεις, δεν θέλει καν κοινή υπουργική απόφαση.
Εποµένως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να εκδώσετε -ως έχετε
υποχρέωση και εσείς, που την είχε και ο προηγούµενος Υπουργός και δεν την εξέδωσε- την προβλεπόµενη υπουργική απόφαση, που θα είναι σύµφωνη µε το άρθρο 3, του ν.4554, που
στην δ’ περίπτωση της δεύτερης παραγράφου αναφέρει ότι η
εύλογη αµφιβολία µπορεί να αποδεικνύεται ενδεικτικά από τα
ακόλουθα κριτήρια και αναφέρεται συγκεκριµένα: «όταν υπάρχει
πλήρης ασφάλιση από µισθωτή ή µη µισθωτή απασχόληση κατά
την ίδια χρονική περίοδο για την οποία έχουν καταλογιστεί εισφορές από φορέα ασφάλισης µισθωτών ή µη µισθωτών».
Άρα, παραβιάζει το νόµο το Υπουργείο Εργασίας από το 2018
και µετά, που δεν εκδίδει αυτή την υπουργική απόφαση. Περί
αυτής της παρανοµίας, λοιπόν, εγώ σας έκανα την ερώτηση και
θέλω, κύριε Υπουργέ, να αποκαταστήσετε, όπως ξέρω ότι έχετε
αυτήν την αντίληψη, την τάξη σε αυτό το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έγινε κατανοητό, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Επειδή, κύριε Πρόεδρε, ζήτησε
ο Γενικός Γραµµατέας να µην γίνει η τρίτη ερώτηση και να γίνει
την άλλη Πέµπτη για τη διευκόλυνση της σύσκεψης, βεβαίως και
δεν έχω καµµία αντίρρηση, αρκεί την άλλη Πέµπτη να έχουµε
καλές απαντήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μας διευκολύνετε και
σας ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για να απαντήσετε για απολύτως τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον κ. Κεγκέρογλου -το ξέρει ήδη
υπηρετώντας και εκείνος το Υπουργείο Εργασίας- ότι δεν υπάρχει καµµία πρόθεση από το Υπουργείο Εργασίας να λειτουργήσει
σε ένα σκεπτικό, που θα υπονοµεύει τη νοµιµότητα ή δεν θα εκδίδει υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες βασίζονται πάνω στο
νοµό. Αυτή είναι η βασική αρχή, µε την οποία λειτουργεί, όχι
µόνο το Υπουργείο Εργασίας, αλλά και όλα τα Υπουργεία, η νοµιµότητα στη βάση εφαρµογής των νόµων.
Στο συγκεκριµένο, κύριε Κεγκέρογλου, λοιπόν, στο οποίο αναφέρεστε έχω την απάντηση εκ µέρους των υπηρεσιών. Βεβαίως,
είµαι υποχρεωµένος, εφόσον θέτετε το ερώτηµα, στη δευτερολογία µου να απαντήσω τι λέει η διοίκηση, δηλαδή οι υπηρεσίες
του Υπουργείου Εργασίας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, όµως ότι
εάν είναι ένα ζήτηµα, το οποίο άπτεται και ξεπερνάει τις διοικητικές υπηρεσίες βεβαίως και θα το δούµε.
Διαβάζω: «Σύµφωνα µε το ασφαλιστικό δίκαιο και πριν την
εφαρµογή του ν. 4387/16 και την εισαγωγή ενιαίων κανόνων ως
προς την παράλληλη ασφάλιση η υπαγωγή, εξαίρεση, απαλλαγή
και παράλληλη ασφάλιση έως 31-12-2016 ρυθµιζόταν από συγκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο για κάθε ασφαλιστικό φορέα που περιλάµβανε προεδρικό διάταγµα, ειδικές νοµοθετικές διατάξεις
και υπουργικές αποφάσεις.
Έχοντας τα ανωτέρω υπόψη και προκειµένου να διαπιστωθεί
αν η κάθε ασφαλιστική κατηγορία - περίπτωση εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής της διάταξης και προκειµένου να αποφευχθεί ενδεχόµενη καταστρατήγηση της διάταξης υιοθετήθηκαν κριτήρια κλειδιά ασφαλούς αντιµετώπισης.
1. Αποδεδειγµένη πλήρης ασφάλιση σε ένα ασφαλιστικό
φορέα.
2. Η ασφάλιση στον δεύτερο φορέα, οφειλές να είναι αυτεπάγγελτη και όχι εκούσια. Στις περιπτώσεις εκούσιας εγγραφής ο
ασφαλισµένος έχει συµµετάσχει σε όλες τις διοικητικές διαδικασίες υπαγωγής του και ας είναι αποδέκτης ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών.
3. Αποδεδειγµένη ασφάλιση ίδιας δραστηριότητας σε δύο φορείς.
4. Στις περιπτώσεις εκούσιας εγγραφής να συντρέχει αποδεδειγµένη έκφραση αντίρρησης από πλευράς ασφαλισµένου ως
προς την υπαγωγή που παρέµεινε από την υπηρεσία αναπάντητη.
5. Η έκδοση διοικητικού εγγράφου µε βάση το οποίο δηµιουργείται εύλογη πεποίθηση στον ασφαλισµένο ότι δεν εκκρεµεί η
υποχρεωτική υπαγωγή σε άλλο φορέα, εκτός εάν έχει χωρίσει
εκούσια υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση αυτών.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω και κατόπιν εισηγήσεων της διοίκησης του ΕΦΚΑ και της σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης εκδόθηκαν σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε τις οποίες ορίζονται συγκεκριµένες κατηγορίες , για
τους οποίους ισχύουν οι κατά περίπτωση όροι και προϋποθέσεις
διαγραφής οφειλών, τόκων, προσαυξήσεων ή τυχόν άλλων επιβαρύνσεων.
Σε κάθε περίπτωση, µε δεδοµένες τις ως άνω προϋποθέσεις
ένα έως πέντε η ένταξη ή µη στο πεδίο εφαρµογής της διάταξης
υπόκειται στην κρίση του εκάστοτε αρµόδιου οργάνου.
Όσον αφορά τους µηχανικούς ασφαλισµένους του πρώην
ΤΣΜΕΔΕ, περιπτώσεις υποχρεωτικής παράλληλης ασφάλισης
έως 31-12-2016 προκύπτουν για παλιούς ασφαλισµένους του
πρώην ΤΣΜΕΔΕ, που έχουν διοριστεί στο δηµόσιο έως 31-121992 και συγκεκριµένα, παλιοί ασφαλισµένοι του πρώην ΤΣΜΕΔΕ
µηχανικοί οι οποίοι διορίστηκαν στο δηµόσιο έως 31-12-1992 σε
ειδικότητα διάφορη από αυτή του µηχανικού, η οποία σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 6, του αναπτυξιακού νόµου 2326/
1940 ασφαλίζονταν έως 31-12-2016 υποχρεωτικά στο πρώην
ΤΣΜΕΔΕ λόγω ιδιότητας και κατέβαλαν σε αυτό εισφορές ελεύθερου επαγγελµατία και παράλληλα, ασφαλίζονταν υποχρεωτικά
στο δηµόσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.δεύ169/2007 και
κατέβαλαν σε αυτό εισφορές µισθωτού.
Δεύτερον, παλιοί ασφαλισµένοι του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, µηχανικοί
οι οποίοι διορίστηκαν στο δηµόσιο έως 31-12-1992 σε ειδικότητα
ΠΕ Μηχανικών, οι οποίοι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρά-
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φου 6, του αναπτυξιακού ν.2326/1940 ασφαλίζονταν έως 31-122016 υποχρεωτικά στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ, λόγω άσκησης επαγγέλµατος και κατέβαλαν σε αυτό εισφορές µισθωτού µηχανικού και
παράλληλα ασφαλίζονταν υποχρεωτικά στο δηµόσιο, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του π.δ.169/2007 και κατέβαλαν σε αυτό επίσης
εισφορές µισθωτού».
Ευχαριστώ πολύ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Καταθέτω για τα Πρακτικά το
νόµο, ο οποίος δεν λέει αυτά τα πράγµατα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, τα οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεχίζουµε µε την
τρίτη µε αριθµό 584/10-3-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Λεωνίδα Στολτίδη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Συνέχιση χορήγησης
του Επιδόµατος Στεγαστικής Συνδροµής στους ανασφάλιστους
υπερήλικες παλιννοστούντες οµογενείς από την πρώην Ένωση
Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δηµοκρατιών (ΕΣΣΔ)».
Θα απαντήσει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Δόµνα Μιχαηλίδου.
Κύριε Στολτίδη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά για να θέσετε τα
ερωτήµατά σας.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, τα επιδόµατα στεγαστικής συνδροµής
στους ανασφάλιστους υπερήλικες παλιννοστούντες οµογενείς
από την πρώην Σοβιετική Ένωση ήταν µία σηµαντική ανάσα επιβίωσης γι’ αυτούς κι εκεί θέλω να σταθείτε. Χορηγούνταν από
τους ΟΤΑ έως 31-12-2018.
Παρ’ όλο που µε την ΚΥΑ 66856/22-2-2018 από την 1-1-2019
ανατέθηκε στον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, τον ΟΠΕΚΑ, η αρµοδιότητα χορήγησης και του
συγκεκριµένου επιδόµατος, καµία αίτηση δεν έχει γίνει δεκτή,
δεν είχε ανανεωθεί, δεν έχει εγκριθεί ως σήµερα. Αυτό έχει ως
οδυνηρή συνέπεια να έχουν οδηγηθεί, αφενός οι ανασφάλιστοι
υπερήλικες οµογενείς στην εξαθλίωση, αφετέρου οι ιδιοκτήτες
των σπιτιών, που εξακολουθούν οι οµογενείς να διαµένουν στην
οικονοµική ανέχεια, στερούµενοι το ελάχιστο εισόδηµα του ενοικίου.
Με βάση τα παραπάνω ερωτάστε, κυρία Υφυπουργέ, σε ποιες
επείγουσες ενέργειες θα προβεί η Κυβέρνηση για να ενεργοποιηθούν άµεσα οι διαδικασίες εξέτασης, έγκρισης και αντίστοιχα,
προφανώς, καταβολής για όλες τις αιτήσεις χορήγησης του επιδόµατος στεγαστικής συνδροµής στους ανασφάλιστους υπερήλικες παλιννοστούντες οµογενείς από την πρώην Σοβιετική
Ένωση που έχουν κατατεθεί από την 1-1-2019 στον ΟΠΕΚΑ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρία Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά για την απάντησή σας.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το επίδοµα στεγαστικής συνδροµής ανασφάλιστων υπερηλίκων θεσπίστηκε µε υπουργική απόφαση το 1985 και επεκτάθηκε
και σε ζεύγη ανασφάλιστων υπερηλίκων το 1987. Το προστατευτικό πεδίο των αποφάσεων αυτών καταλαµβάνει τους µοναχικούς ανασφάλιστους και οικονοµικά αδύνατους ηλικιωµένους
ηλικίας εξήντα πέντε ετών και άνω, καθώς και τα ζεύγη αυτών,
που στερούνται αποδεδειγµένα ιδιόκτητης στέγης -εξ ου και στεγαστικής συνδροµής- και διαµένουν σε µισθωµένη κατοικία.
Η οικονοµική ενίσχυση καταβάλλεται ως επίδοµα στεγαστικής
συνδροµής υπό µορφή ενοικίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στις παραπάνω κοινές υπουργικές αποφάσεις. Οι τελευταίες εκ
των υπουργικών αποφάσεων αυτών εκδόθηκαν σε εκτέλεση του
νοµοθετικού διατάγµατος του 1972, το οποίο καταργήθηκε µε
νόµο του 2003, χωρίς να καταργούνται παράλληλα οι ανωτέρω
υπουργικές αποφάσεις. Για το λόγο αυτό και παρά την ανωτέρω
αυτή κατάργηση, το επίδοµα εξακολούθησε και εξακολουθεί να
δίνεται και σήµερα και να χορηγείται σε εκτέλεση αυτών των
υπουργικών αποφάσεων.
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Ήδη µε το άρθρο 58, του ν.4488/2017 επαναφέρθηκε σε ισχύ
το καταργηθέντων άρθρο του διατάγµατος του 1972 που µόλις
σας είπα, µε ρύθµιση αντίστοιχου περιεχοµένου ως προς την
προστασία των ανασφάλιστων υπερηλίκων για τη στεγαστική
συνδροµή αυτών.
Αρµόδιοι για την καταβολή του επιδόµατος αυτού ήταν οι
δήµοι και για τη χορήγηση και τη διαχείρισή του ορίστηκε µε τον
καταστατικό νόµο του ΟΠΕΚΑ ο ίδιος o οργανισµός, ο Οργανισµός Προνοιακών Επιδοµάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το εν
λόγω επίδοµα θεσπίστηκε πριν τριάντα πέντε χρόνια, σε µία
εποχή που η χώρα δεν διέθετε τα επιδοµατικά εργαλεία κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής πολιτικής που διαθέτει σήµερα,
τα κοινωνικά εργαλεία, δηλαδή, του σύγχρονου κράτους πρόνοιας, αναδεικνύοντας τις εκδοθείσες τη δεκαετία του ‘80 υπουργικές αποφάσεις ως παρωχηµένες και παράλληλα δυσεφάρµοστες, ιδίως µετά την παρέλευση της διαχείρισης του εν λόγω επιδόµατος στην αρµοδιότητα του ΟΠΕΚΑ.
Οπότε τι γίνεται σήµερα; Για τον λόγο αυτόν δηµιουργείται
και δροµολογείται η άµεση εισαγωγή νοµοθετικής ρύθµισης,
προκειµένου από τη µία πλευρά να συνεχίσει να δίνεται το επίδοµα του ΟΠΕΚΑ και αφετέρου να διευκολύνουµε τη διεκπεραίωση των νέων αιτήσεων, δεδοµένου ότι µέχρι σήµερα ο ΟΠΕΚΑ
δεν λειτουργούσε ξεχωριστή πληροφοριακή πλατφόρµα για το
επίδοµα αυτό και αυτό από µόνο του δυσχέρανε πάρα πολύ τη
διευθέτηση και την κατανοµή των αιτήσεων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κ.
Στολτίδης, ο Βουλευτής του ΚΚΕ για τρία λεπτά για τη δευτερολογία του.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, προφανώς όσοι έπαιρναν το επίδοµα πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ζήτηµα. Στη δευτερολογία σας θα είναι καλό, εφόσον διαφαίνεται από την πρωτολογία σας ότι θα λυθεί το ζήτηµα, χρονικά να γίνει λίγο πιο
σαφές, γιατί η υποβολή των αιτήσεων ούτως ή άλλως δυσχεραίνει τη δυνατότητα να κατευθυνθούν προς το ΚΕΑ, επειδή δεν έχει
απαντηθεί ούτε θετικά ούτε αρνητικά, δηλαδή µπλοκάρεται, εδώ
και ενάµιση χρόνο. Έχει πολύ µεγάλη σηµασία να δούµε το ζήτηµα, ακριβώς επειδή ήταν αναγκαία ανάσα για την επιβίωση.
Εκεί πρέπει να σταθούµε. Δεν χωράει σε καµµία περίπτωση καµµία άλλη αναβολή, κατά τη γνώµη µας.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να κάνουµε και µια άλλη παρατήρηση
ότι και το νέο ασφαλιστικό, που ψηφίστηκε το προηγούµενο διάστηµα, επιφυλάσσει για πολύ µεγάλο ποσοστό -µε αυτές τις προϋποθέσεις και συνθήκες- εργαζοµένων, οι οποίοι δεν θα µπορέσουν να συγκροτήσουν ασφαλιστικά δικαιώµατα για τη σύνταξη και θα βρεθούν σε τέτοιες καταστάσεις.
Εµείς, µε αυτήν την έννοια τοποθετηθήκαµε στο αντίστοιχο νοµοσχέδιο ότι χρειάζεται η πάλη για την ανατροπή αυτού του βάρβαρου αντιασφαλιστικού νοµοσχεδίου.
Παρ’ όλα αυτά, έτσι όπως τέθηκε στην πρωτολογία σας νοµίζω ότι πρέπει να γίνουµε πιο συγκεκριµένοι γιατί είναι επείγον
το ζήτηµα. Είναι καθαρά ζήτηµα επιβίωσης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Στολτίδη.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ γι’ αυτό και να σας πω ότι
κινούµαστε στις ίδιες γραµµές.
Θα επικεντρωθώ στο κοµµάτι της στεγαστικής συνδροµής του
επιδόµατος, για το οποίο είναι αρµόδιος και ο ΟΠΕΚΑ αλλά και
το Υπουργείο Προνοίας, δηλαδή το Υφυπουργείο Πρόνοιας µέσα
στο Υπουργείο Εργασίας.
Να θυµίσω ότι είναι ένα επίδοµα, το οποίο εξακολουθεί και δίνεται, όπως είπατε και εσείς σωστά, σε όλους τους ήδη δικαιούχους. Το πρόβληµα που υπάρχει είναι στην έγκριση των νέων
αιτήσεων. Εκεί θέλω να σας πω ότι κινούµαστε άµεσα και θα σας
πω πολύ γρήγορα πώς κινούµαστε άµεσα.
Θα ήθελα, όµως, να θυµίσω ότι αντίστοιχα -και γι’ αυτό σας
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λέω ότι συµµεριζόµαστε αυτό που λέτε- για το επίδοµα ορεινών
µειονεκτικών περιοχών το οποίο δεν είχε καταβληθεί για δύο χρόνια -για το 2018 και το 2019- πριν έναν, ενάµιση µήνα περάσαµε
νοµοθετική ρύθµιση, στην οποία βάλαµε και το αφορολόγητο και
το ακατάσχετο στο επίδοµα αυτό και το πληρώνουµε αναδροµικά, επειδή ακριβώς και εµείς κινούµαστε στην ίδια γραµµή, θεωρούµε ότι είναι απολύτως απαραίτητο για τους πιο ευάλωτους
εξ ηµών να µπορούν να έχουν την ελάχιστη αυτή βοήθεια από το
κράτος.
Οπότε, όπως µε το επίδοµα ορεινών µειονεκτικών περιοχών
ήρθαµε και βάλαµε το αφορολόγητο και το ακατάσχετο και το
πληρώνουµε για το 2018 και το 2019 που η προηγούµενη κυβέρνηση δεν το πλήρωσε, στην ίδια γραµµή θα κινηθούµε και για τις
εκκρεµείς αιτήσεις της στεγαστικής συνδροµής.
Σε αυτό το θέµα θίξατε ένα ζήτηµα, το οποίο είναι σηµαντικό,
ότι για κάποιον δυνάµει δικαιούχο, ο οποίος δεν ανήκει στην κατηγορία ανασφάλιστου υπερήλικα, προνοιακές επιλογές που έχει
από το κράτος για να τον βοηθήσει, είναι να κάνει αίτηση για το
ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα και για το επίδοµα στέγασης. Αντίστοιχα, αν ο δικαιούχος αυτός µπαίνει στην κατηγορία ανασφάλιστου υπερήλικα, µπορεί να κάνει αίτηση για το επίδοµα ανασφάλιστου υπερήλικα και αντίστοιχα, µε το επίδοµα στέγασης
να κάνει αίτηση για το εν λόγω επίδοµα, το επίδοµα στεγαστικής
συνδροµής ανασφάλιστου υπερήλικα.
Αυτό που επιδιώκουµε, είναι να οµογενοποιήσουµε τις πλατφόρµες που έχουµε, να µην υπάρχουν χίλιες µικρές πλατφόρµες
παντού και να δυσχεραίνει αυτό, τον ρόλο και τη λειτουργία του
ΟΠΕΚΑ. Πρέπει να δούµε πώς σίγουρα ενισχυµένα µπορεί να
µπει και ο ανασφάλιστος υπερήλικας µέσα στην πλατφόρµα του
στεγαστικού επιδόµατος και τι µπορεί να γίνει για να υπάρξει µία
σύζευξη ενισχυµένη -ξαναλέω- µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώνουµε τον
κύκλο των επίκαιρων ερωτήσεων για σήµερα µε την πρώτη µε
αριθµό 573/9-3-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου, του
Βουλευτή Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεωργίου Ψυχογιού προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Σε αδιέξοδο οι αγρότες της Κορινθίας από τα προβλήµατα στην αµπελοκαλλιέργεια και ελαιοκαλλιέργεια του νοµού». Στην ερώτηση
θα απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
ο κ. Μάκης Βορίδης.
Κύριε Ψυχογιέ, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για να θέσετε τα
ερωτήµατα σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Περιττεύει νοµίζω να ξεκινήσουµε από το γεγονός ότι είµαστε
όλοι µαζί στην αντιµετώπιση του κορωνοϊού. Θα πρέπει, τα µέτρα
που έχουν εξαγγελθεί, να τηρηθούν από όλους χωρίς εξαιρέσεις,
όπως επίσης και να καταδικαστεί η τουρκική προκλητικότητα που
καταπατά και το διεθνές δίκαιο, αλλά και το κράτος δικαίου στο
έδαφός της.
Μπαίνω γρήγορα στην ερώτησή µου. Οι αγρότες της Κορινθίας βρίσκονται σε κατάσταση αδιεξόδου, αφού διαπιστώνουν,
µέρα µε τη µέρα, ότι το εισόδηµά τους για το 2019 χάνεται. Οι
αιτίες είναι πολλές. Η παραγωγή του ελαιολάδου είναι µικρότερη
από την αναµενόµενη και οι τιµές του προϊόντος κατρακυλούν
ακόµα και κάτω της τιµή εκκίνησης. Νωρίτερα το δίµηνο Αυγούστου-Σεπτεµβρίου είδαν τις τιµές και στο επιτραπέζιο σταφύλι
να διαµορφώνονται ακόµα και κάτω του κόστους παραγωγής
και αυτό γίνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά.
Παράλληλα, το 2019 ο νοµός επλήγη από βροχοπτώσεις που
προκάλεσαν σηµαντικές ζηµιές στην αµπελοκαλλιέργεια και σε
µεγάλο βαθµό δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ, αλλά και χαλαζοπτώσεις µε ζηµιές κυρίως στην ελαιοκαλλιέργεια. Το πρόβληµα
τείνει να λάβει γενικότερες διαστάσεις για την οικονοµία του
νοµού, καθώς το µειωµένο εισόδηµα των αγροτών έχει επίπτωση
και σε άλλους κλάδους, καθώς επίσης και σε ελεύθερους επαγγελµατίες και άλλες κατηγορίες πολιτών, που είναι γι’ αυτούς
συµπληρωµατικό εισόδηµα η παραγωγή αυτή.
Κύριες αιτίες είναι η απουσία ελέγχων στην αγορά, καθώς επίσης και η επιβολή χαµηλότερων τιµών από τους εµπόρους στους
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παραγωγούς µε την προσχηµατική επίκληση του διεθνούς ανταγωνισµού και αφετέρου, η αποτυχία αντιµετώπισης των όψιµων
προσβολών του δάκου, καθώς η πολιτεία ήταν ανέτοιµη να παρέµβει.
Ως εκ τούτου, ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ, ποια εργαλεία στήριξης του εισοδήµατος των παραγωγών της Κορινθίας προτίθεστε να ενεργοποιήσετε για την αντιµετώπιση των παραπάνω
προβληµάτων, ενόψει βέβαια και του γεγονότος ότι µε τον κορωνοϊό υπάρχουν και περισσότερες επιπτώσεις και επιδράσεις
τόσο στη ζήτηση, όσο και στην ευρύτερη αλυσίδα, αλλά και για
πότε προγραµµατίζονται οι πληρωµές του ΕΛΓΑ για το 2019.
Θα ήθελα να σας θυµίσω ότι µέσα από τις ενισχύσεις ήσσονος
σηµασίας, τις γνωστές ως de minimis, για το αντιστάθµισµα της
απώλειας του εισοδήµατος από µείωση των τιµών, το 2019 καταβλήθηκαν περίπου δύο µε δυόµισι εκατοµµύρια ευρώ στους
παραγωγούς του επιτραπέζιου σταφυλιού, αλλά έγιναν και ενέργειες για την προώθηση των προϊόντων, που είναι πολύ σηµαντικά και έχουν εδραιωθεί στις διεθνείς αγορές -τόσο το σταφύλι,
όσο και το ελαιόλαδο- τα τελευταία χρόνια, καθώς επίσης και το
γεγονός ότι ο ΕΛΓΑ κατέβαλε περίπου 27 εκατοµµύρια αποζηµιώσεις από το 2015 έως το 2019.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για την πρωτολογία σας για τρία λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για να είµαστε λίγο πιο παραγωγικοί και να µην ανοίξουµε την
ευρύτερη συζήτηση για τις τιµές, θα σας απαντήσω στα συγκεκριµένα για τα οποία µε ρωτάτε.
Όσον αφορά τον ΕΛΓΑ και τις αποζηµιώσεις για τις ζηµιές του
2019 έχουν γίνει εκατόν ενενήντα οκτώ αναγγελίες, τρεις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα τρεις δηλώσεις ζηµιάς. Έχουν ξεκινήσει
ήδη να κοινοποιούνται τα πορίσµατα, άρα προσδιορίζεται αυτό.
Έχουν καταβληθεί ήδη 493.000 ευρώ σε αποζηµιώσεις. Εκτιµάµε
ότι θα έχει τελειώσει η διαδικασία των αποζηµιώσεων για το σύνολο ή σχεδόν για το σύνολο στα τέλη Ιουνίου µε µέσα Ιούλιου.
Άρα, αυτό που αποζηµιώνεται από πλευράς ΕΛΓΑ θα αποζηµιωθεί.
Υπάρχουν άλλες ζηµιές οι οποίες, όπως ξέρετε, δεν καλύπτονται. Αυτές είναι ζηµιές, οι οποίες υφίστανται κυρίως λόγω µυκητολογικών προσβολών. Για αυτές θα πρέπει να γίνει εξέταση για
το κατά πόσο µπορούν να ενταχθούν σε προγράµµατα αποζηµιώσεων ΠΣΕΑ. Αυτό, όµως, κάθε φορά κρίνεται από το µέγεθος
και την έκταση της ζηµίας.
Επειδή κάνατε µία αναφορά στη δακοκτονία, η δακοκτονία
στην Κορινθία κρίνεται ως απολύτως επιτυχής. Η ζηµία, η οποία
είχαµε από την πλευρά της δακοκτονίας, περιορίζεται σε ποσοστό κάτω του 10% του συνόλου της παραγωγής και, εποµένως,
από αυτή την πλευρά δεν φαίνεται να υπάρχει ζήτηµα δακοκτονίας στην Κορινθία.
Να σας πω ακόµα ότι είναι σηµαντικό για το θέµα της προστασίας και των αποζηµιώσεων το θέµα της λεγόµενης «ενεργητικής
προστασίας». Εγώ βλέπω µε χαρά ότι η Κορινθία αξιοποιεί αυτή
τη δυνατότητα, αυτό το πρόγραµµα. Υπάρχουν εκατόν εξήντα
εννέα φάκελοι µε ένα ύψος χρηµατοδότησης 2.306.000 ευρώ για
την ενεργητική προστασία, τη χαλαζική προστασία. Επίκειται
δεύτερη πρόσκληση για το έργο αυτό, το οποίο, τελικώς, θα φτάσει συνολικά στα 40.000.000 ευρώ.
Άλλος µηχανισµός στήριξης, όπως ξέρετε -δεν γνωρίζω αν
αναφερόσασταν σε αυτό- είναι, βεβαίως, η στήριξη των οργανώσεων παραγωγών, οι οποίες µπορούν και εντάσσονται σε προγράµµατα. Τµήµα των ελαιουργών έχει αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα και έχουν πάρει ποσά, τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως µε την προώθηση των προϊόντων, αλλά και εν γένει µε τη
στήριξη της παραγωγής. Έχει γίνει αυτό στην Κορινθία. Μιλάµε
για ένα ποσό, το οποίο έχουν πάρει, της τάξης των 412.359
ευρώ.
Αυτά σε πρώτη φάση στο κοµµάτι του ΕΛΓΑ. Θα δω τώρα ποιο
θέµα θέλετε να επαναφέρετε και θα εστιάσουµε, ενδεχοµένως,
αν χρειάζεται, στη δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κύ-
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ριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο κ. Ψυχογιός για τρία λεπτά για τη δευτερολογία του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, προφανώς αναφέρεστε στο κοµµάτι της προώθησης των προϊόντων µέσα από οργανώσεις παραγωγών, διεπαγγελµατικές οργανώσεις και άλλους φορείς, πράγµα το οποίο
και για εµάς είναι πάρα πολύ σηµαντικό και πρέπει να ενισχυθεί,
να προωθηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα, όµως, και
πάλι να εστιάσω στο κοµµάτι των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας. Τις ξέρετε. Είναι οι de minimis. Υπάρχει κάποια τέτοια πρόβλεψη από τη δική σας Κυβέρνηση, όπως είχε γίνει το 2019, για
αντίστοιχους λόγους, για αιτία που δεν καλύπτονταν από τον
ΕΛΓΑ ή λόγω της µείωσης της τιµής, προκειµένου να ανακουφίσουµε αυτούς τους παραγωγούς και όλη την αλυσίδα γύρω από
αυτούς;
Θέλω να σταθώ, επίσης, σε αυτό που είπατε για τα αίτια που
δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ, λόγω κυρίως της κλιµατικής κρίσης, µε την εµφάνιση ακραίων καιρικών φαινοµένων σε εποχές
ωρίµανσης του καρπού και καρποφορίας, όπως οι χαλαζοπτώσεις και οι έντονες βροχοπτώσεις το καλοκαίρι ή οι µεγάλες περίοδοι υψηλών θερµοκρασιών και ανοµβρίας το χειµώνα, οι
οποίες προκαλούν συχνά καταστροφές στην παραγωγή και στα
δέντρα, µε αποτέλεσµα η οικονοµική ζηµιά των αγροτών να είναι
πολλαπλάσια.
Πώς, λοιπόν, θα αντιµετωπίσετε το θέµα της ανάγκης για παροχή κατάλληλης επιστηµονικής υποστήριξης στους παραγωγούς µε δεδοµένο ότι τα προγράµµατα προστασίας, λόγω της
κλιµατικής κρίσης, πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις νέες συνθήκες;
Άκουσα αυτό που είπατε για τα αντιχαλαζικά. Είχε ξεκινήσει
από την προηγούµενη κυβέρνηση και πρέπει να συνεχιστεί και
τώρα. Άκουσα ότι θα υπάρξει και νέα πρόσκληση. Θα ήθελα,
όµως, να µου πείτε και λίγα πράγµατα ακόµα για το θέµα του κανονισµού του ΕΛΓΑ, εάν προγραµµατίζετε κάποια αναθεώρηση
ούτως ώστε να προσαρµοστεί στις νέες συνθήκες και να καλύπτει νέα αιτία, για να διατηρήσει και την προστασία των παραγωγών και τον αναδιανεµητικό του χαρακτήρα και να µην πάµε
σε λύσεις ιδιωτικής ασφάλισης.
Δεύτερον, είχε γίνει µία αναλογιστική µελέτη για τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. Έχετε κάποια στοιχεία για το πού
βρίσκεται και αν θα ολοκληρωθεί για τις συνέπειες, που έχει όλη
αυτή η κατάσταση, που δηµιουργείται, παγκοσµίως, αλλά αφορά
και την Ελλάδα;
Επίσης, προτίθεστε µέσα από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης να προχωρήσετε τα µέτρα για τα µικρά αρδευτικά φράγµατα, τα οποία και αυτά, λόγω της έλλειψης βροχοπτώσεων, θα
συµβάλουν στην αντιµετώπιση του φαινοµένου και τη στήριξη
των τοπικών κοινωνιών;
Τέλος, υπάρχει κάτι άλλο, σε σχέση τόσο µε τη στελέχωση του
ΕΛΓΑ, όπου, σύµφωνα µε διάφορες πληροφορίες και δηµοσιεύσεις, υπάρχει µία αποδυνάµωση τόσο σε έµπειρο προσωπικό,
όσο και σε ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν την κινητικότητα και
αυτό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία του;
Υπενθυµίζω και πάλι -κλείνω µε αυτό- ότι από το 2011 έως το
2014 οι εισφορές στον ΕΛΓΑ ήταν 23.668.000 και οι αποζηµιώσεις 11.320.000, ενώ από το 2015 έως το 2019 µε 22.049.000 εισφορές είχαµε 27.500.000 αποζηµιώσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τη δευτερολογία του για τρία λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θέσατε -απ’ ότι καταλαβαίνω- κυρίως το ζήτηµα
των αποζηµιώσεων, της λειτουργίας του ΕΛΓΑ και των διαφόρων
αποζηµιωτικών µηχανισµών που έχουµε. Έτσι δεν είναι;
Πρώτον, να απαντήσω γενικώς για τα de minimis. Ποια είναι η
προσέγγισή µου; Τα de minimis είναι αποζηµιώσεις ήσσονος σηµασίας. Έχουν έναν απολύτως επικουρικό χαρακτήρα. Πρέπει
να χρησιµοποιούνται ως τέτοια, όταν δεν υπάρχει άλλος αποζηµιωτικός µηχανισµός, αλλά και όταν συµβαίνει ένα γεγονός απολύτως έκτακτο και απρόβλεπτο, το οποίο δεν µπορούσε να
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ληφθεί υπόψη κατά την καλλιεργητική πρακτική.
Επίσης, να συνεννοηθούµε απολύτως: τα de minimis δεν είναι
πλήρεις αποζηµιώσεις. Είναι στην πραγµατικότητα περιορισµένες αποζηµιώσεις, οι οποίες στοχεύουν απλώς σε µία ενίσχυση
του εισοδήµατος του παραγωγού για να συνεχίσει να παραµείνει
στην καλλιέργεια. Εποµένως, δεν στοχεύουν στην πλήρη αποζηµίωση. Εκείνο το οποίο θα κάνω φέτος, είναι να δω το πώς θα
εξελιχθεί η χρονιά, από πλευράς ζηµιών. Θα δω τι είναι εκείνο το
οποίο καλύπτεται συνολικά από τον ΕΛΓΑ και από τον µηχανισµό
των ΠΣΕΑ. Και προς το τέλος του χρόνου θα αποφασίσω για το
τι πρόκειται να γίνει συνολικά στη χώρα για τα de minimis.
Άρα, όποιος έχει αιτήµατα de minimis -και πρέπει να τα υποβάλει- να ξέρει ότι αυτά θα κριθούν και θα εξεταστούν συνολικά
στο τέλος της χρονιάς. Αυτά ως προς τα de minimis.
Το δεύτερο που θέλω να σας πω αφορά το θέµα που θέσατε
ότι στον κανονισµό πρέπει να προστεθούν ζηµιές και να καλύπτει
περισσότερα πράγµατα ο ΕΛΓΑ. Εκεί θέσατε και το ζήτηµα της
αναλογιστικής µελέτης. Εγώ ξέρετε ότι έχω πολύ µεγάλο σεβασµό στο τι κάνουν οι Βουλευτές και το πώς παρουσιάζουν τα θέµατα, ειδικά για τις εκλογικές τους περιφέρειες και καταλαβαίνω
ότι πολλές φορές είναι ιµάντες µεταβίβασης αιτηµάτων. Θεωρώ,
όµως, εκτός απ’ αυτό, πως οι Βουλευτές έχουν και µία υποχρέωση να εξηγούν συνολικά ορισµένα ζητήµατα και στους παραγωγούς, που δέχονται εύλογα, δίκαια αιτήµατα και την αγωνία
τους πολλές φορές.
Γιατί τα λέω αυτά εισαγωγικά; Διότι µία πρώτη απάντηση είναι:
γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επί τεσσεράµισι χρόνια δεν τον έφτιαξε τον κανονισµό; Είναι ένα ερώτηµα αυτό, έτσι; Η απάντηση δεν είναι ότι
δεν ήθελε. Η απάντηση είναι ότι ο ΕΛΓΑ µάς παραδόθηκε σε µία
συγκεκριµένη οικονοµική κατάσταση. Το να προσθέτεις αίτια, τη
στιγµή που στην πραγµατικότητα δεν µπορεί να καλυφθεί αυτό
από τον προϋπολογισµό, είναι σαν να καταβαραθρώνεις τον προϋπολογισµό του του ΕΛΓΑ, να διαµορφώνεις ένα µεγάλο πρόβληµα.
Δεν είναι, δηλαδή, ότι ήταν κακοί άνθρωποι στην δική σας κυβέρνηση και δεν ήθελαν να βάλουν και άλλα αίτια. Στην πραγµατικότητα, και η δική σας κυβέρνηση προσπαθούσε να διαµορφώσει ένα βιώσιµο σχήµα.
Δεύτερον, να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Ποτέ στον ΕΛΓΑ δεν πρόκειται να µπούνε και δεν πρέπει να µπουν και δεν θα µπουν µυκητολογικές ή άλλες προσβολές, που έχουν να κάνουν µε τις
καλές καλλιεργητικές πρακτικές, που οφείλουν να ακολουθούν
οι παραγωγοί. Παρεµπιπτόντως, αυτό δεν γίνεται σε κανένα γεωργοασφαλιστικό σύστηµα. Γιατί; Γιατί στην πραγµατικότητα
αυτό θα οδηγούσε στο να µην ακολουθούν καλλιεργητικές πρακτικές οι παραγωγοί και να πηγαίνουν κατευθείαν στην διαδικασία της αποζηµίωσης. Άρα, αυτό δεν πρόκειται να συµβεί ποτέ
και δεν θα γίνει ποτέ και δεν γίνεται ποτέ και πουθενά.
Το τρίτο, το οποίο θέλω να σας πω αφορά την αναλογιστική
µελέτη. Αυτό δεν πρέπει να το ξαναπεί σε αυτή την Αίθουσα κανείς, ποτέ. Διότι, επί τέσσερα χρόνια µιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για µία αναλογιστική µελέτη, η οποία θα εξορθολογήσει ή θα βοηθήσει στον
εξορθολογισµό του ΕΛΓΑ και αυτή η αναλογιστική µελέτη, όχι
απλώς δεν έχει υπάρξει, όχι απλώς δεν έχει καταρτιστεί, όχι
απλώς δεν είναι σε διαδικασία του να φτιαχτεί, όχι απλώς δεν
έχει προκηρυχθεί οποιοσδήποτε διαγωνισµός γι’ αυτήν, αλλά
υπάρχει µία απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του ΕΛΓΑ,
προκειµένου όχι να γίνει η µελέτη, αλλά να αναζητηθούν οι όροι,
κάτω από τους οποίους θα γίνει η µελέτη.
Ξεχάστε τώρα την αναλογιστική µελέτη. Τελείωσαν αυτά. Τίποτα δεν υπήρξε ποτέ. Ήταν απλώς µια ρητορική για να πηγαίνει
η µπάλα παρακάτω. Εκείνο το οποίο έχουµε κάνει είναι ότι έχουµε φτιάξει µια επιτροπή. Σας το λέω ευθέως. Δεν σας αρέσει
στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εµάς στη Νέα Δηµοκρατία µας αρέσει. Έχουµε πάρει και σχετική εντολή από τον ελληνικό λαό, γιατί τα έχουµε πει αυτά.
Έχουµε, λοιπόν, φτιάξει µία επιτροπή στην οποία συµµετέχουν
υπηρεσιακοί παράγοντες, άνθρωποι του ΕΛΓΑ, άνθρωποι του
Υπουργείου και άνθρωποι της ασφαλιστικής αγοράς, προκειµένου να δούµε ποιες είναι οι δυνατότητες συνολικής αναµόρφωσης του γεωργοασφαλιστικού συστήµατος. Αυτή είναι προς το
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τέλος των εργασιών της. Θα παραδώσει µια πρώτη εκτίµηση
τώρα, δηλαδή µέχρι τα τέλη Μαρτίου, στο πώς διαµορφώνεται
η κατάσταση και ενδεχοµένως θα συνεχίσει να δουλεύει. Έχω
πει, όµως, ότι θα παρουσιάσω συνολικά µέχρι τον Ιούνιο του
2020 τη θέση µου για την αναµόρφωση του συστήµατος του
ΕΛΓΑ.
Μέσα εκεί θα τα συζητήσουµε όλα αυτά. Θα συζητήσουµε τον
κανονισµό, θα συζητήσουµε την εισφορά, θα συζητήσουµε τις
προκαταβολές, θα συζητήσουµε τον χρόνο καταβολής των αποζηµιώσεων. Θα συζητήσουµε τον µηχανισµό προσδιορισµού των
αποζηµιώσεων και των ελεγκτών και πώς θα τον αντικειµενικοποιήσουµε, θα συζητήσουµε τη σχέση όλου αυτού του πράγµατος µε το ΟΣΔΕ. Θα συζητήσουµε, λοιπόν, µία σειρά πραγµάτων,
όπως την εσωτερική δικαιοσύνη των εισφορών. Θα συζητήσουµε
και το κατά πόσο µπορεί να εµπλακεί προς την κατεύθυνση της
βελτιώσεως του ασφαλιστικού προϊόντος η ιδιωτική ασφάλιση.
Αυτό είναι, λοιπόν, κάτι το οποίο θα σας παρουσιάσω µέχρι τον
Ιούνιο του 2020.
Μέχρι τότε -αυτούς τους τρεις επόµενους µήνες- στην πραγµατικότητα, εκείνο το οποίο θα κάνουµε, είναι να συνεχίσουµε
να δουλεύουµε κάτω, όµως, από πολύ δύσκολες συνθήκες. Διότι
οφείλω, για να έχετε και εικόνα, να ζητήσω από τον Πρόεδρο
της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου, που είναι εδώ και µας
ακούει, τον κ. Βλάχο, να έρθει από την επιτροπή ο ΕΛΓΑ –κύριες
συνάδελφε- για να παρουσιάσει την κατάσταση, στην οποία βρίσκεται. Να παρουσιάσει την εικόνα που παραλάβαµε από πλευράς δηµοσιονοµικής, γιατί έχει µεγάλη σηµασία να ξέρουµε πού
βρισκόµαστε και το πώς θα πορευτούµε.
Αυτό το οποίο κάνουµε δεν είναι ιδεολογικό ή επειδή µας αρέ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σει. Είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει µε την αναγκαιότητα αποτελεσµατικής διαχείρισης και παροχής σοβαρών ασφαλιστικών
υπηρεσιών προς τους παραγωγούς µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Η δεύτερη µε αριθµό
572/9-3-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού
Λάρισας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ευαγγελίας Λιακούλη προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα:
«Άµεση παράταση του Προγράµµατος “Ενισχύσεις για την µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους στη γεωργία το
2017”» δεν συζητείται λόγω κωλύµατος της Βουλευτού.
Η τέταρτη µε αριθµό 571/6-3-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας της Ελληνικής Λύσης κ.
Βασιλείου Βιλιάρδου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε θέµα: «Διεκδίκηση αποζηµιώσεων για το σκάνδαλο Dieselgate» δεν θα συζητηθεί κατόπιν συνεννόησης του Βουλευτή
µε τον Υπουργό.
Επίσης, η πρώτη µε αριθµό 574/9-3-2020 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Πέλλης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κυρίας Θεοδώρας Τζάκρη προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, µε θέµα: «Την πορεία των διαδικασιών της
ανέγερσης του νέου Δικαστικού Μεγάρου στην Έδεσσα» δεν θα
συζητηθεί κατόπιν συνεννόησης της Βουλευτού µε τον Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων. Θα κάνουµε ολιγόλεπτη διακοπή και κατόπιν θα επανέλθουµε µε την ηµερήσια διάταξη νοµοθετικής εργασίας.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη
της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Εµπορικά σήµατα - ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2015/2436 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών
µελών περί σηµάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά µε την
επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της
5ης Μαρτίου 2020 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Το Σώµα
συνεφώνησε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα.
Η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος µε την επωνυµία «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης»,
της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ, ανώνυµη εταιρεία καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, τεχνική οικοδοµική» και του Ελληνικού Δηµοσίου».
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Αντωνιάδης για δέκα λεπτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µακάρι να αυτοπεριοριστούµε
για τους λόγους που γνωρίζετε.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, καταρχάς καληµέρα σας.
Συζητούµε σήµερα στην Ολοµέλεια της Βουλής το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Εµπορικά
σήµατα - ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί σηµάτων και
της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά µε την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις».
Η ορθολογική ρύθµιση των δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας µπορεί, αναµφισβήτητα, να ενισχύσει την καινοτοµία, την
τεχνολογική εξέλιξη και να έχει ως επακόλουθο την οικονοµική
ανάπτυξη. Η έλλειψη επαρκούς προστασίας για τα δικαιώµατα
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας συνιστά αντικίνητρο για την έρευνα,
αφού, χωρίς αυτήν κανένας δεν µπορεί να εκµεταλλευτεί οικονοµικά την καινούργια γνώση που δηµιουργεί και γι’ αυτό δεν
έχει κίνητρο, ώστε να επενδύσει στην έρευνα και στην καινοτοµία.
Από την άλλη πλευρά, η υπέρµετρη προστασία των δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας οδηγεί σε νοµικά µονοπώλια και
περιορίζει τη διάχυση της γνώσης και τον ανταγωνισµό. Η προστασία των εµπορικών σηµάτων πρέπει να συµπορεύεται µε την
ενίσχυση του ανταγωνισµού και να µην οδηγεί στον περιορισµό
του.
Όπως είναι προφανές, ένα εµπορικό σήµα δεν µπορεί να είναι
ούτε υπερπροστατευόµενο, αλλά ούτε και ευάλωτο. Μία χρυσή
τοµή είναι αυτή που θα βοηθήσει στη σωστή λειτουργία της οικονοµίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η ορθολογική νοµική προστασία για τα εµπορικά σήµατα ενισχύει τη διαφοροποίηση στην αγορά και τον
ανταγωνισµό, καθώς επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διεκδικούν
ένα µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς µέσα από τη βελτίωση της
ποιότητας, της καινοτοµίας και των τιµών των προϊόντων, ανταποκρινόµενες καλύτερα στις ανάγκες των καταναλωτών, όπως
προβλέπεται.
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Η Ελλάδα, ως χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός
από το εθνικό σήµα, έχει και αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν
είναι δυνατόν το ένα από τα δύο σήµατα να έχει µεγαλύτερη ισχύ
ή να τυγχάνει µεγαλύτερης προστασίας, από τη στιγµή που και
τα δύο επιτελούν την ίδια συναλλακτική και οικονοµική λειτουργία.
Το σύστηµα του σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται
το πιο σύγχρονο παγκοσµίως. Υιοθετεί τα πιο σύγχρονα πορίσµατα της οικονοµικής επιστήµης για την επιρροή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην οικονοµική ανάπτυξη. Αποτελεί
ήδη σε διεθνές επίπεδο ένα πρότυπο, προς το οποίο επιδιώκουν
να συγκλίνουν νοµοθετικά όλες οι χώρες, ακόµα και αυτές που
δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως είναι προφανές, η σύγκλιση του εθνικού σήµατος µε το
σήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ενισχύσει την εµπιστοσύνη
των αλλοδαπών, που έχουν συναλλαγές και επενδύσεις στην Ελλάδα σε µία χρονική συγκυρία πολύ κρίσιµη για τη χώρα, όπου
οι επενδύσεις από το εξωτερικό αποτελούν πλοηγό της ανάπτυξης και οδηγούν σε οριστική έξοδο από την οικονοµική κρίση.
Με το προτεινόµενο νοµοσχέδιο επιδιώκεται αφενός η ενσωµάτωση της οδηγίας 2436 του 2015 για τα εµπορικά σήµατα και
αφετέρου η προσέγγιση του εθνικού σήµατος στο σύστηµα του
σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ρυθµίζεται από τον Κανονισµό 1001/2017.
Η οδηγία 2436/2015 εισάγει νέους θεσµούς, που ενισχύουν
τον ανταγωνισµό, όπως για παράδειγµα, περιορίζοντας την προστασία εµπορικών σηµάτων που δεν χρησιµοποιούνται, µε την
καθιέρωση της ένστασης απόδειξης χρήσης σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες για εµπορικά σήµατα ή περιορίζοντας την προστασία σηµάτων, που περιλαµβάνουν στοιχεία που στερούνται
διακριτικής ικανότητας και ιδίως, προβλέποντας ότι η περιγραφή
των προϊόντων και υπηρεσιών, για τις οποίες προστατεύεται το
σήµα, πρέπει να είναι ειδική και συγκεκριµένη.
Παράλληλα, η οδηγία παρέχει µεγαλύτερες δυνατότητες διαφοροποίησης στην αγορά µέσα από την κατοχύρωση νέων, µη
παραδοσιακών µορφών σηµάτων, εφόσον έχουν διακριτική ικανότητα, εγκαταλείποντας την προϋπόθεση της γραφικής παράστασης ως απαραίτητο όρο για την προστασία του σήµατος και
εισάγοντας τον νέο θεσµό των σηµάτων πιστοποίησης. Όλα αυτά
συνιστούν εργαλεία ενίσχυσης της διαφοροποίησης στην αγορά
και τελικά, τον ανταγωνισµό.
Με το προτεινόµενο νοµοσχέδιο επιδιώκεται να ενισχυθεί η
διεθνής οµοιοµορφία των νοµικών κειµένων για τα εµπορικά σήµατα. Ελήφθησαν, επίσης, υπόψη οι διατάξεις του Κανονισµού
1001/2017 για το σήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταβλήθηκε προσπάθεια, οι διατάξεις του νοµοσχεδίου να ακολουθούν
τη φραστική διατύπωση των αντίστοιχων διατάξεων του Κανονισµού.
Για να µπορούν τα πολιτικά δικαστήρια να δικάζουν ανταγωγές ακύρωσης του σήµατος, πρέπει ολόκληρη η δικαιοδοσία για
την ακύρωση του σήµατος να µεταφερθεί από τα διοικητικά δικαστήρια στα πολιτικά. Διαφορετικά, διασπάται η ενότητα της
κρίσεως και δηµιουργείται το ενδεχόµενο έκδοσης αντιφατικών
αποφάσεων επί των ίδιων υποθέσεων και µεταξύ των ίδιων διαδίκων από τα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια. Θα µπορούσε,
δηλαδή, η µεν ανταγωγή ακύρωσης του σήµατος, που ασκείται
στα πολιτικά δικαστήρια να απορριφθεί, αλλά η αίτηση ακυρότητας του σήµατος, που ασκείται σε διοικητική επιτροπή σηµάτων και στα διοικητικά δικαστήρια να γίνει δεκτή. Το ενδεχόµενο
αυτό προσπαθεί να αποτρέψει το άρθρο 94 παράγραφος 3 του
Συντάγµατος.
Θα ήθελα, επίσης, να τονίσω πως, για να µπορεί µία ένδειξη
να αποτελέσει σήµα, πρέπει να µπορεί να παρουσιαστεί στο µητρώο σηµάτων µε τρόπο σαφή, ακριβή, αυτοτελή, ευπρόσιτο, κατανοητό, διαρκή και αντικειµενικό που επιτρέπει στις αρµόδιες
αρχές και στο κοινό να προσδιορίζουν µε σαφήνεια και ακρίβεια
το αντικείµενο προστασίας που παρέχεται στον δικαιούχο του.
Σηµαντική καινοτοµία είναι η δυνατότητα, που δίνεται για κατοχύρωση νέων, µη παραδοσιακών µορφών σηµάτων, εφόσον
βεβαίως, έχουν τη διακριτική ικανότητα. Αυτοί αποσκοπούν πρωτίστως στη διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισµού και την
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αποτροπή του ενδεχόµενου να καταχωρηθεί ως σήµα και να µονοπωληθεί µία ένδειξη, που όλοι οι ανταγωνιστές έχουν ανάγκη
να χρησιµοποιούν, δηµιουργώντας στρέβλωση του ανταγωνισµού και προκαλώντας αδικαιολόγητα µονοπωλιακά δικαιώµατα.
Ένας νέος νόµος οφείλει πάντα να λαµβάνει υπόψη την προϋπάρχουσα κατάσταση και να µη δηµιουργεί περισσότερα προβλήµατα από αυτά που σκοπεύει να λύσει. Στα πλαίσια αυτά, µε
το άρθρο 24, ο νέος νόµος εισάγει διαφορετική µορφή διοικητικής προστασίας για τα προγενέστερα σήµατα.
Συγκεκριµένα, όταν κατατίθεται µία νέα δήλωση σήµατος, αν
ο έλεγχος διεύθυνσης σηµάτων εντοπίσει κάποιο όµοιο ή παρόµοιο προγενέστερο σήµα, η νεότερη δήλωση σήµατος δεν απορρίπτεται αυτεπάγγελτα. Αντίθετα, ενηµερώνεται ο δικαιούχος
του προγενέστερου σήµατος για να ασκήσει ανακοπή. Εάν δεν
ασκήσει ανακοπή, τότε ισχύει η νέα δήλωση του σήµατος. Γίνεται
δεκτή και καταχωρείται.
Το σήµα έχει περιορισµένη χρονική διάρκεια προστασίας για
µία δεκαετία από την κατάθεσή του. Μπορεί να ανανεωθεί µε τη
διαδικασία που προβλέπει ο νόµος. Εάν δεν ανανεωθεί, το σήµα
παύει αυτοδικαίως να ισχύει στη λήξη της δεκαετίας, χωρίς να
απαιτείται οποιαδήποτε διαπιστωτική ή βεβαιωτική πράξη εκ µέρους του µητρώου ή διεύθυνσης σηµάτων.
Η αυτοδίκαιη λήξη του σήµατος, µετά την πάροδο της δεκαετίας, αν δεν µεσολάβησε ανανέωση, επιβάλλεται για λόγους
ελεύθερου ανταγωνισµού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36.
Σύµφωνα µε το προτελευταίο άρθρο 88 του νοµοσχεδίου, αρµόδιος είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη λήψη
αποφάσεων, σχετικά µε τη συγκρότηση της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων.
Θα κλείσω λέγοντας πως, δεδοµένου ότι η οδηγία 2436/2015
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπρεπε να έχει µεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο από τις 14-1-2019, γίνεται µέριµνα στο τελευταίο
άρθρο 89, ώστε ορισµένες από τις διατάξεις του νόµου να έχουν
αναδροµική ισχύ από την ηµεροµηνία αυτή. Ουσιαστικά, ο νόµος
έχει αναδροµική ισχύ για τις δηλώσεις κατάθεσης σηµάτων, τις
ανακοπές και τις αιτήσεις έκπτωσης ή ακυρότητας που κατατέθηκαν από 14-1-2019 και εξής.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου είναι άρρηκτα συνδεδεµένο, ύστερα από
απαίτηση των κρατών-µελών, µε το σχέδιο νόµου του Κανονισµού για το σήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποβλήθηκε
στην Οµάδα Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τέλος της ιρλανδικής προεδρίας τον Μάιο
του 2013.
Σε όλη τη διάρκεια των συζητήσεων υπήρξαν έντονες συζητήσεις, για να µπορέσει να διαµορφωθεί ένα οµοιογενές σύστηµα
εµπορικών σηµάτων σε όλη την ενιαία αγορά, ανταποκρινόµενο
στις τεχνολογικές εξελίξεις και να µπορεί να είναι ευκόλως προσβάσιµο στους χρήστες.
Βασικοί στόχοι της οδηγίας είναι η εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας των κρατών-µελών περί σηµάτων µε τον Κανονισµό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σήµα και ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος, ώστε να µπορέσει να προσαρµοστεί στην εποχή του
διαδικτύου, γεγονός που οδηγεί στην κατάθεση νέων µορφών
σηµάτων, που δεν υπήρχαν µέχρι σήµερα, όπως είναι τα ολογραφικά, τα ηχητικά, τα σήµατα κίνησης -οπτικοακουστικά και τα
λοιπά- αλλά και νέων τύπων σηµάτων, που για πρώτη φορά θα
οριστούν, όπως τα σήµατα πιστοποίησης και εγγύησης, που ήδη
υιοθετήθηκαν από τον Κανονισµό Σήµατος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Σε αντίθεση, λοιπόν, µε ό,τι ισχύει στα περισσότερα κράτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και µε τη διεθνή πρακτική, µέχρι σήµερα για κάθε νέα αίτηση σήµατος, που κατατίθεται η Διεύθυνση
Σηµάτων ασκεί αυτεπάγγελτα έναν προέλεγχο για τυχόν όµοια
ή παρόµοια προγενέστερα σήµατα. Έτσι, µία νέα αίτηση σήµατος απορρίπτεται αυτεπάγγελτα από τη Διεύθυνση Σηµάτων, αν
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εντοπιστεί όµοιο ή παρόµοιο προγενέστερο σήµα που ισχύει σε
όµοιο ή παρόµοιο προϊόν. Σύµφωνα µε τον νόµο, ως προγενέστερα σήµατα λαµβάνονται υπ’ όψιν, όχι µόνο τα εθνικά, αλλά
και τα σήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα διεθνή σήµατα, που δεν έχουν κατατεθεί στο Μητρώο του Παγκόσµιου Οργανισµού Διανοητικής Ιδιοκτησίας και προσδιορίζουν ως χώρα
ισχύος τους και την Ελλάδα.
Δηλαδή σήµερα, για να γίνει δεκτή µία νέα αίτηση σήµατος,
πρέπει να µην υπάρχει όµοιο ή παρόµοιο προγενέστερο ελληνικό
σήµα διεθνές ή σήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτόσηµο ή σε
παρόµοιο προϊόν ή υπηρεσία. Αυτό καθιστά τη διαδικασία εξαιρετικά δύσκολη και εξαιρετικά γραφειοκρατική, ιδίως για τις νέες
επιχειρήσεις, που θέλουν να εισέλθουν στην αγορά και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν σήµατα, τα οποία είναι καταχωρηµένα, αλλά δεν χρησιµοποιούνται πλέον, επειδή η επιχείρηση
µπορεί να έχει παύσει τη λειτουργία της.
Άρα, για την υπέρβαση αυτών των γραφειοκρατικών και τεχνικών εµποδίων οι ίδιοι λόγοι, που έχουν οδηγήσει εδώ και πολλά
χρόνια τις περισσότερες χώρες στο να εγκαταλείψουν το παλιό
σύστηµα του αυτεπάγγελτου προελέγχου για τα προγενέστερα
σήµατα και να τα αντικαταστήσουν µε ένα σύστηµα απλής ειδοποίησης των δικαιούχων των προγενέστερων σηµάτων, έχουν
οδηγήσει και τη δική µας νοµοθεσία να κάνει το ίδιο.
Η Διεύθυνση Σηµάτων, λοιπόν, ασκεί έναν προέλεγχο. Όταν
εντοπίζεται ένα όµοιο ή παρόµοιο σήµα, που προϋπάρχει, δεν
απορρίπτεται αυτεπάγγελτα η αίτηση του σήµατος, αλλά ενηµερώνεται, εάν κρίνει σκόπιµο και αναγκαίο η επιχείρηση, η οποία
κάνει χρήση αυτού του σήµατος να αντιταχθεί στη χρήση του εν
λόγω σήµατος.
Πρόκειται, λοιπόν, για µία θετική εξέλιξη. Είχε γίνει η δουλειά
σε αυτό το πεδίο και από τη δική µας κυβέρνηση, ειπώθηκε και
στην επιτροπή. Άρα, εµείς σε αυτό το ζήτηµα συµφωνούµε.
Θέλω να κάνω, όµως, από το Βήµα της Βουλής µία αναφορά,
η οποία έχει να κάνει µε τις άθλιες τουρκικές προκλήσεις, µε την
προκλητική ρητορική του προέδρου Ερντογάν, µε τις υπερπτήσεις F-16 πάνω από τον Έβρο και τις προκλήσεις στη θάλασσα.
Πρόκειται για απύθµενο θράσος. Απέναντι στο θράσος, απέναντι
στην προκλητικότητα, απέναντι στην παραβατικότητα και το τσαλάκωµα του διεθνούς δικαίου είµαστε όλοι οι Έλληνες και όλες
οι Ελληνίδες ενωµένοι, µε αίσθηµα πατριωτικής ευθύνης, µε αίσθηµα αλληλεγγύης, µε αίσθηµα δηµοκρατικής ευθύνης απέναντι σε κάθε είδους εσωτερική πατριδοκαπηλία, στις κενές
περιεχοµένου κραυγές και τον εθνικισµό.
Γι’ αυτό τον λόγο, η δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου
πριν από λίγες µέρες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι «δούρειος ίππος» του
Ερντογάν είναι άθλια, είναι διχαστική και υπονοµευτική σε µία
πάρα πολύ κρίσιµη περίοδο για τη χώρα. Κατά τη γνώµη µας,
πρέπει να ανακληθεί, όχι µόνο από τον ίδιο τον κ. Πέτσα, αλλά
και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είµαστε ενωµένοι απέναντι σε
οποιαδήποτε παραβίαση των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων.
Η δεύτερη επισήµανση που θέλω να κάνω -η οποία νοµίζω ότι
έχει να κάνει και µε την ύλη του Υπουργείου, που συζητάµε σήµερα- αφορά το ζήτηµα της επιδηµίας για τον κορωνοϊό. Έστω
και καθυστερηµένα, η πολιτεία πήρε θέση και µίλησε καθαρά,
αφήνοντας πίσω αντιεπιστηµονικές εµµονές και ακρότητες.
Όµως, αργήσαµε και κάθε µέρα, κάθε ώρα και κάθε λεπτό σε
αυτή την επιδηµιολογική κρίση µετράει. Εύχοµαι πραγµατικά, τις
επόµενες µέρες αυτή η καθυστέρηση να µην αποδειχθεί µοιραία
για την εξάπλωση της νόσου και για τις αντοχές του συστήµατος
υγείας της χώρας. Είµαστε µπροστά σε µία κρίση και αυτό επιβάλλει από όλους σοβαρότητα, πειθαρχία, όχι φόβο, όχι πανικό,
αλλά εµπιστοσύνη σε αυτά τα οποία µας λένε οι επιστήµονες και
αλληλεγγύη µεταξύ µας, ώστε να ξεπεράσουµε τη δυσκολία.
Αυτές τις τελευταίες µέρες η χώρα βρίσκεται αντιµέτωπη µε
την εξάπλωση του ιού, ο οποίος ήρθε από την Κίνα και µεταδίδεται πολύ γρήγορα σε όλο τον πλανήτη. Είδατε και χθες τις ανακοινώσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. Η παγκόσµια
κοινότητα και ιδιαίτερα η Ευρώπη δίστασαν και καθυστέρησαν
να λάβουν αποφασιστικά µέτρα για να αναστείλουν την εξάπλωση του ιού. Δυστυχώς, υπό τον φόβο των αγορών, του οικο-
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νοµικού και πολιτικού κόστους, σκέφτηκαν, φαίνεται, πρώτα τα
οικονοµικά µεγέθη και µετά τις κοινωνίες και τους ανθρώπους.
Αυτή η λογική είναι εξαιρετικά κοντόφθαλµη, αφού η ολιγωρία
οδηγεί τελικά σε νέες αποφάσεις, που έχουν µεγαλύτερο κόστος
τόσο οικονοµικό όσο φυσικά και ανθρώπινο.
Οι εξελίξεις στη γειτονική Ιταλία οφείλουν να αφυπνίσουν και
να παραδειγµατίσουν. Οι χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού
είναι σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά µε καθυστέρηση. Η Κυβέρνηση πρέπει να πάρει µέτρα για τη γενναία στήριξη του εθνικού
συστήµατος υγείας. Δεν ξέρω αν αυτά τα µέτρα που πάρθηκαν
χθες επαρκούν ή αν θα χρειαστεί µία δεύτερη συζήτηση, λόγω
του γεγονότος ότι πολλές µονάδες υγείας ήδη, µέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης, αποψιλώνονται από το υπάρχον προσωπικό. Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Υγείας χρειάζεται
να ενισχυθεί πολύ παραπάνω από τα 15 εκατοµµύρια, τα οποία
προβλέπονται.
Κατά την άποψή µας, χρειάζεται ένα µεγάλο κονδύλι τουλάχιστον 150 εκατοµµυρίων, ώστε να µπορέσει να αντιµετωπιστεί η
κρίση, την οποία έχουµε µπροστά µας. Βεβαίως, χρειάζεται καλύτερη στελέχωση και αξιοποίηση των µονάδων εντατικής θεραπείας.
Αντίστοιχα, όµως, χρειάζονται και έκτακτα οικονοµικά µέτρα,
που πρέπει να λάβει η Κυβέρνηση για τη στήριξη στην οικονοµία.
Το λέω αυτό, διότι τώρα θα φανεί πόσο εθνικά χρήσιµη ήταν η
παρακαταθήκη, που αφήσαµε µε τα 37 δις αποθεµατικό σε αυτή
την Κυβέρνηση. Διότι, όταν κάνεις πολιτική και δεν σκέφτεσαι
µόνο το µικροκοµµατικό συµφέρον, οφείλεις να σχεδιάζεις και
για καιρούς κρίσης και για καιρούς δυσκολίας. Το λέω αυτό, διότι
είναι πιθανόν να έχουµε µία στασιµότητα ή µία υποχώρηση στο
εθνικό ακαθάριστο προϊόν. Η ελληνική οικονοµία είναι σε µεγάλο
βαθµό εξαρτηµένη -περίπου κατά 17% µε 20%- από τον τουρισµό, επίσης πολύ εξαρτηµένη από την εστίαση, τοµείς οι οποίοι
θα πληγούν καθοριστικά. Ήδη, από το τέταρτο τρίµηνο του 2018
υπήρχαν σηµάδια κόπωσης και επιβράδυνσης στην ελληνική οικονοµία.
Προς αποφυγή, µάλιστα, των παρεξηγήσεων, εγώ θέλω, κύριε
Υπουργέ, να µας εξηγήσετε αυτό εδώ το γράφηµα, το οποίο
ήρθε χθες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δείχνει ότι η Ελλάδα
και η Φινλανδία είναι µείον 0,7% του ΑΕΠ, ενώ η προεκλογική δέσµευση της Κυβέρνησης ήταν για 4% ανάπτυξη από τον πρώτο
χρόνο. Πώς έγινε αυτό το πράγµα; Δεν έγινε λόγω κορωνοϊού. Η
επίπτωση του κορωνοϊού θα έχει σχέση µε το πρώτο και δεύτερο
τρίµηνο του 2020. Αυτό στο οποίο αναφέροµαι -και αναφερόµαστε- είναι το τέταρτο τρίµηνο του 2019. Πώς το 4% ανάπτυξη
έγινε 0.7% επιβράδυνση και 1% σε σχέση µε πέρυσι; Χρειάζεται
µία απάντηση. Δεν µπορεί αυτό το πράγµα να κρυφτεί πίσω από
τον κορωνοϊού.
Καταθέτω αυτόν τον πίνακα στα Πρακτικά –είναι επίσηµα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ- για να µπορέσει να µας απαντήσει ο Υπουργός.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης
καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος
βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έχουµε µπροστά µας µία µεγάλη κρίση, που θα χρειαστεί
έκτακτου χαρακτήρα οικονοµικές αποφάσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, αν µπορώ, να έχω άλλο ένα λεπτό.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο εµείς θεωρούµε απολύτως επιβεβληµένο να υπάρξει αναστολή της διαδικασίας, η οποία έχει ανακοινωθεί ότι θα εκκινήσει από 1η Μαΐου του 2020, αναφορικά µε
τους πλειστηριασµούς εξπρές της πρώτης κατοικίας. Δεν µπορεί
να καλούµε τους πολίτες -ορθώς έγινε- να µείνουν σπίτι τους και
µέσα από τα κινητά τους και µέσα από το διάγγελµα του Πρωθυπουργού και ταυτόχρονα να στέλνουµε τα funds στο σπίτι
τους για να τους πούµε «Βγείτε από το σπίτι, για να το πάρει το
«fund», την ώρα που τους λέµε «Μείνετε στο σπίτι για να καταπολεµήσουµε µία επιδηµιολογική κρίση».
Βλέπετε µε τι τρόπο και µε τι ήθος σας αντιπολιτευόµαστε.
Βλέπετε τη βούλησή µας να συνθέσουµε και να συµβάλουµε. Σε
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αντίστοιχες ή διαφορετικές δυσκολίες, θυµηθείτε τον τρόπο µε
τον οποίον κάνατε εσείς αντιπολίτευση στην προηγούµενη κυβέρνηση. Εµείς, επειδή είµαστε από διαφορετική διαδροµή και
έχουµε διαφορετικό πολιτικό ήθος, θα σταθούµε δίπλα στην κοινωνία, όρθιοι στη δυσκολία και είµαστε εδώ, για να µπορέσουµε
να συµβάλουµε στον βαθµό που µπορούµε, ώστε η κοινωνία να
είναι όρθια µέσα σ’ αυτή τη δύσκολη κρίση.
Μετά την κρίση θα έχουµε περισσότερο χρόνο για πολιτική
σύγκρουση και αντιπαράθεση. Αυτό, βεβαίως, σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να σηµαίνει αφωνία και µη ύπαρξη πολιτικού
διαλόγου και επιχειρηµάτων. Σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί
να σηµαίνει ότι εµείς θα δεχόµαστε υβριστικές δηλώσεις, όπως
αυτή του κ. Πέτσα, η οποία πιστεύω ότι θα ανακληθεί το συντοµότερο δυνατό από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, προκειµένου να
έχουµε έναν πολιτισµένο πολιτικό διάλογο, που τον έχει ανάγκη
η χώρα, χωρίς διαιρέσεις και διχασµούς και χωρίς κλίµα πολιτικής πόλωσης, το οποίο αφήνει απολύτως αδιάφορο αυτή τη
στιγµή µεγάλη µερίδα των πολιτών, για να µην πω ότι τους δηµιουργεί αποστροφή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Απόστολος Πάνας από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται να ενσωµατώσει την ευρωπαϊκή οδηγία
2015/2436 για τα εµπορικά σήµατα µε καθυστέρηση πέντε ετών
και αφού έχει ήδη παρέλθει η καταληκτική προθεσµία της 14ης
Ιανουαρίου του 2019 που έθετε η ίδια οδηγία για την εναρµόνιση
του ελληνικού δικαίου µε το ευρωπαϊκό.
Τελικά, µετά από την έκδοση της αιτιολογηµένης γνώµης από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 10 Οκτωβρίου και αφού ξεπεράστηκε και ο χρόνος των δύο µηνών που αυτή έδινε ως περιθώριο
στο «και πέντε», η Κυβέρνηση αποφάσισε να εισαγάγει αυτό το
πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο στη Βουλή υπό την απειλή παραποµπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Παραµένει, ωστόσο, το ερωτηµατικό γιατί υπήρξε αυτή η καθυστέρηση τόσο από την προηγούµενη όσο και από τη σηµερινή
Κυβέρνηση και δεν άκουσα να υπάρξει κάποια απάντηση είτε
από τους εκπροσώπους της Κυβέρνησης είτε από τους εκπροσώπους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ειδικά µάλιστα όταν
στις αλλαγές που προβλέπει η οδηγία περιλαµβάνονταν µεταξύ
άλλων και διατάξεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη χώρα µας,
αφού σχετίζονται µε την προστασία των ονοµασιών προέλευσης
και των γεωγραφικών ενδείξεων.
Καταλαβαίνετε, εποµένως, πόσο ενδιαφέρον έχουν τέτοιες
διατάξεις τόσο γενικότερα για τη χώρα µας και την προστασία
των συµφερόντων µας, όσο και ιδιαίτερα για τη Μακεδονία και
τα µακεδονικά προϊόντα, µετά από όλο αυτό που έχει προηγηθεί
µε τη Συµφωνία των Πρεσπών και τα απόνερα αυτής της συµφωνίας.
Το ενδιαφέρον αυτό εντοπίζεται στο γεγονός ότι ο συνδυασµός των διατάξεων αυτής της οδηγίας µε τις διατάξεις του κανονισµού 2424/2015, εντάσσει τις ονοµασίες προέλευσης και τις
γεωγραφικές ενδείξεις στα άυλα αγαθά διευρύνοντας το πεδίο
προστασίας τους.
Είναι µάλιστα θετικό ότι για την ενσωµάτωση της οδηγίας δεν
επιλέχθηκε η οδός της έκδοσης ενός προεδρικού διατάγµατος
ή µιας υπουργικής απόφασης, όπως συνέβη στις περιπτώσεις
άλλων οδηγιών στο παρελθόν, που τελικά δεν ενσωµατώθηκαν
µε τον ορθότερο τρόπο στο ελληνικό δίκαιο, αλλά επιλέχθηκε η
εισαγωγή της στη Βουλή µέσω του παρόντος νοµοσχεδίου και
της διάθεσης ικανού αριθµού συνεδριάσεων στην επιτροπή για
την επεξεργασία του. Θα έλεγα µάλιστα, µε αυτή την ευκαιρία,
ότι η συζήτηση ευρωπαϊκών οδηγιών σε αυτή την Αίθουσα είναι
συνήθως πεδίο σύγκλισης των πολιτικών δυνάµεων, όπως συνέβη και στην περίπτωση του νοµοσχεδίου, που συζητάµε σήµερα. Ο λόγος είναι βέβαια, ότι τέτοια νοµοθετικά κείµενα φτάνουν να συζητηθούν σε αυτή την Αίθουσα, αφού έχει ολοκληρωθεί η ουσιαστική διαµόρφωσή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η
οποία συνήθως είναι αποτέλεσµα εξαντλητικής διαβούλευσης µε
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όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
αλλά και προϊόν επεξεργασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προϊόν δηλαδή των δηµοκρατικών διαδικασιών που όταν ακολουθούνται, διαµορφώνουν
τελικά το λεγόµενο ευρωπαϊκό κεκτηµένο.
Αυτό το ευρωπαϊκό κεκτηµένο στην περίπτωση των εµπορικών
σηµάτων συνίσταται στην υιοθέτηση ενός εξελιγµένου νοµοθετικού πλαισίου προστασίας, προσαρµοσµένου στα νέα δεδοµένα
της ψηφιακής εποχής, ενός πλαισίου που διαφέρει από το παραδοσιακό, και που επιτρέπει τελικά να λειτουργήσει µε αποτελεσµατικό τρόπο στις νέες συνθήκες ο παράγοντας εκείνος της
οικονοµικής δραστηριότητας που αναφέρεται στην ταυτότητα,
στην αναγνωρισιµότητα, στη διακριτότητα και στην ποιότητα
προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρήσεων. Και ο παράγοντας
αυτός είναι τα εµπορικά σήµατα.
Θα πρέπει, βέβαια, να παρατηρήσουµε ότι δεν δίνεται κάποιος
νοµοθετικός ορισµός της έννοιας του σήµατος µε την οδηγία
2436/2015, όπως δεν δίνεται και µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο.
Αυτό στο οποίο υπάρχει ουσιαστικά αναφορά είναι στο τι µπορεί
να αποτελέσει σήµα, στα εννοιολογικά στοιχεία του σήµατος που
έχουν τελικά και τη µεγαλύτερη σηµασία τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές. Άλλωστε το πιο σηµαντικό
δεν είναι να βρεθεί ένας νοµικός ορισµός που ωστόσο µπορεί να
αποβεί περιοριστικός. Το πιο σηµαντικό είναι να µπορεί το εµπορικό σήµα να επιτελεί τη διακριτική λειτουργία, δηλαδή να µπορεί
να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες µιας επιχείρησης από
τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων και αυτό είναι
που έχει σπουδαιότητα για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.
Πράγµατι, στο πεδίο αυτό η ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής
οδηγίας 2436/2015 επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές. Η πρώτη από
αυτές είναι η αφαίρεση της περιοριστικής προϋπόθεσης της
γραφικής παράστασης ως στοιχείο στην έννοια του σήµατος. Η
προϋπόθεση αυτή αντικαθίσταται από τη δυνατότητα παράστασης του εµπορικού σήµατος σε οποιαδήποτε κατάλληλη µορφή,
µε τη χρήση της τεχνολογίας, αρκεί η αναπαράσταση να είναι
σαφής, ακριβής, αυτοτελής, εύκολα προσβάσιµη, κατανοητή,
χρονικά σταθερή και αντικειµενική. Με τον τρόπο αυτό διευρύνονται τα όρια αυτής της έννοιας, ώστε να συµπεριλάβουν και
νέους δηλωτικούς τύπους, όπως είναι ο συνδυασµός οπτικοακουστικών µέσων ή τα ολογράµµατα.
Επιπλέον, εισάγονται νέοι λόγοι που εµποδίζουν την καταχώριση των σηµάτων. Για παράδειγµα, δεν καταχωρίζονται σήµατα
των οποίων αποκλείεται η καταχώριση σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εθνική νοµοθεσία του κράτους-µέλους ή τις διεθνείς συµφωνίες στις οποίες η Ένωση ή το κράτος-µέλος είναι συµβαλλόµενο µέρος, όπου προβλέπεται προστασία των ονοµασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων. Υπάρχει µάλιστα και µία ακόµη πιο ειδική αναφορά στην
προστασία των παραδοσιακών ενδείξεων των οίνων, των εγγυηµένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων και των δικαιωµάτων
επί φυτικών ποικιλιών.
Ένα άλλο στοιχείο του εκσυγχρονισµού που επιφέρει η ενσωµάτωση της οδηγίας ,είναι ότι εισάγονται νέες διατάξεις για την
εναρµόνιση των διαδικασιών για τα σήµατα σε όλα τα κράτηµέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και νέοι κανόνες για τα εµπορεύµατα παραποίησης, αποµίµησης κατά τη διαµετακόµισή
τους.
Και κατανοούµε, πιστεύω, ότι, ενώ η τεχνολογία για τον ορισµό
και την ταυτοποίηση τέτοιων προϊόντων εξελίσσεται τόσο διεθνώς όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και µεταφέρεται στα νοµοθετικά κείµενα, στη χώρα µας ακόµα δεν έχουµε καταφέρει να
αντιµετωπίσουµε το τεράστιο πρόβληµα της µάστιγας του παραεµπορίου, που έρχεται στην επικαιρότητα µόνο όταν υπάρχουν
αστυνοµικές επιχειρήσεις που γίνονται για κάποιους λόγους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάποιες άλλες διατάξεις της
οδηγίας που ενσωµατώνεται µε το παρόν νοµοσχέδιο, διευκολύνουν τη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία, απελευθερώνοντάς
τες από γραφειοκρατικά εµπόδια. Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό για τις νέες επιχειρήσεις. Προστατεύονται πλέον µόνο τα εµπορικά σήµατα που χρησιµοποιούνται και όχι αυτά που δεν
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χρησιµοποιούνται. Στο πλαίσιο αυτό καταργείται η διαδικασία
που ίσχυε µέχρι σήµερα, να πραγµατοποιείται δηλαδή αυτεπάγγελτα προέλεγχος στο Μητρώο Σηµάτων, προκειµένου να γίνει
δεκτή η αίτηση ενός νέου σήµατος.
Κατά τις συζητήσεις στην επιτροπή είχαµε, βέβαια, σταθεί και
στον ιδιαίτερα κρίσιµο ρόλο που πρέπει να παίξει η διοίκηση για
την εφαρµογή του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου. Σε αυτό το πλαίσιο έχουµε επιµείνει ιδιαίτερα ότι στελέχη της διοίκησης µε εξειδικευµένο διοικητικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, που και
εξοικείωση έχει µε τις νέες τεχνολογίες και τα χαρακτηριστικά
της, µπορούν να αξιολογήσουν τη σηµασία αυτών των αλλαγών,
είναι εκ των ων ουκ άνευ για την αποτελεσµατική εφαρµογή
αυτών των διατάξεων.
Οι σχετικές απαντήσεις και οι διαβεβαιώσεις του κυρίου Υφυπουργού στο θέµα της στελέχωσης του τµηµάτων της διοικητικής επιτροπής σηµάτων είναι σηµαντικές, και ελπίζουµε τελικά
αυτή η στελέχωση να µη γίνει από απλούς πτυχιούχους Νοµικής
που δεν έχουν τα αυξηµένα προσόντα που απαιτούνται για τέτοια καθήκοντα, ούτε από παρέδρους που δεν έχουν επαφή µε
τις εξελίξεις της ψηφιακής εποχής και γνώση των συνθηκών της
αγοράς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτιµώντας συνολικά το νοµοσχέδιο, θεωρούµε για τους λόγους που προανέφερα ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση, και για αυτόν τον λόγο το Κίνηµα
Αλλαγής το υπερψηφίζει τόσο επί της αρχής όσο και επί των άρθρων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Πάνα και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Μαρία Κοµνηνάκα από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από την ίδια την αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου, όπως
επανέλαβε σήµερα και ο εισηγητής της Πλειοψηφίας και οι άλλοι
βέβαια εισηγητές, παρουσιάζεται µια εικόνα για τη λειτουργία
της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας που αντιστρέφει την πραγµατικότητα, ή καλύτερα δείχνει πως η έρευνα, η καινοτοµία, η τεχνολογική εξέλιξη στρεβλώνεται µέσα στην καπιταλιστική οικονοµία,
όταν ως κίνητρο για την επένδυση στην έρευνα χαρακτηρίζεται
το κέρδος που προκύπτει από τη βιοµηχανική ιδιοκτησία.
Αναφέρει η αιτιολογική έκθεση ότι η έλλειψη επαρκούς νοµικής προστασίας για τα δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας συνιστά αντικίνητρο για την έρευνα, αφού χωρίς αυτή κανείς δεν
µπορεί να εκµεταλλευτεί οικονοµικά την καινούργια γνώση που
δηµιουργεί, γι’ αυτό δεν έχει κίνητρο να επενδύσει στην έρευνα
και την καινοτοµία.
Υπάρχει, αλήθεια, πιο αντιδραστική, πιο ανορθολογική διαπίστωση από αυτή; Διότι είναι όχι µόνο αντιδραστικό αλλά αντίθετο
στην κοινωνική πρόοδο να καθορίζεις ως κίνητρο για την έρευνα
και την καινοτοµία οτιδήποτε άλλο πέρα από την κάλυψη των
σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, οτιδήποτε άλλο, δηλαδή, πέρα
από το να υποτάσσεται η έρευνα στην ανάγκη να απελευθερώνεται ο άνθρωπος. Όµως και η ίδια η πραγµατικότητα αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο, ότι όταν η έρευνα υποτάσσεται στο
κυνήγι του κέρδους, τότε και η κατεύθυνση της έρευνας ελέγχεται µε βάση αυτό, αλλά και τα όποια αποτελέσµατά της δεν αφορούν τελικά αυτούς που παράγουν τη γνώση αλλά αυτούς που
µέσω της ατοµικής, της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, όπως εν προκειµένω σχηµατοποιείται, την ιδιοποιούνται.
Αλήθεια, ποια η τύχη της έρευνας, όταν τα αποτελέσµατά της
έρχονται σε σύγκρουση µε το κέρδος; Θάβονται ή όχι τα αποτελέσµατά της, ακόµα και αν αυτά είναι προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, όταν έρχονται σε σύγκρουση µε συµφέροντα των
επιχειρηµατικών κολοσσών που χρηµατοδοτούν αυτή την έρευνα;
Είναι αντιφατικό, λοιπόν, και δεν µπορεί να συµβαδίζει αυτό
που ισχυρίζεστε, η προστασία ταυτόχρονα και της έρευνας και
του ανταγωνισµού µέσα στα πλαίσια της καπιταλιστικής οικονοµίας. Μήπως η ενίσχυση του ανταγωνισµού µε τη νοµική προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και των εµπορικών σηµάτων
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συγκεκριµένα, βοηθάει, όπως λέτε, τη διαφοροποίηση στην
αγορά και τη βελτίωση της ποιότητας, της καινοτοµίας και των
τιµών των προϊόντων, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις
ανάγκες των καταναλωτών;
Ακριβώς το αντίθετο συµβαίνει. Συνεχώς διευρύνεται η ψαλίδα
ανάµεσα στις λαϊκές ανάγκες και στα όποια αποτελέσµατα της
καινοτοµίας, της έρευνας, της τεχνολογικής εξέλιξης. Τι γίνεται
για παράδειγµα µε την τεχνολογική έρευνα που µονοπωλείται
από τέσσερις, πέντε πολυεθνικές τού κλάδου; Και η τιµή των εµπορευµάτων ανεβαίνει, αφού το αποτέλεσµα της κοινωνικής εργασίας αποτελεί κέρδος, ενσωµατώνεται στην ατοµική ιδιοκτησία
των πολυεθνικών, αλλά και αυτά προορίζονται για να εξυπηρετούν σε µικρότερο βαθµό τις ανάγκες των καταναλωτών, αφού
γίνεται πιο επιτακτική η γρήγορη ανάλωσή τους, η περιορισµένη
χρήση των προϊόντων, για να αντικατασταθούν µε καινούργια
στο κυνήγι του µεγαλύτερου κέρδους.
Ποια είναι αντίστοιχα τα αποτελέσµατα της κατοχύρωσης της
πατέντας της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας του φαρµάκου; Σε ποιόν
απευθύνεται το πατενταρισµένο φάρµακο, ποιος έχει τη δυνατότητα να το αγοράσει και σε ποιον απευθύνεται το γενόσηµο; Από
αυτή την άποψη ως κόµµα έχουµε συνολική διαφωνία µε τη λογική τα αποτελέσµατα της έρευνας, της καινοτοµίας που αποτελούν προϊόν κοινωνικής εργασίας, να γίνονται αντικείµενο
ατοµικής ιδιοκτησίας και να κατοχυρώνονται ως τέτοια, µέσα από
την κατοχύρωση των εµπορικών σηµάτων, της ευρεσιτεχνίας,
της πατέντας κ.λπ.. Γιατί αυτά, µε τον τρόπο αυτόν µετατρέπονται σε πανάκριβα εµπορεύµατα, προσιτά όχι σε όποιον τα έχει
ανάγκη, αλλά σε όποιον αντέχει να τα πληρώσει.
Σε αυτή τη λογική κινούνται και οι ρυθµίσεις του παρόντος νοµοσχεδίου, που οµογενοποιούν ουσιαστικά την προστασία των
σηµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τα εθνικά σήµατα. Με το
νοµοσχέδιο λύνονται πράγµατι πρακτικά ζητήµατα, όπως η µεταβίβαση της αρµοδιότητας για τα εθνικά σήµατα στα πολιτικά
δικαστήρια, ώστε να µπορεί µε την ίδια αγωγή ο κάτοχος του σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακυρώνει και τα αντίστοιχα
εθνικά σήµατα, που έως σήµερα εξετάζονταν από τα διοικητικά
δικαστήρια. Όµως, οι όποιες διευκολύνσεις στην πράξη αφορούν
στους µεγάλους πολυεθνικούς οµίλους που σαρώνουν και την
αγορά των σηµάτων προκειµένου να την ελέγξουν και να αποκτήσουν προβάδισµα στη χρησιµοποίηση τους. Διευκολύνεται
λοιπόν, µε το νοµοσχέδιο η κυκλοφορία, όπως λέτε, το ξεσκαρτάρισµα, όµως, ουσιαστικά των σηµάτων και ιδίως η απόκτηση
δικαιωµάτων επί σηµάτων µε ελαττώµατα και έτσι άκυρων, µη
ανανεωθέντων ή σηµάτων σε αχρησία.
Ρυθµίσεις για παράδειγµα, όπως η υποχρέωση απόδειξης της
χρήσης του σήµατος την τελευταία πενταετία, επιταχύνει τη συγκέντρωση σηµάτων στα χέρια πολυεθνικών οµίλων, που µε µεγαλύτερη ευκολία αποδεικνύουν τη χρήση και µπορούν να
τηρούν τις όποιες διαδικασίες, σε σχέση µε µικρές επιχειρήσεις,
που µπορεί για µεγάλα διαστήµατα να αντιµετωπίζουν δυσκολίες, να υπολειτουργούν και να χάνουν µε τον τρόπο αυτόν τα
δικαιώµατά τους σε σήµατα που µπορεί να είχαν στο παρελθόν.
Με ποιον τρόπο διευκολύνονται δηλαδή, λοιπόν, όπως λέτε οι
µικρές επιχειρήσεις έναντι της µονοπώλησης της αγοράς που
σαρώνεται κυριολεκτικά από τους µεγάλους κολοσσούς; Δεν θεωρούµε, εποµένως, ότι τέτοιου είδους ρυθµίσεις, που αντικειµενικά δεν µπορούν να εµποδίσουν τη συγκέντρωση της αγοράς
του σήµατος στα χέρια πολυεθνικών οµίλων, θα µπορούσαν να
λειτουργήσουν προς όφελος των λαϊκών στρωµάτων όσο παραµένει κίνητρο για την παραγωγή το κέρδος και όχι η κάλυψη των
διευρυµένων λαϊκών αναγκών, που αυτή καθορίζει και το τι και
το για ποιον θα παραχθεί, µε κριτήρια βέβαια ξένα και εχθρικά
προς αυτές τις ανάγκες.
Από αυτή την άποψη, καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο στο σύνολό του και δεν έχει ουσία να µείνουµε σε τεχνικές παρατηρήσεις, που θα µπορούσαµε ενδεχοµένως να κάνουµε, όµως παραµένουν µέσα σε αυτό το πλαίσιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει ο κ. Βασίλης Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση. Ακολουθεί ο κ. Κρίτων Αρσένης και έχει ζητήσει τον λόγο ο Πρό-
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εδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παράνοµη µετανάστευση, κορωνοϊός, Τουρκία. Τα προβλήµατα της Ελλάδας συσσωρεύονται,
παραµένοντας άλυτα. Αν και η επικοινωνιακή πολιτική της Κυβέρνησης, σε συνδυασµό µε την υιοθέτηση του προγράµµατος
µας, της Ελληνικής Λύσης -καλά κάνει βέβαια, η Ελλάδα µάς ενδιαφέρει και όχι τα κοµµατικά µας οφέλη-, τα αµβλύνει ή καλύτερα τα υποβαθµίζει.
Αλήθεια, επιµένει ακόµη η Νέα Δηµοκρατία ότι το δηµόσιο
χρέος µας -καλύτερα να µη µιλάµε για το µοναδικό στην παγκόσµια ιστορία κόκκινο ιδιωτικό- είναι βιώσιµο; Τι ανοησίες είναι
αυτές οι παρακλήσεις να µη συµπεριληφθούν οι δαπάνες για το
µεταναστευτικό και για τον κορωνοϊό στη µέτρηση των ελλειµµάτων; Τι ωφελεί αφού θα υπάρχουν; Και άλλα προβλήµατα
κάτω από το χαλί;
Όσο για το µαξιλάρι των 37 δισεκατοµµυρίων ευρώ που επαναλαµβάνει συνεχώς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σίγουρος πως υπάρχει;
Εγώ τουλάχιστον στην προηγούµενη συνεδρίαση ρώτησα τον
υπεύθυνο του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής και δεν
µπόρεσε να µου δώσει καµµία ικανοποιητική απάντηση. Αναφέρθηκε κάτι σε 9,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, αναφέρθηκε στα repos
που γίνεται µε τα οµόλογα του δηµοσίου κάπως όλα αυτά µπερδεµένα, αλλά τελικά δεν έδωσε καµµία απάντηση. Προφανώς
είτε δεν υπάρχει καθόλου είτε είναι πάρα πολύ χαµηλό.
Στο θέµα µας τώρα, όπως ανέφερα στην επιτροπή για το νοµοσχέδιο του Μαυροβουνίου µας έρχονται συµφωνίες από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και µας υποχρεώνουν να τις υιοθετούµε αν
και συχνά δεν είναι υπέρ της χώρας µας. Εµείς πάντως τις υπερψηφίζουµε όταν θεωρούµε πως είναι υπέρ της Ελλάδας, ενώ
στην αντίθετη περίπτωση τις καταψηφίζουµε όπως και τα νοµοσχέδια χωρίς κανένα κοµµατικό κριτήριο, αλλά µόνο εθνικό αφού
αυτός είναι ο λόγος που αποφασίσαµε να συµµετέχουµε στη
Βουλή δουλεύοντας κυριολεκτικά νυχθηµερόν.
Συνεχίζοντας έχουµε εδώ ακόµη ένα νοµοσχέδιο από τα συρτάρια του ΣΥΡΙΖΑ, αφού αναρτήθηκε για διαβούλευση στις 11 Ιανουαρίου του 2019 και ολοκληρώθηκε την 1η Φεβρουαρίου του
2019, πριν από ένα χρόνο δηλαδή. Είµαστε πάντως πραγµατικά
περίεργοι σχετικά µε το εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει ή όχι το νοµοσχέδιο του, ενώ η Νέα Δηµοκρατία τεκµηριώνει ξανά και ξανά
πως το κράτος έχει συνέχεια, καθώς επίσης ότι δεν υπάρχουν
διαφορές µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, άλλωστε άλλοι κυβερνούν την Ελλάδα κινώντας τα νήµατα από το παρασκήνιο µε
τη βοήθεια ενδοτικών ή δουλοπρεπών ελληνικών κυβερνήσεων.
Θα ήταν πάντως χρήσιµο να µάθουµε πόσα ακόµη νοµοσχέδια
έχουν µείνει στα συρτάρια, έτσι ώστε να προγραµµατίσουµε τουλάχιστον τον χρόνο µας και να µην επιβαρυνόµαστε χωρίς λόγο
µε καταθέσεις νοµοσχεδίων την τελευταία στιγµή.
Στη σηµερινή συµφωνία τώρα αναφέραµε ήδη πως πρόκειται
για µια ακόµη εφαρµογή κοινοτικής νοµοθεσίας, δηλαδή κάτι
που αποφασίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποιος ξέρει από ποιους και για ποιες ανάγκες, ενώ εµείς απλά το επικυρώνουµε ως
συνήθως ως θέσφατο.
Διαβάζοντας πάντως την πρώτη παράγραφο της εισηγητικής
έκθεσης, η οποία επικαλείται οικονοµική έρευνα περί τεχνολογικής εξέλιξης και δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, επιβεβαιώνεται η αίσθηση µας πως το νοµοσχέδιο δηµιουργήθηκε για
ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον για χώρες που υπάρχει βιοµηχανική παραγωγή και ανάγκη προστασίας της.
Στην Ελλάδα αντίθετα η βιοµηχανική παραγωγή έχει καταρρεύσει στο 8% του ΑΕΠ χωρίς κανένας να ενδιαφέρεται να αντιστρέψει την τάση, ενώ το µόνο εµπορικό σήµα το οποίο έγινε
θέµα τα τελευταία χρόνια είναι αυτό της Μακεδονίας και των
προϊόντων της που δεν καταφέραµε να προστατεύσουµε εκτός
εάν θεωρεί κανείς πως το µεγάλο «Μ» του Πρωθυπουργού ως
σήµα κατατεθέν για τα προϊόντα της Μακεδονίας θα λύσει το
πρόβληµα.
Κατά την περίοδο τώρα 2013 - 2014, που υπάρχουν τα τελευταία στοιχεία της EUROSTAT, η Ελλάδα παρουσίασε µείωση στις
καταχωρήσεις σηµάτων ύψους 31% σε πλήρη φυσικά αντίθεση
µε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Λογικό, βέβαια, αφού
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δεν υπάρχει λόγος να καταχωρήσει κάποιος ένα σήµα όταν η οικονοµία είναι βυθισµένη στην κρίση, όταν δεν υπάρχει µεγάλο
οικονοµικό όφελος από την κατοχή του και ακόµη περισσότερο
εάν δεν υπάρχει επαρκής αστυνόµευση και προστασία όπως
συµβαίνει στην Ελλάδα. Άλλωστε, όπως έχουµε επισηµάνει δεκάδες φορές, έχουµε αρκετούς νόµους στην Ελλάδα, η τήρησή
τους είναι αυτό που µας λείπει.
Αναφέραµε, επίσης, πως υπάρχει µεγάλο πρόβληµα µε το λαθρεµπόριο σηµάτων, µε τα παραχαραγµένα προϊόντα που σύµφωνα µε µελέτη της EUROPOL και του Γραφείου Πνευµατικής
Περιουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, EUIPO, για αντίγραφα
προϊόντα από το 2017 εκτιµώνται στο 2,5% του διεθνούς εµπορίου ή στα 461 δισεκατοµµύρια δολάρια το 2013.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµώνται στο 5% του νοµίµου εµπορίου ή στα 85 δισεκατοµµύρια ευρώ. Κατά την ίδια έκθεση, η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό ποσοστό παράτυπων προϊόντων, εύλογα,
ίσως, αφού στη χώρα µας το λαθρεµπόριο υπολογίστηκε στα 15
δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως από τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ, θυµίζοντας πως έχει αποκαλυφθεί το λαθρεµπόριο από την «COSCO» στο λιµάνι της Νάπολης. Οπότε ο Πειραιάς, ασφαλώς, δεν
θα αποτελεί εξαίρεση.
Επίσης, στην Ελλάδα η ΟΛΑΘ έχει επιβάλει πρόστιµο στην
«COSCO» ύψους 200 εκατοµµυρίων ευρώ για φοροδιαφυγή
µέσω του λιµανιού του Πειραιά, ενώ έχει διενεργήσει έρευνα για
παράνοµη εισαγωγή υποτιµηµένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων µε απώλεια δασµών για τα τελωνεία αξίας 202,3 εκατοµµύρια ευρώ.
Εντούτοις, ο Υπουργός Υποδοµών, σε µία επίκαιρη ερώτησή
µας για το έγκληµα στο Καστέλι, εκτός του ότι µας χαρακτήρισε
αριστερούς επειδή ενδιαφερόµαστε για το περιβάλλον, µας ρώτησε ειρωνικά εάν είµαστε εναντίον και της επένδυσης της
«COSCO» στην Ελλάδα, προφανώς, επειδή έχει άγνοια του τι
συµβαίνει και τη θεωρεί πρότυπο.
Μεγάλο πρόβληµα, βέβαια, είναι η ιδιοποίηση των ελληνικών
σηµάτων, όπως της Μακεδονίας από τα Σκόπια, της φέτας από
τους Γερµανούς ή τους Δανούς κ.λπ..
Όσο αφορά τώρα την καταχώρηση των σηµάτων, τονίσαµε
πως είναι πιο συµφέρουσα η διεθνής καταχώρηση στο εξωτερικό. Σύµφωνα µε στοιχεία του WIPO το κόστος της διεθνούς καταχώρισης είναι 614 ευρώ για δέκα έτη. Εποµένως το κόστος των
150 ευρώ για δέκα έτη που αναφερόταν στο άρθρο 87 για καταχώρηση µόνο στην Ελλάδα, είπαµε ότι είναι υπερβολικά υψηλό.
Άρα θα έπρεπε να µειωθεί.
Με ικανοποίηση πάντως διαπιστώσαµε πως εισακουστήκαµε
από τον Υπουργό που το µείωσε στα 100 ευρώ, γεγονός που σηµαίνει πως τουλάχιστον αυτό το Υπουργείο υιοθετεί τις προτάσεις των άλλων κοµµάτων όταν τις κρίνει σωστές.
Στη δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής θέσαµε ερωτήµατα
που αφορούσαν διάφορα άρθρα µε ορισµένες δικές µας επισηµάνσεις και προτάσεις. Απαντήσεις πήραµε σε ορισµένα από
αυτά, ικανοποιητικές κατά την άποψή µας, αλλά ο Υπουργός
υποσχέθηκε πως θα απαντήσει και στα υπόλοιπα ή θα δροµολογήσει τις ενδεχόµενες αλλαγές.
Θεωρούµε, πάντως, πως η συγκεκριµένη συµφωνία µε τις απαιτούµενες διορθώσεις της δεν είναι προς τη λάθος κατεύθυνση, σε αντίθεση µε τη συµφωνία στρατιωτικής συνεργασίας
µε τις Ηνωµένες Πολιτείες που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν
συµφώνησε στην επικύρωση της, αν δεν κάνουµε λάθος, µε αυτή
για το Μαυροβούνιο και µε αρκετές άλλες που καταψηφίσαµε.
Εποµένως δεν έχουµε κανένα λόγο να τοποθετηθούµε αρνητικά.
Από νοµικής πλευράς τώρα, η οδηγία 2015 µε αριθµό 2436 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των
κρατών-µελών περί σηµάτων εµπεριέχει ριζικές αλλαγές στο
εθνικό δίκαιο των σηµάτων, όπως αυτό είχε θεσµοθετηθεί µε
νόµο του 2012.
Ειδικότερα, το σχέδιο νόµου στοχεύει στην ενίσχυση του ανταγωνισµού µέσω της προστασίας των εµπορικών σηµάτων τα
οποία λειτουργούν ως µηχανισµός ανάπτυξης, επειδή οι επιχειρήσεις έχουν ένα ισχυρό κίνητρο να βελτιώνουν συνεχώς την
ποιότητα, την καινοτοµία και την τιµή των προϊόντων τους.
Παράλληλα, µε τις διατάξεις της οδηγίας του 2015 επιτυγχά-
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νεται η αναγκαία σύγκλιση του εθνικού σήµατος µε το σήµα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία επιτελούν την ίδια λειτουργία
στην αγορά και δεν δικαιολογείται να προστατεύονται σε διαφορετικό βαθµό και µε διαφορετικό τρόπο. Δεν θα αναφερθούµε
εδώ στις λεπτοµέρειες αφού τις αναλύσαµε τις επιτροπές.
Ειδικά, όµως, όσον αφορά το άρθρο 4, αναφέραµε πως οι
λόγοι απαράδεκτου οφείλουν να είναι και κάθε απεικόνιση ή ηχητικό σήµα που προσβάλλει τα χρηστά ήθη ή την ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία ή άλλο θρησκευτικό δόγµα ή ως άνω σήµα, το
οποίο παραπέµπει σε προσηλυτισµό ή σε αλυτρωτισµό, κατόπιν
σχετικής δήλωσης δυσαρέσκειας τουλάχιστον τριών συλλογικοτήτων και διαδικτυακής διαµαρτυρίας δύο χιλιάδων πολιτών.
Επιπλέον, αναφέραµε ότι η παραπλανητική παραποµπή σε
εθνοτική προέλευση προϊόντος ή υπηρεσίας, αφού αναδειχτεί
είτε από ενέργεια κοινοβουλευτικού ελέγχου, είτε από διαµαρτυρία επαγγελµατικής ένωσης, οφείλει να αποτελεί λόγο απαραδέκτου.
Εν προκειµένω ο Υφυπουργός µας διαβεβαίωσε πως προστατεύονται όλα τα παραπάνω.
Τέλος, όσον αφορά στο άρθρο 45, τις ποινικές διατάξεις, είπαµε πως τα αναφερόµενα χρηµατικά πρόστιµα είναι ιδιαίτερα
χαµηλά, ενώ οι επιβαλλόµενες ποινές φυλάκισης ευνοϊκές για
τους επίδοξους παραβάτες, οπότε θα πρέπει να αλλάξουν. Ελπίζουµε να εισακουστούµε από τον Υπουργό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Κρίτων Αρσένης από το ΜέΡΑ25.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, µας εκπλήσσετε µε το νοµοσχέδιο αυτό. Είναι, ίσως, το πρώτο νοµοσχέδιο που δεν περιλαµβάνει συρραφή διατάξεων άλλων θεµάτων. Είναι µία θετική
έκπληξη, αλλά σε κάθε περίπτωση µία µεγάλη έκπληξη.
Εµείς είµαστε θετικοί στις κατοχυρώσεις των εµπορικών σηµάτων και, επιπροσθέτως, θεωρούµε ιδιαίτερα σηµαντική την κάλυψη των τοπικών προϊόντων, των προϊόντων ονοµασίας προέλευσης, µε εµπορικό σήµα και πιστεύουµε ότι αυτό είναι εξαιρετικά ωφέλιµο για την ελληνική οικονοµία.
Οι επιφυλάξεις µας εστιάζονται στην ανεπαρκή κάλυψη. Σύντοµα έρχεται στην ελληνική Βουλή η έγκριση δύο διεθνών εµπορικών συµφωνιών. Είναι η συµφωνία CETA, η συµφωνία µε τον
Καναδά και η συµφωνία µε τη Νότια Αφρική, η SADC.
Υπάρχουν τεράστια ζητήµατα στη CETA. Τα γνωρίζετε, ελπίζουµε. Είναι, στην ουσία, µία συµφωνία ενάντια στη δηµοκρατία.
Έχουµε τον µηχανισµό επίλυσης διαφορών επενδυτή - κράτους,
όπου στην ουσία κάποιοι δικηγόροι, έξω από το θεσµικό σύστηµα
της δικαιοσύνης, έξω από οποιαδήποτε πλαίσιο αντικειµενικότητας, θα αποφασίζουν -ανεξαρτήτως αν έχουν συµφέροντα οι
ίδιοι- για το τι µέλλει γενέσθαι µε τις νοµοθεσίες που ψηφίζουν
τα εθνικά κοινοβούλια και συγκεκριµένα της Ελλάδας, που ενοχλούν κάποιες επενδύσεις. Και αν αυτοί αποφασίζουν ότι είναι
επιζήµιες, θα καταρρίπτονται οι νοµοθεσίες.
Πέρα, όµως, από τον κίνδυνο για τη δηµοκρατία, οι ίδιες αυτές
οι αποφάσεις, οι συµφωνίες οι εµπορικές, έχουν µέσα τους πολύ
επιζήµιες ρυθµίσεις για το θέµα της φέτας ως προϊόντος προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης. Στην πράξη δεν προστατεύουµε τη φέτα. Ήδη η κατάσταση είναι αρκετά κακή. Από τους
πεντακόσιους πενήντα τόνους φέτας, που είναι η παγκόσµια ζήτηση, στην Ελλάδα παράγονται εκατόν είκοσι χιλιάδες τόνοι, κάτι
παραπάνω, δηλαδή, από το 20%. Η υπόλοιπή ζήτηση καλύπτεται
από το λευκό τυρί.
Τι σηµαίνει αυτό και τι σηµαίνει το επόµενο στάδιο που θα
έρθει µε αυτές τις συµφωνίες; Σηµαίνει ακόµα πιο χαµηλή τιµή
για τον Έλληνα παραγωγό, γιατί θα χρειαστεί να συναγωνίζεται
τυριά τα οποία δεν έχουν καµµία σχέση µε φέτα, µε χαµηλότερες
προδιαγραφές. Όµως, αυτός θα είναι ο διεθνής ανταγωνισµός
της φέτας.
Γι’ αυτό εµείς καλούµε όλα τα κόµµατα να σταθούν απέναντι
σε αυτές τις συµφωνίες, που θα έρθουν, όπως είπαµε, σύντοµα
στη Βουλή.
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Δεν ζητάµε τίποτα παραπάνω από την ίση µεταχείριση της
φέτας µε αντίστοιχα τυριά που έχουν προστατευτεί στην Ευρώπη, όπως είναι το µπλε τυρί, το ροκφόρ κ.ο.κ..
Επειδή, όµως, κακά τα ψέµατα, ο νους όλων µας αυτή τη στιγµή είναι στον κορωνοϊό, σε µία επιδηµία που ανησυχούµε ότι
µπορεί να πλήξει αρκετά έντονα τη χώρα µας, πέρα από ανησυχία και ευχές, αυτό πάντα απαιτεί µέτρα. Και θέλω να επαναλάβω
λίγο τα µέτρα που ανακοίνωσε ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο Γραµµατέας του ΜέΡΑ25, από αυτό το Βήµα.
Τα επαναλαµβάνω, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο κρίσιµο
ζήτηµα που έχουµε µπροστά µας και πάνω σε αυτά τα µέτρα
πρέπει να τοποθετηθούµε όλοι µας. Πρώτο µέτρο, κατάργηση
του 95% της προπληρωµής φόρου για τις επιχειρήσεις, που έχει
δηµοσιονοµικό κόστος 510 εκατοµµύρια. Επίσης, έκπτωση 50%
του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου και παραµεθόριων περιοχών µε
εξαίρεση τα µεγάλα νησιά µε µεγάλη αντικειµενική αξία, όπως
Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, µε δηµοσιονοµικό κόστος 300 εκατοµµύρια ευρώ, επειδή θα πληγούν από τη µείωση του τουρισµού. Τρίτον, άµεση πρόσληψη επτά χιλιάδων γιατρών και
νοσοκόµων στο ΕΣΥ µε δηµοσιονοµικό κόστος 220 εκατοµµύρια
ευρώ. Ακόµη προµήθεια ιατροφαρµακευτικού υλικού µε δηµοσιονοµικό κόστος 100 εκατοµµύρια ευρώ. Δοµικές υποδοµές
υγείας µε δηµοσιονοµικό κόστος 200 εκατοµµύρια ευρώ και συνολικό δηµοσιονοµικό κόστος 520 εκατοµµύρια ευρώ.
Τέταρτο µέτρο, είναι µέτρα για τη µείωση χρήσης µετρητών
στις συναλλαγές, τα οποία βοηθούν στην εξάπλωση του ιού κατά
το πρότυπο της πολιτικής της κεντρικής τράπεζας της Κίνας µε
την υποκατάστασή τους από πληρωµές µέσω διαδικτύου χρεωστικών καρτών ή εφαρµογών, µε δηµοσιονοµικό κόστος 10 εκατοµµύρια ευρώ.
Πέµπτο µέτρο, ακύρωση, αναστολή φορολόγησης τουριστικών επιχειρήσεων, που αποδεδειγµένα επλήγησαν από µαζικές
ακυρώσεις κατά το 2020. Το δηµοσιονοµικό κόστος είναι 700
εκατοµµύρια ευρώ.
Έκτο µέτρο, ενίσχυση διακοσίων χιλιάδων ευάλωτων νοικοκυριών µε προπληρωµένες πιστωτικές κάρτες µε ποσά 300 ευρώ
µηνιαίως. Το δηµοσιονοµικό κόστος είναι 720 εκατοµµύρια ευρώ.
Έβδοµο µέτρο, πρόγραµµα µονιµοποίησης αναπληρωτών καθηγητών και δηµιουργίας δοµών τηλεδιασκέψεων στα σχολεία.
Το δηµοσιονοµικό κόστος είναι 210 εκατοµµύρια ευρώ.
Και όγδοο µέτρο, αύξηση λοιπών δηµοσίων επενδύσεων κατά
530 εκατοµµύρια ευρώ. Το αθροιστικό κόστος είναι 3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή, 2% του ΑΕΠ. Και αυτό θα σηµάνει µείωση του στόχου των πρωτογενών πλεονασµάτων στο 1,5%, όπου
θα έπρεπε να είναι έτσι κι αλλιώς.
Το πραγµατικό συνολικό κόστος στην ουσία είναι ελάχιστο εάν
λάβει κανείς υπ’ όψιν ότι όχι µόνο θα ανακόψει την καταστροφή,
αλλά θα γλιτώσουµε πάρα πολλές απώλειες συνανθρώπων µας
και θα γλιτώσουµε και µία κρίση στην οικονοµία. Θα υπάρχει
ένας πολλαπλασιαστής ωφέλειας αυτών των χρηµάτων.
Εµείς ζητάµε να αποφασιστούν τώρα µονοµερώς αυτά τα
µέτρα. Ξέρουµε, βέβαια, ότι εσείς δεν πρόκειται ποτέ να διαπραγµατευτείτε ούτε καν αυτά τα αυτονόητα ούτε καν τη µείωση
του πρωτογενούς πλεονάσµατος τώρα σε αυτή την κρίση. Θα
αρκεστείτε σε ευχολόγια από την κ. Μέρκελ ότι η Ευρώπη στηρίζει την Ελλάδα, όταν όµως η στήριξη αυτή δεν είναι έµπρακτη
στα αυτονόητα.
Έχετε, όµως, αλλεργία στη διαπραγµάτευση! Δεν ζητήσατε
καν διαµοιρασµό της προσφυγικής φροντίδας τώρα µε αυτή την
κρίση και δεν θα ζητήσετε καν µείωση του πρωτογενούς πλεονάσµατος, των στόχων τώρα µε την κρίση που έχουµε µπροστά
µας µε τον κορωνοϊό.
Σας ζητάµε να αλλάξετε στάση. Γιατί πλέον από την πολιτική
σας του «υπάκουου παιδιού», θα κινδυνεύσουν ζωές.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος
Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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Κύριε Υπουργέ, ήξερα ότι ήσασταν ένας από τους πιο καλούς
Υπουργούς σε αυτή την Κυβέρνηση και η τακτική σας να δέχεστε
και τα θετικά δείχνει ότι έχετε µια ευρύτερη αντίληψη για την πολιτική. Και αυτό είναι προς τιµήν σας. Και το κάνω πρώτη φορά
δηµοσίως, γιατί -όπως µου είπε και ο κ. Βιλιάρδος- δέχεστε κριτική αλλά δέχεστε και προτάσεις. Είναι πολύ σηµαντικό στη δηµοκρατία η κυβερνώσα παράταξη να δέχεται θετικές προτάσεις
σε όλους και απ’ όλους. Είναι πολύ σηµαντικό αυτό και είναι προς
τιµήν σας.
Εάν το έκανε αυτό η Νέα Δηµοκρατία από τον Ιούλιο για το λαθροµεταναστευτικό, θα είχαµε λύσει σήµερα πολλά προβλήµατα
και δεν θα τα αντιµετώπιζε σήµερα µε τέτοιο πανικό η Κυβέρνηση. Μακάρι να ήσασταν εσείς Υπουργός στο Υπουργείο αυτό.
Ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγµατα.
Πάµε, όµως, τώρα στα του νοµοσχεδίου. Δεν είναι δική σας
ευθύνη, κύριε Υπουργέ, αλλά νοµοθετούµε σήµερα την κατοχύρωση εµπορικών σηµάτων. Ξέρετε, το ερώτηµά µου είναι: τι παράγει η Ελλάδα για να κατοχυρώσει; Αυτό είναι το ερώτηµά µου,
κύριε Υπουργέ.
Πενήντα ολόκληρα χρόνια η Ελλάδα πάλεψε ώστε να µην παράγει τίποτα, να είναι η χώρα της παροχής υπηρεσίας. Όταν
ακόµα και η αντίληψη της Νέα Δηµοκρατίας, που αν θέλετε έχει
µια καπιταλιστική αντίληψη, λέει ότι η τουριστική βιοµηχανία είναι
βαριά βιοµηχανία, τότε δυστυχώς έχουµε πρόβληµα στην αντίληψη των οικονοµικών δεδοµένων στο παγκόσµιο γίγνεσθαι.
Και το λέω αυτό γιατί ως χώρα θα µπορούσαµε να παράγουµε
πάρα πολλά προϊόντα. Η βιοµηχανική µας παραγωγή στην Ελλάδα είναι το 8% του ΑΕΠ. Και µόνο αυτό δείχνει κάτι πολύ απλό.
Το ερώτηµά µου είναι αν ενισχύετε την καινοτοµία. Ρώτησα
τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας για τα παιδιά που κατασκευάζουν
το drone στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Εάν είχαµε λίγο
µυαλό, ως Βουλή, θα δίναµε εµείς κονδύλια από τον προϋπολογισµό της Βουλής ή από τον µισθό µας και αυτό το προϊόν να κατοχυρωνόταν ως know how, αν θέλετε, ως καινοτοµία και να το
είχαµε για εξαγώγιµο προϊόν, να κάναµε µια δική µας µονάδα παραγωγής.
Δυστυχώς δεν έχουµε την ευρύτερη αντίληψη αυτής της ιστορίας και αυτό, ειλικρινά το λέω Υπουργέ µου, µου δηµιουργεί την
αίσθηση ότι ναι µεν νοµοθετούµε αλλά, δυστυχώς, δεν έχουµε
συγκεκριµένη πρόταση ώστε να ξεκινήσουµε από το µηδέν. Είµαστε στο µηδέν. Αν συγκρίνουµε την Ελλάδα µε άλλες χώρες
ευρωπαϊκές σε επίπεδο εµπορικών σηµάτων ή σε επίπεδο brand
names ή σε επίπεδο παραγωγής, έχουµε µεγάλα προβλήµατα.
Δεν θα πω για τις «µαϊµούδες» και όλα αυτά, αλλά να σας υπενθυµίσω ότι στη Νάπολη γινόταν το µεγαλύτερο λαθρεµπόριο
και εµείς δώσαµε στην «COSCO» το λιµάνι. Και, ξέρετε, τα προϊόντα-µαϊµούδες είναι κινέζικα τα περισσότερα. Άρα, λοιπόν, δεν
µπορώ να συζητήσω στη βάση της λογικής ότι το λαθρεµπόριο
δεν είναι µια κατάσταση η οποία υπάρχει. Ναι, δεν την πατάσσουµε, όµως.
Θυµάµαι από το 2007,2008,2009 εδώ µέσα ως Βουλευτής τότε
έλεγα για το λαθρεµπόριο και έβγαιναν οι άνθρωποι της Αριστεράς και µου έλεγαν «τι είναι αυτά που λες», γιατί έλεγα το κάνουν
κάποιοι άνθρωποι. Είναι οι νονοί οι Έλληνες από πάνω και από
κάτω είναι όλη αυτή η ιστορία των τελωνειακών, αν θέλετε, που
κάνουν τα στραβά µάτια, της ελλείψεως ελέγχου για τα κοντέινερ
που παίρνουν λεφτά και έρχονται µετά οι λαθροµετανάστες ή οι
άλλοι, οι πρόσφυγες και τα µοιράζουν και παίρνουν τα 50 ή 70
ευρώ την ηµέρα.
Αν θέλαµε, λοιπόν, πραγµατικά να πατάξουµε το λαθρεµπόριο
είναι πολύ εύκολο. Είναι πάρα πολλά δισεκατοµµύρια ευρώ,
κύριε Υπουργέ. Αλλά πού να πάει τώρα στο διυλιστήριο του τάδε
Λάτση, ο ελεγκτικός µηχανισµός στη βαλβίδα, γιατί από εκεί γίνεται το λαθρεµπόριο πετρελαίου, παραδείγµατος χάριν, λέω
τώρα εγώ; Σιγά µην πάτε και κυνηγάτε τα βυτιοφόρα. Δηλαδή,
δεν πάτε στην πηγή του προβλήµατος ή δεν πάει η πολιτεία. Δεν
είστε εσείς µόνο το πρόβληµα, αλλά όλες οι κυβερνήσεις γιατί
τους συγκεκριµένους ολιγάρχες τους υπηρετείτε και τους εξυπηρετείτε. Με το Ελληνικό ας πούµε, ο Λάτσης, γιατί ό,τι υπάρχει
και κινείται ο Λάτσης το κάνει.
Θέλω να πω, δηλαδή, ότι όλα αυτά δείχνουν κάτι. Ότι αυτό το
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Κοινοβούλιο δεν λειτουργεί και δρα υπέρ των πολιτών. Λειτουργεί και δρα υπέρ των ολιγαρχών µε τις συγκεκριµένες επιλογές.
Και αν ήθελε να είχε µηχανισµούς, θα το είχε φτιάξει εδώ και
πάρα πολύ καιρό το σύστηµα.
Να σας πω τώρα, λοιπόν, για τα brands. Ένα brand που χάσαµε, κύριε Υπουργέ, ας είναι καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το όνοµα Μακεδονία, µακεδονικό τυρί, µακεδονικός χαλβάς. Το χάσαµε. Το
απωλέσαµε. Δίνουµε µάχη τώρα για να το κερδίσουµε. Γίνονται
εκθέσεις κρασιών και τρέχουν οι Μακεδόνες οι δικοί µας για να
πείσουν ότι αυτό το κρασί είναι δικό τους και το άλλο των Σκοπιανών και γίνεται πανικός.
Άλλο που χάσαµε είναι η φέτα. Και το λέω χάσαµε γιατί; Είναι
ντροπή, τι να συζητάω; Ένα προϊόν είχαµε, ρε παιδιά. Αφρικανική
φέτα, ορίστε. Όποιος θέλει την παίρνει. Γερµανικό σουπερµάρκετ, Υπουργέ. Πού είναι τα προξενεία µας, ο εµπορικός ακόλουθος; Ή σε κάθε προξενείο να κυνηγάει αυτή την ιστορία. Αφρικανική φέτα; Ο Χριστός και η Παναγιά! Αυτό είναι brand, είναι
σήµα. 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)
Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι µόνο αυτό. Είναι το τσίπουρο,
που στον Τύρναβο παραδείγµατος χάριν, γιατί µιλάω µε τον κ.
Ροντούλη, ο οποίος ήταν εκεί παλιά συνάδελφος, γίνεται πανικός. Με το τσίπουρο ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στο εξωτερικό.
Πωλείται βουλγαρικό τσίπουρο! Πού είναι η δική µας αντίδραση;
Πού είναι, πείτε µου εσείς. Να µου πείτε ότι έχουµε τον τάδε µηχανισµό που αντιδρά διεθνώς. Δεν υπάρχει µέριµνα και πρόνοια.
Στα γιαούρτια µας; Το γιαούρτι είναι ελληνικό προϊόν. Στην
ελιά της Καλαµάτας. Σας λέω συγκεκριµένα.
Αυτά τα λέω γιατί; Γιατί πρώτα πρέπει, κύριε Υπουργέ µου, να
εκπαιδεύσουµε τους πολίτες. Πού είναι τα κανάλια, τα οποία τα
ελέγχετε εντός ή εκτός εισαγωγικών, να κάνουν µερικά διαφηµιστικά µηνύµατα και να βοµβαρδίζουν τον Έλληνα καταναλωτή
ότι πρέπει να παίρνει προϊόντα ελληνικής κατασκευής, παραγωγής και προελεύσεως και να προτιµάει τα ελληνικά προϊόντα;
Σήµερα, τώρα που µιλάµε, ταΐζουµε την τουρκική βιοµηχανία
όπλων µέσω αγοράς προϊόντων τουρκικών χωρίς να ελέγξουµε
το bar code, το 869, που είναι τουρκικό. Κάντε ένα σποτ να το
παίξουν όλα τα κανάλια, αυτά που παίζουν άλλα θέµατα όταν
είναι να βοµβαρδίσουν ένα κόµµα το οποίο ανεβαίνει όπως, η Ελληνική Λύση. Κάντε το! Τόσο δύσκολο είναι; Διαφήµιση, να ενηµερωθεί ο καταναλωτής τι πρέπει να αγοράζει, τι πρέπει να παίρνει. Να παίρνει φέτα ελληνική.
Γιατί κυκλοφορούν και σε ελληνικά σουπερµάρκετ γερµανικές
φέτες, ξέρετε. Ψάξτε γερµανικά σουπερµάρκετ στην Ελλάδα.
Ψάξτε λίγο παραπάνω. Αλλά πού να τα ψάξετε; Μπορείτε; Εδώ
είναι το πρόβληµα. Όλη η ιστορία είναι αυτή.
Επίσης, -εγώ δεν έχω δει και θα το πω- µόλις είκοσι τέσσερις
επιχειρήσεις έχουν κατοχυρώσει το εµπορικό τους σήµα στη βόρεια Ελλάδα.
Από τις εκατόν ογδόντα δυο επιχειρήσεις όλων των κλάδων
και τέσσερις χιλιάδες προϊόντα µόνο είκοσι τέσσερις επιχειρήσεις το κατοχύρωσαν. Θα µου πείτε ότι για αυτό φταίει η ατοµική
ευθύνη των εταιριών που οι ίδιοι άνθρωποι δεν κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Ναι, αλλά πρέπει η πολιτεία να οδηγήσει αυτούς τους ανθρώπους, δεν γίνεται µόνοι τους, δεν µπορούν
µόνοι τους. Το λέω γιατί, κύριε Υπουργέ, η πρόθεση είναι πολύ
καλή, αλλά χρειάζεται και η οδήγηση του πολίτου, του παραγωγού, του καταναλωτού. Δεν υπάρχει τίποτα. Ο καθένας µόνος
του λειτουργεί για τη δική του εταιρία. Δεν γίνεται έτσι δουλειά.
Εγώ θυµάµαι ότι όταν η Μέρκελ ήρθε στον Σαµαρά είχε κουβαλήσει την «MERCEDES» και όλες τις µεγάλες εταιρίες της για να
αγοράσουµε σαν τους ιθαγενείς τα µπιχλιµπίδια τους. Όταν πάει
ο Πρωθυπουργός στο εξωτερικό, δεν πρέπει να παίρνει µερικούς
δικούς µας από πίσω, να είναι από δίπλα; Όχι κάτι περίεργους
µε παντόφλες που κυκλοφορούσε ο Σαµαράς, µιλάµε για επιχειρηµατίες που παράγουν προϊόντα. Ναι, τέτοιους κουβαλούσε,
κύριοι συνάδελφοι, και το λέω αυτό για να αντιληφθούµε τι γίνεται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Από την άλλη, κύριε Υπουργέ, πήγα σε σουπερµάρκετ εγώ
προχθές και πήρα ένα γιαούρτι και διάβασα µε µικρά γράµµατα
ότι το γιαούρτι αυτό είναι µε «χαλάλ». Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή
η εταιρία. Είναι η «ΗΠΕΙΡΟΣ»; Συγγνώµη, εγώ είµαι ορθόδοξος,
γιατί πρέπει να φάω ένα γιαούρτι το οποίο έχει πάνω «χαλάλ» και
δεν µου το λέει µε µεγάλα γράµµατα για να ξέρω να µην το πάρω
εγώ, διότι είναι η ευλογία µέσω ενός ιµάµη, είναι η µουσουλµανική διαδικασία. Δικαίωµά τους είναι -προς θεού!- ας κάνουν ό,τι
γουστάρουν, αλλά γιατί δεν µε προειδοποιεί εµένα το σήµα
επάνω ότι δεν µπορώ να το καταναλώσω εγώ γιατί έχει ευλογία
µιας άλλης θρησκείας, ενός άλλου δόγµατος; Αν ήταν της Ορθοδοξίας και έλεγε πάνω ότι το γιαούρτι είναι ευλογηµένο, όλοι
από εδώ θα φώναζαν, από την ψευτοαριστερά και θα έχουν και
δίκιο…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Όχι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Μισό λεπτό, άλλο θέλω να πω. Θα έχετε και δίκιο. Το δικό
µου δόγµα είναι ισλαµιστής, γιατί να φάω το ορθόδοξο γιαούρτι.
Όταν το προϊόν γράφει πάνω «χαλάλ», δεν τον υποχρεώνετε να
έχει µεγάλα γράµµατα, κύριε Υπουργέ; Γιατί; Υπάρχει το «χαλάλ»
και στο τυρί.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: ..το κυλικείο…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Δεν µε ενδιαφέρει το κυλικείο, ρε παιδιά. Καταλάβετε τι
σας λέω. Είναι άδικο για µια οµάδα ανθρώπων να δέχεται να
τρώει προϊόντα που δεν θέλει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Μας προκαλεί, κύριε Πρόεδρε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Όχι, δεν σας προκαλώ, λέω την αλήθεια. Τώρα εάν είναι
πρόκληση η αλήθεια, τι να πω; Δεν αναφέροµαι σε εσάς, γενικά
το λέω για την Αριστερά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Πείτε το στην Κυβέρνηση…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Το είπα, κύριε συνάδελφε. Μάλλον δεν ακούτε τι λέω και
ακούτε µόνο όταν αναφέροµαι σε εσάς. Είπα στον Υπουργό να
βρεθεί πρόνοια και µέριµνα. Αυτό είπα, αλλά δεν το ακούτε. Το
«χαλάλ» γράφεται πάνω στο προϊόν µε µικρά γραµατάκια.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Είναι δικός σας νόµος και σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριοι
του ΣΥΡΙΖΑ! Είναι δική σας νοµοθεσία είναι. Δική µου είναι; Εσείς
το φέρατε, από εσάς έγινε. Δεν το καταλογίζω σε εσάς, λέω όλοι
οι πολιτικοί πρέπει να το καταλάβουν. Καλό είναι να χαµογελούµε, αλλά όταν ξεπουλάµε Μακεδονία, ξεπουλάµε Ορθοδοξία,
ξεπουλάµε πατρίδα, να είµαστε και λίγο σοβαροί. Να γίνει κάτι
διαφορετικό. Λέω να γράφεται µε µεγαλύτερα γράµµατα. Αυτό
λέω. Κακό είναι και αυτό; Και αυτό σας ενοχλεί; Ο Χριστός και η
Παναγία!
Όµως, αν έλεγε ότι το ευλόγησε ο µητροπολίτης θα ουρλιάζατε όλοι εδώ µέσα. Όταν το ευλογεί ο ιµάµης ή το άλλο που γίνεται µε σφαγή των ζώων που όταν βρουν κρέας σφάζουν το
ζώο, δεν σας ενοχλεί αυτό. Σας παρακαλώ, εγώ είµαι και φιλόζωος. Ας σοβαρευτούµε. Είµαι φιλόζωος και αγαπώ τα ζώα περισσότερο από τους ανθρώπους και έχω και δυο σκυλιά. Πάµε
παρακάτω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς το τρώτε ζωντανό;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Εγώ, κύριε συνάδελφε, δεν τρώω κρέας, το αποφεύγω. Το
καταλάβατε;
Πάµε στην ουσία. Πάµε στον κορωνοϊό.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο χρόνο παραπάνω.
Άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό της χώρας σε ένα µήνυµα ειλικρινά σοβαρό. Άκουσα και τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας ήταν
και αυτός στη γραµµή της εθνικής οµοψυχίας. Αυτό σηµαίνει ότι
δεν είναι αργά να βάλει κάποιος µυαλό. Όµως, άκουσα και κάτι
αµίµητο. «Ως Πρωθυπουργός οφείλω να ακούσω ειδικούς επιστήµονες. Για τις εκκλησίες ισχύει ό,τι και για τις δηµόσιες συναθροίσεις». Συµφωνώ. Όµως, πρέπει να ισχύει και για τα τζαµιά
και όχι µόνο για την εκκλησία της Ελλάδας. Δεν µπορεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός να αναφέρεται στοχευµένα µόνο στην Ορ-
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θόδοξη Εκκλησία.
Γιατί δεν έκανε αναφορά και για τα τζαµιά; Στα τζαµιά δεν κυκλοφορεί ο κορωνοϊός; Εκεί δεν έχει συνάθροιση; Έχει συνάθροιση και εκεί, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας. Όµως, γιατί
στοχευµένα µόνο στην Εκκλησία της Ελλάδας; Δηλαδή, εντοπίστηκε ο τρόπος µετάδοσης του ιού µέσω της Εκκλησίας της Ελλάδος µόνο; Μόνο µέσω της Ορθοδοξίας;
Όλοι οι µαϊντανολόγοι, οι µπαρουφoλόγοι βγήκαν στα κανάλια.
Δεν µε ενδιαφέρει τι είπε ο κ. Πολάκης. Ο κ. Πολάκης είπε οι
πλούσιοι και οι χριστιανοί. Στην Κίνα δεν έχει ούτε χριστιανούς
ούτε και πλούσιους, κοµµουνιστικό καθεστώς έχει, λίγοι είναι οι
πλούσιοι από τη νοµενκλατούρα του κοµµουνιστικού κόµµατος.
Θέλω να πω ότι αυτή η εµµονή µε τον χριστιανισµό είναι µια
εµµονή που είναι ενοχλητική τουλάχιστον στο ποίµνιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο καθένας πιστεύει όπου θέλει και είναι δικαίωµά του, αλλά δεν µπορείς να στοχοποιείς µια οµάδα ανθρώπων λέγοντας ότι µόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν πρέπει
να επιτρέπονται συναθροίσεις ή η θεία µετάληψη. Πρέπει να προσέχουµε τους όρους. Εδώ και είκοσι αιώνες κοινώνησαν αυτοκράτορες, φιλόσοφοι, οπλαρχηγοί, επιστήµονες, πρωθυπουργοί
και δεν έπαθαν τίποτα, να το πω έτσι πολύ απλά. Υπάρχει και η
ηπατίτιδα που µεταδίδεται. Είναι δικαίωµά σου να κοινωνήσεις.
Γιατί πρέπει να µπούµε στη διαδικασία λοιδορίας ενός δόγµατος
Με το ίδιο σκεπτικό, η συνάντηση εντός του τζαµιού πρέπει να
απαγορευτεί ή να µην γίνεται. Δεν το είπε αυτό ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν το είπε αυτό ο Πρωθυπουργός; Θα µπορούσε να
το πει και αυτό σε όλα τα δόγµατα, σε όλες τις εκκλήσεις. Μόνο
για την Εκκλησία της Ελλάδος αναφέρθηκε, µόνο για την ορθόδοξη πίστη.
Όσο για τη θωράκιση, έχω εδώ µπροστά µου µια καταγγελία
από το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδος. Να, η θωράκισή τους! Αυτή
είναι η παράγκα του µπάρµπα Θωµά. Εδώ εξετάζονται όσοι
έχουν «κορωνοϊό». Κέντρο Υγείας Ορεστιάδος. Μου το έστειλαν
σήµερα από την Ορεστιάδα. Εάν αυτό θεωρεί το Υπουργείο ότι
είναι θωράκιση από τον «κορωνοϊό», έχουµε πρόβληµα. Θέλει σοβαρότητα.
Θα επανέλθω τώρα σ’ ένα προσωπικό θέµα. Εδώ θα γελάσει
κάθε πικραµένος. Ξέρετε, εδώ και πέντε µέρες όλα τα µέσα
ασχολούνται µε την Ελληνική Λύση, στοχεύοντας στο πρόσωπο
του Προέδρου της -το αντιλαµβάνοµαι- επειδή εργάζεται. Το
πρόβληµα όλου του συστήµατος είναι ότι εργάζεται ένας πρόεδρος κόµµατος. Δεν πρέπει να εργάζεται, πρέπει να είναι άεργος ή άνεργος και να πληρώνεται από άλλους. Εγώ προτιµώ να
εργάζοµαι και να πληρώνοµαι. Από τη δική µου τσέπη βγαίνουν
όλα τα έξοδα του κόµµατος και µπορεί να µε ελέγξει όποιος
θέλει από εσάς, να δει πόσα χρήµατα έχω βάλει µόνος µου, πόσα
έχω βγάλει ο ίδιος από την τσέπη µου, για να υπάρχει το κόµµα.
Γιατί επιχορήγηση δεν πήραµε ούτε ένα ευρώ.
Καλοδεχούµενη η έρευνα του ΕΣΡ. Επειδή βλέπω και συνάδελφους εδώ, θέλω να πω τα εξής: Πέµπτη µεταδόθηκε η εκποµπή. Το βράδυ, µε εντολή δική µου, δεν ξαναµεταδόθηκε πουθενά. Μία φορά µεταδόθηκε. Η κλιµάκωση ξεκίνησε από το Σάββατο και την Κυριακή για µία εκποµπή, η οποία έγινε την Πέµπτη,
και το ΕΣΡ έκανε παρέµβαση. Καλά ’ξηγήθηκαν, αλλά δεν είδα
το ΕΣΡ να ευαισθητοποιείται ότι επί πέντε-έξι µέρες υβρίζουν
έναν Πρόεδρο κόµµατος, χωρίς ο ίδιος να απολογηθεί, να κληθεί
και να µιλήσει.
Θυµάµαι µε τη NOVARTIS ο Ανδρέας Λοβέρδος -και είχε δίκιο
τότε- όταν όλο το σύστηµα ήταν εναντίον τους -δεν ξέρω δικαίως
ή αδίκως, εγώ θεωρώ πως αδίκως ήταν εναντίον τους- αλλά και
όλοι έβγαιναν και έλεγαν και είχαν το δικαίωµα να µιλήσουν. Εδώ,
σε εµένα, επί πέντε-έξι ηµέρες όλο το µιντιακό σύστηµα, ακόµη
και η δηµόσια τηλεόραση δυστυχώς, βάλλει εναντίον ενός ανθρώπου και ενός κόµµατος, χωρίς να ζητήσουν πότε τον λόγο
απ’ αυτόν τον άνθρωπο να απολογηθεί γι’ αυτά που τον καταγγέλλουν. Γιατί εγώ δεν απολογούµαι σε κανέναν, αλλά δεν µου
ζητούν να πω ούτε την άποψή µου. Ούτε αυτό!
Το ΕΣΡ, όµως, δεν έδωσε οδηγία στα κανάλια «βγάλτε και τον
κύριο που καταγγέλλετε». Γιατί ο κύριος που καταγγέλλουν δεν
είπε «θεραπεύει», το επαναλαµβάνω, δεν είπε «γιατρεύει το προϊόν». Το επαναλαµβάνω και το τονίζω, για να το καταλάβουν ορι-
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σµένοι.
Και επειδή διάβαζα σήµερα διάφορες εφηµερίδες, θα σας
δείξω µερικές διαφηµίσεις, που εδώ δεν παρεµβαίνει κανένας,
κανέναςεισαγγελέας. Ας πούµε -και το λέω στη Νέα Δηµοκρατία- για τα 100 δισ του Βαρουφάκη δεν έγινε καµµία παρέµβαση.
Επίσης, θέλω να πω ότι δεν έγινε εισαγγελική παρέµβαση
προς το πρόσωπό µου, κύριοι συνάδελφοι. Γιατί αυτό γράφουν
ψευδώς τα µέσα ενηµέρωσης. Έγινε µηνυτήρια αναφορά από
τον κύριο γυρολόγο των φαρµακοποιών, τον κ. Λουράντο, ο οποίος έκανε µηνυτήρια αναφορά και έπρεπε σαφώς να κάνει παρέµβαση ο εισαγγελέας, να πάει στον εισαγγελέα.
Έχω µπροστά µου, κύριοι συνάδελφοι, το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ».
Έχει ολόκληρο άρθρο: «Το αυτοκίνητο προστατεύει από τον κορωνοϊό». Το έχω εδώ. Ένας εισαγγελέας θα παρέµβει στο «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»; Το αυτοκίνητο προστατεύει από τον κορωνοϊό»! Αυτό
εδώ το αυτοκίνητο!
Έχω εδώ πάλι το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»: «Δείτε ποια µάσκα σας
προστατεύει από τον κορωνοϊό». Αυτό δεν είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων; Δεν είναι; Προστατεύει από τον «κορωνοϊό»; Εγώ
έλεγα, επαναλαµβάνω, ότι δεν θεραπεύει, δεν γιατρεύει, βοηθάει.
Εδώ έχω ένα δηµοσίευµα. Λέει: « Καραµέλα αντιική, antivirus».
Καραµέλα! Και τη διαφηµίζουν σε πανελλαδικής εµβέλειας κανάλι! Είναι χορηγός πρωινής ενηµερωτικής εκποµπής και κανείς
από εσάς δεν µιλάει, ούτε το ΕΣΡ ούτε κανένα κανάλι. Και έχω
και άλλα εδώ.
Εγώ θα το πω ευθέως. Εµένα µε στεναχώρησε ένα πράγµα,
ότι αυτοί που χάρηκαν περισσότερο είναι οι νεοναζί, τα ναζιστικά
περιττώµατα, αυτά που έφυγαν από εδώ µέσα και δεν θα ξαναπατήσουν ποτέ. Γιατί ναζί στην ελληνική Βουλή δεν χωρούν! Ναζί
µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο δεν χωρούν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και χοροπηδούν τα ναζιστικά περιττώµατα από τη ναζιστική
δεξιά µέχρι την άκρα αριστερά εναντίον της Ελληνικής Λύσης,
γιατί ο Πρόεδρος εργάζεται.
Να δεχτώ εγώ ότι έκανα ένα λεκτικό λάθος. Ένα, που δεν το
δέχοµαι, αλλά ας το δεχθώ. Έπρεπε να γίνει από το Σάββατο δύο
εικοσιτετράωρα µετά ολόκληρος ντόρος σ’ ένα θέµα, στο οποίο
δεν υπάρχει θέµα; Αυτή είναι η ερώτησή µου. Δεν θέλω συναδελφική αλληλεγγύη από κανέναν σας, αλλά αυτό µπορεί να το
υποστεί ο καθένας από εσάς. Το λέω, γιατί θα το υποστείτε κάποια στιγµή, διότι αφήνετε τον Μαρινάκη, τον Σαββίδη και όλους
αυτούς να κάνουν το παιχνίδι τους στην πλάτη του ελληνικού
λαού και στην πλάτη του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι που µε ενοχλεί
και δεν βλέπω κανέναν να διαµαρτύρεται για όλα αυτά, δεν
βλέπω κανέναν να µιλάει για όλα αυτά.
Επίσης, θα το πω ευθέως. Κύριοι συνάδελφοι, την Πέµπτη ήταν η εκποµπή και την Πέµπτη το βράδυ υπήρχε ανάρτηση στο
FACEBOOK και στα social media δική µου προσωπική, αναλύοντας τι είχε γίνει και σταµατώντας την εκποµπή. Μία µετάδοση
ήταν. Το λέω αυτό, γιατί όταν κάνει λάθος η Ελληνική Λύση, όταν
κάνει λάθος ο Πρόεδρός της, θα το πω δηµοσίως εγώ ο ίδιος.
Αλλά δεν θα την πληρώσει όλη η Ελληνική Λύση.
Αντιλαµβάνοµαι ότι αυτό έγινε µετά τις δηµοσκοπήσεις. Πήρε
5,5%. Τρίτο κόµµα έλεγαν οι περισσότεροι. Έπρεπε να κόψουν
τα πόδια της Ελληνικής Λύσης. Θα σας πω κάτι: Ό,τι µας δυσκολεύει, ό,τι µας ζορίζει, τόσο µας ατσαλώνει και µας δυναµώνει.
Ό,τι και να κάνουν οι ολιγάρχες και οι νταβατζήδες, εµείς θα προχωρήσουµε ευθεία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ -το λέω στην Κυβέρνηση- θα σας
πω τι λάθη κάνετε. Και θα κλείσω µε αυτό, γιατί δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο σας.
Πριν έναν µήνα, η ελληνική Κυβέρνηση άλλαξε Αρχηγό ΓΕΣ.
Τον άλλαξε. Ο Αρχηγός ΓΕΣ θέλει τρεις µήνες τουλάχιστον για
να ενηµερωθεί, γιατί περνάµε δύσκολες στιγµές.
Πριν δύο µέρες, αλλάζετε τον Διοικητή της ΑΣΔΕΝ, Επιτελάρχη ΓΕΣ, καθ’ ύλην αρµοδίους για επιχειρήσεις. Ποιοι θα ενηµερώσουν τον νέο Αρχηγό, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας; Πώς
τα κάνετε αυτά εν ώρα κρίσεως; Δηλαδή κάνετε κρίση αξιωµατικών εν ώρα κρίσης µε την Τουρκία; Πού το έχετε δει αυτό; Είναι
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εγκλήµατα αυτά. Είναι λάθη που δεν πρέπει να γίνονται έτσι κι
αλλιώς. Είναι ντροπή. Συνεχίζετε µε διευθυντή κλάδων και επιτελικό γραφείο. Ποιος θα ενηµερώσει ποιον αν συµβεί κάτι; Ζητάτε
από τον ΣΥΡΙΖΑ -και καλά κάνετε- οµοψυχία και από όλους µας.
Μα, όταν κάνετε τέτοια λάθη; Τέτοια λάθη δεν γίνονται από µια
σοβαρή κυβέρνηση. Πώς το έκανε ο Πρωθυπουργός αυτό; Σαφώς και να βοηθήσουµε. Μαζί, όλοι ενωµένοι, απέναντι σε αυτό
που έρχεται. Διότι φαίνεται ότι έρχεται δυστυχώς. Έβγαλαν οι
Τούρκοι όλα τα υποβρύχιά τους σήµερα το πρωί στο Αιγαίο. Άρα,
κάτι ετοιµάζουν. Πρέπει να είµαστε όλοι ενωµένοι, παρά τις διαφοροποιήσεις µας. Πώς, λοιπόν, κάνετε αυτό το λάθος στον ελληνικό στρατό;
Από την άλλη, για τον Έβρο, οι κάτοικοι φυλάνε Θερµοπύλες,
άσχετα µε τις λεκτικές αστοχίες κάποιων του ΣΥΡΙΖΑ. Είπαν κάτι
παραπάνω οι άνθρωποι. Οι κάτοικοι των περιοχών δεν πρέπει να
πριµοδοτηθούν µε έναν ΦΠΑ χαµηλότερο ή µε ένα έκτακτο επίδοµα; Οι κάτοικοι της Θράκης, οι κάτοικοι του Έβρου που πολεµούν εκεί και αγωνίζονται δέχονται πιέσεις.
Πολλά πράγµατα που κάνουµε αποδείχθηκαν λάθος. Η ανακούφιση των κατοίκων της Θράκης είναι υποχρέωση όλων ηµών.
Βέβαια, το µεγαλείο σας φτάνει µέχρι το σηµείο να κάνετε φράχτη πάλι, οχύρωση τύπου «Hesco». Βάζετε κάτι τετράγωνα αµµώδη. Και καλά κάνετε. Ξέρετε, όταν είσαι φτωχός βρίσκεις ό,τι
να ’ναι. Βάζεις και συρµατόπλεγµα για κότες, για κουνέλια κ.τ.λ.,
όπως στο χωριό που ζούσαµε εµείς.
Αποφασίστε να κάνουµε έναν φράχτη πραγµατικά τσιµεντένιο,
ό,τι έκανε το Ισραήλ, ό,τι έκανε η Τουρκία, ό,τι κάνει η Αµερική,
ό,τι κάνουν οι σοβαρές χώρες. Να φτιάξουµε τσιµεντένιο φράχτη. Και σήµερα δεν θα σπαταλούσαµε περίπου 500 χιλιάρικα
την ηµέρα για την άµυνα διακοσίων χιλιοµέτρων. Δίνουµε λεφτά.
Οι αστυνοµικοί, όλοι αυτοί που είναι εκεί πληρώνονται. Δεν είναι
τζάµπα εκεί οι άνθρωποι. Πολεµούν όµως για την πατρίδα. Αν είχαµε τσιµέντο, δεν θα χρειάζονταν τόσα πολλά έξοδα.
Η πρόληψη είναι προτιµότερη -και θα το ξαναπώ ακόµη µια
φορά- της καταστολής. Δυστυχώς και δεν µας ακούτε και τρέχετε πίσω από τις εξελίξεις. Μην καταστέλλετε τις εξελίξεις. Να
προλαµβάνετε. Να ακούτε και τον ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούτε και το ΚΚΕ.
Να ακούτε και το ΜέΡΑ25 που δεν είναι εδώ. Να ακούτε και την
Ελληνική Λύση. Να τους ακούτε όλους και να εφαρµόζετε τα
καλά, όπως κάνετε εσείς, Υπουργέ, σε αυτό το νοµοσχέδιο. Ας
το κάνει και ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί σας. Και να είστε
βέβαιοι για ένα πράγµα: Ελληνικός λαός και πολιτικοί ενωµένοι
ποτέ νικηµένοι. Τελεία και παύλα.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κινήµατος Αλλαγής, ο κ. Λοβέρδος.
Έχουµε κάνει µια συµφωνία, κύριε Λοβέρδο, να αυτοπεριοριστούµε στα δώδεκα λεπτά
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ξεκινήσω από τα Ελληνοτουρκικά, γιατί πρέπει στην Εθνική Αντιπροσωπεία να ακούγονται ορισµένα πράγµατα. Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κάνω αυτή
την ιεράρχηση σήµερα στο θεµατολόγιο που θα ακολουθήσω.
Έχουµε τις τελευταίες εβδοµάδες, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δύο απανωτές ήττες του Προέδρου Ερντογάν. Η πρώτη του
ήττα έγινε προ εβδοµάδων στη Συρία, όπου έχασε και ταπεινώθηκε στο πεδίο της µάχης και άρον άρον, σύρεται σε µία συµφωνία της οποίας το περιεχόµενο ακόµα δεν έχει γίνει ευρέως
διεθνώς αντιληπτό. Εν πάση περιπτώσει, είναι µια συµφωνία ενός
χαµένου που αναζητά να διαιρέσει το κόστος της ήττας του.
Ήταν από την αρχή δεδοµένο ότι το µέτωπο που άνοιγε στη
Συρία δεν µπορούσε να το διαχειριστεί, ήταν µέτωπο τεράστιο
που αύξανε κατά πολύ το ήδη υπάρχον µέτωπο από την εισβολή
στη χώρα αυτή το 2014-2015 και που για να το στηρίξει, αφού
εισέβαλε, χρειαζόταν και χρειάζεται χρήµατα, πρόσωπα, κόσµο,
ανθρώπους, ανθρώπινο δυναµικό, Αστυνοµία, Στρατό, υγεία,
υγειονοµικές υπηρεσίες και πολλά άλλα και φυσικά, αντιµετώπιση των προσφυγικών ρευµάτων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έχασε εκεί και έχασε µε ένα ακροατήριο -ευρωπαϊκό, σχεδόν
πανευρωπαϊκό, πλην Γερµανίας και ίσως και παγκόσµιο- που κοιτάει την ήττα του και τον µέµφεται.
Η δεύτερη ήττα του Προέδρου Ερντογάν έγινε στον Έβρο και
έγινε στον Έβρο, γιατί όπως έκανε και µε τη Συρία που προειδοποιούσε ότι θα εισβάλει, έτσι προειδοποιούσε πως θα στείλει
στην Ευρώπη ένα εκατοµµύριο µετανάστες. Και αποπειράθηκε
να το κάνει, όχι, βέβαια, να στείλει ένα εκατοµµύριο, αλλά να
εξευτελίσει την Ελλάδα, κάνοντας τα σύνορά της «σουρωτήρι»
και από την άλλη πλευρά να πει στην Ευρώπη «αρχίζω να εκτελώ
αυτό για το οποίο σας είχα προειδοποιήσει». Ηττήθηκε και στο
πεδίο αυτό και η ήττα του ήταν πανευρωπαϊκώς αντιληπτή και
τολµώ να πω και σε αυτό το επίπεδο και πέρα από τα όρια της
Ευρώπης αντιληπτή.
Πώς, όµως, τα καταφέραµε; Παίρνω τον λόγο και αναφέροµαι
και σε αυτό, γιατί ήµουν εδώ όταν συζητάγαµε νοµίζω στα τέλη
του Νοεµβρίου ή και τον Δεκέµβρη -δεν θυµάµαι καλά- την ανάγκη συνεργασίας Στρατού και Αστυνοµίας και υπήρχαν στην Αίθουσα αυτή αντιρρήσεις, επιφυλάξεις. Μέρος των επιφυλάξεων
είχα και εγώ για το πώς θα γίνει αυτό, όχι ακραίες επιφυλάξεις,
όπως ακούστηκαν από κάποιους συναδέλφους ότι ιδρύεται κατ’
ουσία ένα νέο σώµα µεικτό και θα έχει πάρα πολλά προβλήµατα
και τα λοιπά, αλλά είχα πάντως την επιφύλαξη της εφαρµογής.
Ως Κίνηµα Αλλαγής σε συνεργασία µε την κ. Γεννηµατά πήραµε την πρωτοβουλία και πήγα επάνω, είδα στην πράξη πώς
εφαρµόζεται, πώς πραγµατώνεται η συνεργασία αυτή, η οποία
πραγµατικά είναι άψογη. Άψογη!
Και τα µέτρα τα οποία είχαν επιλέξει από τον Νοέµβριο και
µετά ήταν να επεκταθεί ο φράχτης από τα δωδεκάµισι χιλιόµετρα
που είχαµε σχεδιάσει και υλοποιήσει εµείς από την εποχή Παπανδρέου και Παπουτσή στα πενήντα χιλιόµετρα επιπλέον. Και
τότε, τον Ιανουάριο, οκτώµισι χιλιόµετρα είχαν ήδη καλυφθεί. Τα
σύνορα είναι πολύ µεγαλύτερα, είναι προφανές και όσοι ξέρουν
την περιοχή καταλαβαίνουν, αλλά τα σηµεία από τα οποία περνούν οι παράνοµοι, οι παράτυποι µετανάστες είναι πολύ συγκεκριµένα και άρα, δεν χρειάζεται να κάνεις εµπόδια σε όλη την
περιοχή, αρκεί σε πολύ βασικά σηµεία.
Αυτή η συνεργασία, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ευδοκίµησε
και όταν σχεδιαζόταν και όταν υλοποιείτο, χωρίς να υπάρχει αυτό
που ο Ερντογάν επιχείρησε να πραγµατοποιήσει. Και µας χρειάστηκε ακριβώς εκείνη τη στιγµή, στα τέλη του Φεβρουαρίου,
όταν ο Ερντογάν υλοποίησε την απειλή του να εξευτελίσει τη
χώρα µας και να στείλει µήνυµα στους Ευρωπαίους ότι θα αφήνει
να περνούν οι µετανάστες και οι πρόσφυγες από τα σύνορα της
Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ιταλίας και της Μάλτας προς την
Ευρώπη.
Έχω να προσθέσω, όµως και κάτι ακόµη: Κυρίες κύριοι Βουλευτές, υπήρξε και µία συζήτηση που κάναµε εδώ ανάµεσά µας
-πάντα ψάχνουµε να βρούµε κάτι να τσακωθούµε- για το αν σε
αυτή την προσπάθεια του Στρατού και των Σωµάτων Ασφαλείας
µπορεί να είναι χρήσιµοι και οι πολίτες. Εγώ µε άνεση έλεγα ότι
αυτόκλητοι υπερασπιστές της Ελληνικής Δηµοκρατίας δεν χρειάζονται, µπορεί να κάνουν µάλιστα και κακό, διότι µπορεί να κάνουν ενέργειες οι οποίες να καταστούν χρήσιµες προς εκµετάλλευση από την πλευρά του Ερντογάν. Με άνεση το λέω αυτό και
σήµερα, το έλεγα και χθες, είναι και η άποψή µου γενικά.
Όµως, υπήρξαν δύο µορφές συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας µε τους πολίτες. Η δόκιµη
µορφή, όπου κάποιοι πολίτες συνεργάζονται στο πλαίσιο των κατευθύνσεων και των οδηγιών που δίνουν τα Σώµατα Ασφαλείας
και ο Στράτος, αλλά υπήρξαν και οι αυτόκλητοι, όπως ο Γιώργος
πήρε το όπλο του και πήγε εκεί να κουµαντάρει τα πράγµατα. Το
δεύτερο πρέπει να το καταδικάζουµε και να µην το αφήνουµε,
να µην το επιτρέπουµε. Και πράγµατι, τα Σώµατα Ασφαλείας, οι
υπεύθυνοί τους και ο Στρατός αποµάκρυναν αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων. Υπήρξαν, όµως, και οι άνθρωποι που βοηθούν, που βοήθησαν την 28η Φεβρουαρίου και τις επόµενες
µέρες και βοηθούν και τώρα που µιλάµε, οι άνθρωποι που λειτουργούν στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που δίνουν τα επίσηµα
όργανα του ελληνικού κράτους. Η χρησιµότητά τους και η βοήθειά τους είναι ανεκτίµητη.
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Καταδικάζουµε την περίπτωση της αυτόκλητης και ζηµιογόνου
ενδεχοµένως παρεµβολής και συγχαίρουµε και τιµούµε αυτούς
που βάζουν τα συµφέροντά τους και το σώµα τους µπροστά για
να προστατεύσουν την πατρίδα.
Ακούστηκε -και δεν θέλω να είµαι κακός, δεν είναι ώρες άλλωστε- για κάποιους τέτοιους τύπους που πήγαν να βοηθήσουν και
είναι, ας πούµε, κάτοχοι αυθαίρετων πλούσιων σπιτιών, βιλών
όπως τις είπαν, τις οποίες πρέπει να προστατεύσουν και γι’ αυτό
βοήθησαν αυτοί.
Κοιτάξτε, εγώ επιστρέφω από διήµερη περιοδεία για δεύτερη
φορά από τον Έβρο. Επέστρεψα αργά χθες το βράδυ και τελευταία µου διαδροµή ήταν µε µία βάρκα, µία ψαρόβαρκα στα 16 χιλιόµετρα του Δέλτα µέχρι που βγαίνει το ποτάµι στη θάλασσα.
Αυτή ας πούµε, κυρίες και κύριοι, είναι µία βίλα. Αυτό είναι ένα
σκάφος ενός πλούσιου ιδιοκτήτη και αυτός είναι ο κήπος του
στον οποίο κάθεται µε τους άλλους πλούσιους φίλους του και
πίνουν τον καφέ τους και τα ποτά τους. Και αυτή είναι µία άλλη
βίλα. Και από τις εξήντα, που είναι εν ενεργεία, έχω φωτογραφίσει καµµιά εικοσαριά. Τόσες πρόλαβα.
Και επειδή ντράπηκα γι’ αυτά που ακούγονται σε βάρος συµπολιτών µας, τα φωτογράφισα εγώ ο ίδιος και τα καταθέτω στη
Βουλή. Επαναλαµβάνω ότι σπανίως καταθέτω κάτι στη Βουλή,
αλλά το κάνω για να σταµατήσουµε να λέµε µεταξύ µας πράγµατα που δεν βοηθούν ούτε εµάς τους ίδιους ούτε κανέναν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, οι
οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πολύ εύκολα -το έχουµε πάθει πάρα πολλοί πολιτικοί- παίρνουµε µία πληροφορία εδώ στην Αθήνα από κάπου αλλού από
την Ελλάδα και την ενσωµατώνουµε στον λόγο µας. Δεν χρειάζεται. Η Βουλή είναι κοντά στο Κολωνάκι. Δεν χρειάζεται να µιλάς
από εδώ για κάτι που δεν ξέρεις. Πρέπει πρώτα να το δεις και
µετά να µιλάς.
Και έρχοµαι στον Ερντογάν που ψάχνει fake news. Κατ’ αρχάς
θέλω να συγχαρώ όλους τους αξιωµατικούς, όλους τους ανώτατους αξιωµατικούς που δίνουν τις κατευθύνσεις και όλο το έµψυχο δυναµικό των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας γι’ αυτό το πολύ σοβαρό έργο που επιτελούν εκεί.
Χθες που ήµουν στο κέντρο επιχειρήσεων στις Καστανιές και
µου έκανε ο ταξίαρχος παρουσίαση, παράλληλα ήταν εκεί σε λειτουργία και το «CNN TÜRK» και έβλεπα τι έλεγε η Τουρκία. Έδειχνε παιδάκια µε οξυγόνο, σκοτωµένους, τραυµατισµένους και
ούτω καθεξής. Στα fake news, λοιπόν, αυτών που προσπαθούν
µε αυτό τον τρόπο, τον ασύµµετρο, τον υβριδικό πόλεµο να κάνουν παιχνίδι σε βάρος της χώρας δεν βοηθάµε ούτε µε τα λόγια
µας ούτε ως αυτόκλητοι υπερασπιστές της πατρίδας που πήραµε τα όπλα µας και κάνουµε κακό.
Κυρίες και κύριοι, κλείνω αυτή την ενότητα, που τελικά είναι
και η µεγαλύτερη της οµιλίας µου, µε µία αναφορά σε κάτι το
οποίο πρέπει να µας απασχολεί. Βέβαια, έχουµε το πρόβληµα
του κορωνοϊού, αλλά έχουµε και το πρόβληµα να συνεχίσουµε
να αντιµετωπίζουµε -και να µην πέσουµε σε ρουτίνα- τα θέµατα
στον Έβρο. Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι πριν από λίγους µήνες είχαµε την παράνοµη συµφωνία Τουρκίας και Λιβύης για τα δήθεν
δικά τους µέρη, δηλαδή τις δικές τους θαλάσσιες ζώνες.
Ο Πρόεδρος Ερντογάν έχει προειδοποιήσει και µε λόγια και
εµπράκτως ότι θα επιχειρήσει έρευνες για ορυκτό πλούτο σε
αυτό που θεωρεί παρανόµως ως δικό του χώρο ή χώρο της ψευδοκυβέρνησης της Λιβύης. Μέχρι στιγµής ό,τι έχει πει, το έχει
κάνει. Όποια απειλή έχουµε ακούσει να εκστοµίζει, την έχει
πραγµατοποιήσει.
Πρέπει να είµαστε ενωµένοι όχι µόνο για λόγους θεωρητικούς
και συµβολικούς, αλλά διότι ουδείς µπορεί να είναι βέβαιος για
τις επόµενες συµπεριφορές του που, µάλιστα, θα είναι συµπεριφορές ενός ηγέτη που έχει ηττηθεί δύο φορές τον τελευταίο
καιρό στο πεδίο της µάχης αφ’ ενός και του Έβρου, όπου έκανε
µία µορφή υβριδικού πολέµου και ηττήθηκε.
Όσον αφορά τον ιό, έχει εκφραστεί η Πρόεδρος του κόµµατος
του Κινήµατος Αλλαγής. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι, αλλά θα
ήθελα να κάνω µία παραίνεση προς ανοήτους θέλω να απευθύνω
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εδώ µε τα λόγια άλλου. Ο άνθρωπος που έβαλε γυαλιά στην
ανοησία είναι ο προπονητής της Λίβερπουλ, ο Γιούργκεν Νόµπερτ Κλοπ. Όταν ρωτήθηκε τι πρέπει να γίνει µε τον ιό, απάντησε
«Γιατί ρωτάτε έναν άνθρωπο που φοράει καπελάκι και έχει µούσι
και είναι µέσα σε ένα γήπεδο; Να ρωτάµε τους επιστήµονες».
Αυτή είναι και η δική µας άποψη. Η επιστήµη εισηγείται -εν
προκειµένω οι λοιµωξιολόγοι- και η πολιτεία αποφασίζει. Και στηρίζουµε τις αποφάσεις της πολιτείας. Άλλος τρόπος και άλλο
µέσο δεν υπάρχει. Ό,τι άλλο ακούγεται εν προκειµένω είναι
ανόητο και ζηµιογόνο.
Ωστόσο, η οικονοµία έχει προβλήµατα ως συνέπεια της εξάπλωσης αυτής της πανδηµίας, όπως η διεθνής οργάνωση υγείας
την έχει χαρακτηρίσει πια από χθες. Η οικονοµία έχει προβλήµατα και αυτό πρέπει να µας προβληµατίζει.
Μ’ αυτό το σηµείο θα κάνω µία αναφορά στο σηµερινό σχέδιο
νόµου -µε την άδεια του Προέδρου και τον παρακαλώ να µου
δώσει λίγο χρόνο ακόµη- κάνοντας όµως και µία αναφορά, κύριε
Υπουργέ, µια και είστε εδώ, σε ζητήµατα που µου έθεσαν στον
Έβρο χθες. Μου έθεσαν συγκεκριµένα το ζήτηµα της ανάγκης
της ειδικής φορολογικής ρύθµισης των κατοίκων παραµεθόριων
περιοχών. Εγώ δεν γενικεύω να µιλήσω για όλη τη Θράκη. Εγώ
µιλάω για την περιοχή εκείνη τη συγκεκριµένη. Υπάρχει ανάγκη
ειδικής φορολογικής αντιµετώπισης που είναι τόσο αναγκαία και
χρήσιµη, όσο και η ανάγκη της αύξησης των συνοριοφυλάκων,
γιατί δεν γίνεται µε τη µετακίνηση των στρατιωτών µας και όσων
εργάζονται στα Σώµατα Ασφαλείας να λειτουργήσουµε µε διάρκεια στον Έβρο. Έχουν αποψιλωθεί, κατά κυριολεξία, οι αστυνοµικές δυνάµεις σε νοµούς της βόρειας Ελλάδας, για να είµαστε επαρκείς εκεί. Χρειάζεται κάτι ειδικό για την παραµεθόρια
περιοχή, φορολογικό και σε ό,τι αφορά τους συνοριοφύλακες.
Για να ξαναγυρίσω στο θέµα που µε συνδέει µε το σχέδιο
νόµου -και µ’ αυτό κλείνω- απειλείται η οικονοµία µας. Προφανώς
απειλείται και θα πρέπει τώρα να καταλάβουν οι κυβερνητικοί
ιθύνοντες για τον τοµέα της οικονοµίας ότι το θετικό κλίµα που
δηµιουργήθηκε τον τελευταίο καιρό δεν είναι αρκετό για να στηρίξει στα πόδια της µία οικονοµία. Η τάση, η θετική ή η αρνητική,
είναι χαρακτηριστικό της οικονοµίας -προφανέστατα- αλλά δεν
αρκεί, διότι τα γεγονότα έρχονται πολλές φορές να διαµορφώσουν άλλες συνθήκες στην πραγµατική οικονοµία που µεταβάλλουν και τις τάσεις, κατά συνέπεια.
Εδώ είχαµε κάτι τελείως εξωτερικό από την οικονοµία. Έχουµε
µία πανδηµία. Άρα, έχουµε, όσο ποτέ, ανάγκη τις µεταρρυθµίσεις
στον τοµέα της οικονοµίας. Και ποια είναι η βασική; Δεν θα κουραστώ να το λέω. Τελικά, στην ελληνική πολιτική άµα πεις κάτι
χίλιες φορές, ακούγεται µισή φορά. Είναι η µείωση της γραφειοκρατίας στο κράτος, δηλαδή στη διοίκηση και στη λειτουργία
της δικαιοσύνης. Αντί γι’ αυτό, µέτρα έχουν γίνει κάποια λίγα,
αλλά στην πράξη θα φανεί η αποδοτικότητά τους και δεν τα πιστεύω κιόλας. Λόγου χάριν, είναι οι αποκλειστικές προθεσµίες
που ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε βάλει και για τις οποίες είχε υπερηφανευτεί, γιατί όπως ξέρουµε πάρα πολύ καλά τα δικαστήρια
και διοίκηση µετατρέπουν τις αποκλειστικές προθεσµίες σε ενδεικτικές. Άρα, ό,τι και να λες εσύ, δεν το κάνουν οι άλλοι στην
πράξη.
Εδώ, λοιπόν, έχουµε ανάγκη µεταρρυθµίσεων. Αντί για µείωση
γραφειοκρατίας, κάνετε το επιτελικό κράτος. Πήγατε από την
ανάποδη, δηλαδή και σήµερα φέρνετε ένα σχέδιο νόµου, για το
οποίο όλη η Βουλή σχεδόν µιλάει θετικά. Συµφωνούµε και εµείς.
Οι δύο εισηγητές µας, ο κ. Πάνας και ο κ. Κατρίνης, έχουν µιλήσει πάνω σε αυτό.
Θέλω, όµως, να σας κάνω µία επισήµανση και µ’ αυτό να κλείσω. Είναι θετικό ότι διευρύνετε την έννοια του σήµατος που επιτρέπει τη διάκριση, άρα τα περισσότερα σήµατα και τις λιγότερες επίδικες διαφορές, αφού συµπεριλαµβάνετε στην έννοιά του
-δεν λέω στον ορισµό του, ορισµός δεν υπάρχει- και το ηχητικό
κοµµάτι και τα ολογράµµατα και ούτω καθ’ εξής.
Είναι θετικό ότι διευρύνεται η έννοια του σήµατος, που επιτρέπει τη διάκριση, άρα τα περισσότερα σήµατα, τις λιγότερες επίδικες διάφορες, αφού συµπεριλαµβάνεται στην έννοιά του -δεν
λέω στον ορισµό του, γιατί ορισµός δεν υπάρχει- και το ηχητικό
κοµµάτι και τα ολογράµµατα και ούτως καθεξής.
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Είναι θετικό ότι η διεύρυνση βοηθά και τη µείωση της δυνατότητας αποκλεισµών των απαραδέκτων σηµάτων λόγω προϋφισταµένων σηµάτων. Η διεύρυνση βοηθά τη διάκριση. Σωστό κι
αυτό. Σωστές οι ρυθµίσεις και της οδηγίας και του νόµου.
Είναι θετικό, επίσης, ότι συνδυάζεται σε ό,τι αφορά την κατοχύρωση του συστήµατος, η ύπαρξη του σήµατος και η εφαρµογή
του στην πράξη, η αξιοποίησή του, η χρησιµοποίησή του. Ανενεργά σήµατα δεν είναι σήµατα που µπορούν να οδηγούν σε
αποκλεισµό νεωτέρων.
Θετικό είναι ότι µεταφέρονται από τα διοικητικά στα πολιτικά
δικαστήρια οι σχετικές διαφορές. Αν δεν υπάρχει βέβαια ειδική
δωσιδικία και τα πολιτικά δικαστήρια έχουν καθυστερήσεις. Μπορεί να έχουν λιγότερες, αλλά έχουν.
Θετικό είναι ότι προστατεύεται ευρύτερα η ονοµασία προέλευσης και η γεωγραφική ένδειξη.
Θετικό ότι υπάρχει ευρύτερη ποινική προστασία σε ό,τι αφορά
τα αποµιµητικά προϊόντα και τα πειρατικά. Δεν ξεχνάµε όµως ότι
οι βασικές διαφορές δεν παράγονται από τους πειρατές, αλλά
παράγονται από τις έντιµες επιχειρήσεις που διαφωνούν σε ό,τι
αφορά τα σήµατά τους.
Θετικά αυτά.
Προσέξτε, όµως: Γίνονται δύο επισηµάνσεις κατά τον διάλογο
και τις µεταφέρουν στην Εθνική Αντιπροσωπεία.
Επισήµανση πρώτη: όλα ηλεκτρονικά -και αυτό θετικό-, αλλά
το παράβολο χαρτί. Πρέπει να το αγοράσεις για να πας. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες, ξέρω τις δυσκολίες από τα θέµατα που
έχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά. Δεν είµαι άσχετος, αλλά
οφείλω να το πω. Η ηλεκτρονική µέθοδος επιτρέπει να το κάνεις
χωρίς δικηγόρο, χωρίς παράσταση δικηγόρου. Παράλληλα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το χαρτάκι χαρτάκι. Δεν εξαλείφθηκε
εν προκειµένω και η χαρτούρα.
Επίσης, µε παραξένεψε -αυτό το είδα από τον ΣΕΒ- ότι ο έλεγχος για την ύπαρξη προϋφισταµένου σήµατος, που θα οδηγεί σε
απαράδεκτο, γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά πάµε και στο φυσικό αρχείο από ένα σηµείο και µετά, που σηµαίνει -αυτό καταλαβαίνω
χωρίς να είµαι ειδικός- ότι δεν είναι ψηφιοποιηµένο όλο το σύστηµα. Άρα παραµένει ένα κοµµάτι της λειτουργίας της διοίκησης «µε τον αραµπά», που προφανέστατα παράγει καθυστερήσεις και καθυστερήσεις δεν θέλουµε.
Κλείνω µε την εξής σκέψη: Όταν η χώρα σου πάει να βγάλει
το κεφάλι έξω από το νερό, δεν αρκεί η καλόβολη διάθεση, οι
κυβερνητικές αλλαγές, οι υπουργικές αλλαγές κ.λπ. του πολιτικού συστήµατος. Χρειάζεται να πατάει στα πόδια της η οικονοµία
και πατάει στα πόδια της µόνο µε τη µείωση της γραφειοκρατίας
στη διοίκηση, στη δικαιοσύνη και άλλες σχετικές µεταρρυθµίσεις.
Βλέπουµε αυτή την ενσωµάτωση της οδηγίας που έγινε µε καθυστέρηση. Είναι από τους προηγούµενους. Και αυτοί έκαναν
περίπου δέκα µήνες και αυτοί πήραν προειδοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση -οι παρόντες εννοώ- για να φέρουν το σχέδιο
νόµου εδώ, όπως, συνάδελφε κύριε Πάνα, πολύ σωστά είπατε.
Αλλά γιατί τόσα χρόνια;
Το έχω, πει, αγαπητέ συνάδελφε, και µε τις κυρώσεις των συµβάσεων. Αργούµε. Έρχεται µία σύµβαση εδώ δεκαπέντε χρόνια
µετά την υπογραφή της, προκειµένου να κυρωθεί. Ενσωµατώνονται οι οδηγίες αργά. Πρέπει να λειτουργήσουµε γρήγορα.
Όσο καθυστερούµε, τόσο βγάζουµε µόνοι µας τα µάτια µας. Και
τώρα που η Ελλάδα, πέραν των εγγενών δυσκολιών της, έχει και
το πρόβληµα µε την παρούσα πανδηµία, θεωρώ ότι αυτό πρέπει
να βάλει µία φορά πιο πολύ µυαλό στους κυβερνώντες, ούτως
ώστε να πάνε πιο γρήγορα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ Βασίλειος - Πέτρος Σπανάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα σε µία δύσκολη µέρα και µια δύσκολη συγκυρία για
όλη την Ευρώπη, για τη χώρα µας, για ολόκληρο τον κόσµο, συζητάµε ένα νοµοσχέδιο που νοµίζω ότι η συγκυρία το αδικεί. Διότι
αυτά τα ενενήντα άρθρα αυτού του νοµοσχεδίου δηµιουργούν
για την πατρίδα µας, για τη χώρα µας, για την επιχειρηµατικό-
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τητα προϋποθέσεις τέτοιες όπου πλέον µιλάµε για ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, πλέον βάζουµε το νερό στο
αυλάκι, διότι το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα δεν είναι ένα απλό νοµοθέτηµα, διότι δεν γυρνάει, όπως είπαν οι προηγούµενοι συνάδελφοι, και ενσωµατώνει µία οδηγία, την 2436 του 2015, που θα
έπρεπε να έχει ενσωµατωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά έρχεται
και βλέπει εκ νέου και την οδηγία 48 του 2004. Άρα, λοιπόν, έρχεται και βάζει τις βάσεις για να µιλήσει για τα σήµατα.
Όσοι έχουµε τελειώσει οικονοµικές σχολές και έχουµε διδαχθεί από το δεύτερο έτος του πανεπιστηµίου τα σήµατα, ξέρουµε
ότι το σήµα δεν είναι κάτι απλό, το σήµα είναι δικαίωµα και δεν
πρέπει να το ξεχνάµε αυτό, διότι η ελληνική οικονοµία θέλει τις
προοπτικές και θέλει τα νοµοθετήµατα για να πατήσει σε γερές
βάσεις. Και εδώ δεν ερχόµαστε να ψηφίσουµε ένα απλό νοµοθέτηµα ενενήντα άρθρων για τα σήµατα, διότι εδώ µιλάµε και για
τα σήµατα πιστοποίησης. Άκουσα µε πολύ ενδιαφέρον τον κ. Βελόπουλο προηγουµένως, αλλά να του πω ότι τα συστήµατα πιστοποίησης βάζουν πραγµατικά µία βάση και για τα ελληνικά
προϊόντα και για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και συµβάλλουν στη δηµόσια διοίκηση και στις δηµόσιες
υπηρεσίες µε έναν τρόπο ουσιαστικό, προκειµένου να υποδεχθούν τις πρωτοβουλίες και τις καινοτοµίες της επιχειρηµατικότητας, είτε οι επιχειρήσεις αυτές είναι ελληνικές είτε όχι, αλλά
που εδρεύουν στην Ελλάδα.
Όµως το νοµοθέτηµα αυτό έρχεται και µιλάει και για τα συλλογικά σήµατα. Να µην ξεχνούµε ότι στο Κοινοβούλιό µας πριν
από µία εβδοµάδα ψηφίσαµε νόµο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, διότι εµείς πιστεύουµε στους αγροτικούς συνεταιρισµούς και πιστεύουµε στους αγροτικούς συνεταιρισµούς εκείνους που θα παράγουν, που θα εξάγουν, που θα ενισχύουν την
ελληνική οικονοµία. Άρα και τα συλλογικά σήµατα µην τα περνάµε έτσι απλά, µην περνάµε διατάξεις έτσι, χωρίς να βλέπουµε
την ουσία τους.
Όµως δεν πρέπει να αγνοήσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και το ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας σε αυτή τη
δύσκολη συγκυρία µε τον κορωνοϊό έχει δείξει αντανακλαστικά,
τα οποία χτυπούν εκεί που πρέπει. Και στις 25 Φεβρουαρίου µε
συγκεκριµένη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, αλλά και στις
11 Μαρτίου µε συγκεκριµένη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
έδειξε ότι αυτή τη στιγµή εµείς είµαστε εδώ, πάνω στο πρόβληµα
και χαίροµαι που και άλλες παρατάξεις επικροτούν τα µέτρα της
Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επίσης αυτό το οποίο
πρέπει να σηµειώσουµε είναι ότι όσον αφορά τους αρµόδιους
Υπουργούς υπάρχει µία συνεχόµενη ενηµέρωση για την κατάσταση και κυρίως για τις επιπτώσεις που έχει ο κορωνοϊός στην
οικονοµία και στην καθηµερινότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπα και προηγουµένως,
µε τον νόµο αυτό έχουµε εναρµόνιση όχι µίας αλλά δύο οδηγιών.
Μιλάµε για το εθνικό σήµα, µιλάµε για τα σήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µιλάµε για διεθνές σήµα. Μιλάµε για τη Διοικητική
Επιτροπή Σηµάτων, που στο άρθρο 30 διευκρινίζεται ότι υπάρχει
επιτέλους µία Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων που θα λύνει θέµατα
που θα προκύπτουν. Μιλάµε για Μητρώο Σηµάτων.
Δηµιουργεί, µε λίγα λόγια, αυτό το νοµοθέτηµα ευελιξίες. Ξεκαθαρίζει, µε τις ευελιξίες που δηµιουργεί, όσον αφορά την ανάλωση δικαιώµατος, τη δήλωση περιορισµού, τη διαίρεση της
δήλωσης κατάθεσης ή της καταχώρισης σήµατος, καθώς επίσης
και µε άλλα άρθρα, όπως το άρθρο 16, για τη µεταβίβαση σήµατος, το άρθρο 17 για την άδεια χρήσης σήµατος, για τη διαµεσολάβηση, ώστε να λύνονται τα θέµατα πριν ακόµα πάνε παραπέρα, όπως προβλέπει το άρθρο 31, για την έκπτωση από το
σήµα. Αλλά έχει και άλλα πολύ σηµαντικά άρθρα, όπως είναι το
άρθρο 80, για την αντικατάσταση του εθνικού σήµατος από την
διεθνή καταχώριση του σήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό παρακαλώ, τελειώνω.
Και επειδή µιλήσανε προλαλήσαντες για τα θέµατα τα φορολογικά, επιτρέψτε µου και λόγω της ιδιότητάς µου πριν γίνω Βουλευτής να πω ότι ναι, χρειάζονται συνεργασίες. Χρειάζεται µια
διεύθυνση όπως είναι η Διεύθυνση Σηµάτων, που διαθέτει και
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ελεγκτές, που διαθέτει και ερευνητές, που διαθέτει και εξεταστές
και καταχωρητές και που είναι µία σοβαρή Διεύθυνση, µία Διεύθυνση που έχει προοπτική και µέλλον, να συνεργαστεί µε την
Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, να συνεργαστεί µε την Οικονοµική Αστυνοµία, να συνεργαστεί µε την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειµένου να καταπολεµήσουµε το παρεµπόριο και το
λαθρεµπόριο. Δεν είναι µια απλή υπόθεση και δεν είναι µια υπόθεση που µπορούµε να την πετάξουµε έτσι στο λεπτό. Χρειάζεται
ένας συντονισµός.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε, κύριε Σπανάκη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Όµως, µε το νοµοθέτηµα
αυτό πετυχαίνουµε και ένα άλλο πράγµα, πετυχαίνουµε και την
αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης, που ήταν µια προεκλογική
δέσµευση της Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη,
καθώς η Διεύθυνση Σηµάτων στην ουσία της αναβαθµίζεται -και
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αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάµε- και δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις, ώστε η δηµόσια διοίκηση, συντονισµένα και µε ευρύτερες συνεργασίες, να έρθει και να λύσει χρόνια ζητήµατα του
παρελθόντος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσουµε τον
λόγο στον κ. Βαρεµένο, τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Καταθέτω για το Σώµα τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο παρόν νοµοσχέδιο, να τις έχουν και οι συνάδελφοι
πριν µιλήσουν.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡIΖ’ - 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Να µοιραστούν και στους εισηγητές.
Τον λόγο έχει ο κ. Βαρεµένος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς συζητάµε εδώ, σε µια
στιγµή όπου η κοινωνία -πρέπει να το οµολογήσουµε- έχει καταληφθεί από φόβο. Υπάρχουν διαφορές εκδοχές για την αντιµετώπιση αυτού του φόβου. Η µια είναι να χρησιµοποιηθεί αυτός ο
φόβος από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας προκειµένου να
ελεγχθεί ή και να καθυποταχθεί η κοινωνία.
Τι θέλω να πω; Ένα ενδεχόµενο είναι να βουτήξεις στα έγκατα
αυτού του φόβου, να αναµοχλεύσεις αταβιστικές προκαταλήψεις
και µέσα από αυτόν τον τρόπο να προσπαθείς να ελέγξεις την
κοινή γνώµη ή και να πλήξεις τους πολιτικούς σου αντιπάλους.
Υπάρχει, όµως και κάτι χειρότερο από αυτό το κακό. Ποιο είναι
αυτό το χειρότερο; Είναι να προσπαθήσεις, ενώ προεκλογικά
είχες υποσχεθεί πάρα πολύ καλά πράγµατα -να φέρεις την κανονικότητα, να αναπτύξεις την οικονοµία, να έρθουν επενδύσεις,
στη σειρά να είναι οι επενδυτές στοιχισµένοι, να αναπτύξεις τη
βιοµηχανική παραγωγή, να ενισχύσεις τη λαϊκή κατανάλωση, να
χειριστείς το προσφυγικό, όλα αυτά- και όταν έρχεσαι µπροστά
σε αυτόν τον χειρισµό αυτών των προβληµάτων, να προσπαθήσεις να βρεις κάποιον εσωτερικό εχθρό ή ακόµη χειρότερα, να
κατηγορείς, να ενοχοποιείς τους πολιτικούς σου αντιπάλους για
έλλειψη πατριωτισµού και µάλιστα, σε µια συγκεκριµένη στιγµή.
Να σας πω κάτι; Ο εθνικός ποιητής, ο Σολωµός, έχει πει το
εξής: «Εθνικό είναι ό,τι είναι αληθές». Ρωτάω το εξής: Είναι αλήθεια ότι οι Ένοπλες Δυνάµεις, η Αστυνοµία και δεν ξέρω ποια
άλλα όργανα του κράτους είναι υπεύθυνα για την προάσπιση της
εθνικής κυριαρχίας; Έχει κάποιος αντίρρηση για αυτό; Όταν κάποιος προσπαθεί να πει αυτά που είπε ο κ. Λοβέρδος, ότι αυτόκλητοι υπερασπιστές µπορούν να κάνουν τεράστια ζηµιά στη
χώρα -υπάρχουν ιστορικά παραδείγµατα και στην Ελλάδα, αλλά
και αλλού- µπορεί να ηχούν άσχετα, αλλά δεν είναι άσχετα. Κάποιοι ακροδεξιοί, ας πούµε, στην Ουκρανία πήραν τα όπλα για
να υλοποιήσουν τα οράµατά τους και είναι γνωστή η κατάληξη.
Λέω λοιπόν, όταν χρησιµοποιείς µε ανεύθυνο, µε ύπουλο και
µε άνανδρο, θα έλεγα, τρόπο, όταν προσπαθείς να αποσπάσεις
από τα υπόλοιπα λεγόµενα ενός πολιτικού σου αντιπάλου, ώστε
να τα διαστρεβλώσεις, να τα διαδώσεις στα social media ή δεν
ξέρω σε ποια άλλα ηλεκτρονικά media, προκειµένου να τον παρουσιάσεις ότι ουσιαστικά υιοθετεί τις απόψεις της Τουρκίας,
έχω να πω το εξής: Ο φόβος γεννάει τέρατα. Τα τέρατα µπορείς
να τα χρησιµοποιήσεις για περαιτέρω εκφοβισµό, αλλά κάποια
στιγµή τα τέρατα διεκδικούν την αυτονοµία τους και µπορεί να
τα βρεις µπροστά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ως προς το δεύτερο, ο πατριωτισµός δεν είναι παχιά λόγια. Ο
πατριωτισµός είναι τρόπος ζωής και πολιτική πρακτική. Είπε πριν
ο κ. Λοβέρδος ότι δεν είναι µακριά η Βουλή από το Κολωνάκι και
είναι αλήθεια. Όπως επίσης, το να βάζεις βύσµα για να πας στο
Πολεµικό Μουσείο του Κολωνακίου να υπηρετήσεις και να ενοχοποιείς τον πολιτικό σου αντίπαλο, επειδή θεωρούσες τιµωρία
τον Έβρο και τα νησιά και να στέλνεις αυτόν εκεί και να βγαίνεις
στα κεραµίδια να παριστάνεις τον υπερπατριώτη. Εµείς, αυτό θέλαµε να τονίσουµε και τίποτα άλλο, δηλαδή ότι αρµόδιες είναι οι
αρχές του κράτους, οι οποίες ενεργούν µε βάση τις διαταγές
που έχουν. Αυτό και τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα είναι ψεύδος και
διαστρέβλωση. Τίποτα άλλο. Είπα ότι ο πατριωτισµός είναι στάση
ζωής και πολιτική πρακτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ οχύρωσε τη χώρα, απέκλεισε την Τουρκία από τα βόρεια σύνορά µας, βγήκε ο Ερντογάν και δήλωσε ότι οι αριστεροί στην Ελλάδα είναι εθνικιστές και
προσπάθησαν να µας αποµονώσουν. Την «οχύρωσε» λοιπόν, από
εκεί τη χώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, έκανε τις συµµαχίες που έπρεπε να κάνει,
ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε τα µηνύµατα που έπρεπε να
στείλει, µια υπεύθυνη Αντιπολίτευση στον Ερντογάν και να είστε
σίγουροι…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Μην µας δείχνεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Όχι, δεν σας δείχνω. Σας έχω µπροστά µου και µέσω εσού απευθύνοµαι στον ελληνικό λαό.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Εγώ δεν κουνάω σε κανέναν το δάχτυλο και µάλιστα σε τέτοιες στιγµές. Λέω λοιπόν, ότι η πολιτεία
είναι υπεύθυνη και για να πει στον ελληνικό λαό τι πρέπει να κάνουν στην περίπτωση µιας πανδηµίας. Κανένας άλλος. Νοµίζω
ότι σε όλα τα ζητήµατα ο ΣΥΡΙΖΑ κράτησε µια υπεύθυνη, πατριωτική στάση, η οποία στάση είναι αταλάντευτη και δεν θα αλλάξει
όταν θα τεθεί επί τον τύπον των ήλων και δεν πρόκειται να αποστρέψει το βλέµµα αν τυχόν τεθεί πρόβληµα αµφισβήτησης εθνικής κυριαρχίας. Δεν πρόκειται όχι απλώς να αποστρέψει το
βλέµµα, αλλά η στάση του θα είναι αυτή που σας περιέγραψα
προηγουµένως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ως προς τα τελευταία που είπα και
για τον άλλο τοµέα και πώς πρέπει να συµπεριφέρονται οι πολίτες και πώς πρέπει να τους καθοδηγεί η πολιτεία, εµείς εµµένουµε και πεντακόσια χρόνια µετά από τη ρήση του Γαλιλαίου
επιµένουµε ότι τελικά η γη γυρίζει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Γεώργιος Τσίπρας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο τελευταίος οµιλητής
από τον κατάλογο. Μετά θα ακολουθήσει ο Υπουργός και οι Κοινοβουλευτικοί στη συνέχεια.
Ελάτε, κύριε Τσίπρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν δεν είχε υπάρξει το σοκ από
την Ιταλία, ο τριψήφιος αριθµός νεκρών κάθε µέρα, ίσως δεν θα
ήταν δύο ολόκληρες εβδοµάδες, αλλά παραπάνω µέχρι ένας επίσηµος αξιωµατούχος της Κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός ή
Υπουργός να ενηµερώσει τον ελληνικό λαό ότι άποψη του κράτους, ακολουθώντας την άποψη της επιστήµης, είναι ότι όλες οι
συγκεντρώσεις και όλες οι επαφές άµεσες και έµµεσες συµπεριλαµβανοµένων των θρησκευτικών τελετών αποτελούν πρόβληµα στην περίοδο που ζούµε. Δυο ολόκληρες εβδοµάδες!
Γιατί το λέω αυτό; Γιατί είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση κινείται σε µια σειρά ζητήµατα, σχεδόν σε όλα τα αισθήµατα, µε κριτήριο την επικοινωνία, µια επικοινωνιακή πολιτική και είτε αδιαφορεί για την ουσία είτε δεν έχει επαφή µε την ουσία και την
πραγµατικότητα.
Τα όσα δηµοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ και η EUROSTAT την περασµένη εβδοµάδα είναι κόλαφος για την πορεία της οικονοµίας
από τότε που ανέλαβε η Νέα Δηµοκρατία. Όχι δεν επιταχύνθηκε,
δεν απογειώθηκε η ανάπτυξη, αλλά έχουµε πορεία προς την
ύφεση πολύ πριν εµφανιστεί ο κορωνοϊός.
Απρίλιος του 2019, Μητσοτάκης: «Με όλα όσα έκανε και δεν
έκανε ο Τσίπρας αν η ανάπτυξη είναι στο 2%, φανταστείτε πόσο
µεγαλύτερη θα µπορούσε να είναι µε µια φιλοαναπτυξιακή κυβέρνηση».
ΔΕΘ, Μητσοτάκης: «Οι οικονοµικοί δείκτες ανταποκρίνονται
θετικά στην πολιτική της Κυβέρνησης και κατά συνέπεια µπορούµε να είµαστε αισιόδοξοι ότι το δεύτερο εξάµηνο του ’19 και
σίγουρα το ’20 η ανάπτυξη, την οποία προσδοκούµε, θα είναι
ισχυρή».
Άδωνις Γεωργιάδης, 22 Νοεµβρίου, πολύ κοντά στο 2020: «Οι
προβλέψεις όλων των διεθνών οργανισµών άλλες περισσότερο
και άλλες λιγότερο δείχνουν µεγαλύτερη ανάπτυξη για το 2020
από ό,τι προέβλεπαν πριν. Σας λέω, όµως, ότι και αυτοί θα πέσουν έξω και η ανάπτυξη θα είναι ακόµα µεγαλύτερη».
Δεκέµβριος του ’19, Άδωνις Γεωργιάδης: «Τρέχουµε µε περίπου 2,3%» -ενώ έχουν ήδη στοιχεία στα χέρια τους- «σε ετήσια
βάση, το οποίο είναι πολύ καλό για την Ευρωζώνη και η οικονοµία
µας πραγµατικά ξεκίνα να ανακάµπτει µετά από µια µεγάλη δεκαετή κρίση».
Ιανουάριος του 2020, λιγότερο από δύο µήνες πριν. Άδωνις
Γεωργιάδης: «Η επενδυτική έκρηξη έχει ξεκινήσει µόνο ο Τσίπρας δεν το έχει καταλάβει. Όταν αναλάβαµε την εξουσία ο ρυθµός ανάπτυξης στις χώρες ήταν κάτω του 1,7% και πάµε να
κλείσουµε πάνω από το 2% το ’19. Αυτό είναι ακριβώς η απόδειξη
ότι το κλίµα αλλάζει και θα φτάσουµε 4%, πείτε του κ. Τσίπρα».
Φεβρουάριος, ένας µήνας πριν, Κυριάκος Μητσοτάκης: «Οι
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επιδόσεις της οικονοµίας είναι πολύ καλές το τελευταίο εξάµηνο,
αφότου αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας. Το Χρηµατιστήριο µας έχει την καλύτερη επίδοση στον κόσµο το ’19» -έχει καταρρεύσει τώρα- «αναµένουµε ανάπτυξη κοντά στο 3% του
2020».
7 Φεβρουαρίου, Κυριάκος Μητσοτάκης από το Συνέδριο «Future of Retail»: «Όπου κι αν κοιτάξετε όλοι οι δείκτες της ελληνικής οικονοµίας κινούνται στη σωστή κατεύθυνση». Δύο µόνο
εβδοµάδες πριν ανακοινώσουν τα αποτελέσµατα η ΕΛΣΤΑΤ και
EUROSTAT.
Σταϊκούρας, 6 Μαρτίου: «Καλύτερες οι επιδόσεις της ελληνικής οικονοµίας από τις µέσες επιδόσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Ακούστε, κατ’ αρχάς, τις µέσες επιδόσεις. Με προχθεσινό δελτίο Τύπου της EUROSTAT επιβεβαιώνεται επίσηµα ότι η Ελλάδα
είναι τελευταία σε ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση των είκοσι
επτά στο τέταρτο τρίµηνο σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο.
Αυτά όλα που συζητάµε είναι προ κορωνοϊού.
Τέταρτο τρίµηνο του ’19 έχουµε µείον, δηλαδή µείωση, 0,7%
σε σχέση µε το τρίτο τρίµηνο. Τα δύο πρώτα τρίµηνα της Νέας
Δηµοκρατίας, τρίτο και τέταρτο, είναι συν 0,4% και µείον 0,7%.
Να σηµειώσουµε εδώ ότι τα τελευταία τρίµηνα πάντα λόγω αυξηµένης κατανάλωσης είναι κρίσιµα για την ανάπτυξη. Τέτοια
επίδοση είχαµε να την δούµε από το ’14 και το ’13, τόσο χάλια
επίδοση. Το δε πρώτο τρίµηνο, το τελευταίο του ΣΥΡΙΖΑ έχει
αναθεωρηθεί πλέον στο 2,8% που είναι η καλύτερη επίδοση πρώτου εξαµήνου από το 2010. Το ΑΕΠ του δευτέρου εξαµήνου σε
σχέση µε το πρώτο αυξήθηκε µόλις 0,58%.
Επενδύσεις: Αύξηση µόλις 4,55% σε ετήσια βάση που σηµαίνει
πρακτικά ότι όλη η αύξηση των επενδύσεων, ο ρυθµός αύξησης,
συντελέστηκε το πρώτο εξάµηνο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Όταν
υπολογίζατε στον προϋπολογισµό 8,8%, το διπλάσιο, σας ειρωνευόταν ακόµη και ο ΣΕΦ.
Εξαγωγές: Στο τέταρτο τρίµηνο είχαµε µείωση κατά 3,53%,
όταν µιλάγατε για ρεκόρ εξαγωγών.
Και τελειώνω µε την καταναλωτική δαπάνη, η οποία στην ουσία
έχει παγώσει και είναι κρίσιµη για την αύξηση του ΑΕΠ και πάγωσε επί των ηµερών σας για το οποίο προφανώς έχετε ευθύνη
µε βάση τις πολιτικές σας.
Θέλω να πω ένα πράγµα. Ήρθατε µε εξαγγελίες για 4% ανάπτυξη. Αυτό, όµως, είναι µια προεκλογική υπόσχεση. Και 7% να
λέγατε δεν κόστιζε τίποτα. Ξέρατε καλά πού θα πάνε τα πράγµατα. Το φοβερό είναι ότι συνεχίζετε Νοέµβρη, Δεκέµβρη, Γενάρη, Φλεβάρη να µιλάτε για απογείωση της οικονοµίας, όταν
εκτός από BMI και όλους τους δείκτες εµπιστοσύνης των αγορών, όλοι οι άλλοι δείκτες γνωρίζατε ότι δεν πάνε καλά. Ή κοροϊδεύετε συνειδητά τον ελληνικό λαό ή δεν έχετε επαφή µε την
πραγµατικότητα. Κι όλα αυτά προ κορωνοϊού.
Όσον αφορά το πετρέλαιο, έχουµε µία πολύ µεγάλη πτώση.
Έχουµε φτάσει στα επίπεδα, περίπου, προ της πρώτης επέµβασης στον Κόλπο το 1991. Έρχοµαι, όµως, σε περασµένη εβδοµάδα, στη εβδοµάδα 21-28 Φεβρουαρίου. Έχουµε µία πτώση
που φτάνει στα επίπεδα χαµηλά του 2006 διεθνών τιµών του πετρελαίου, τα οποία οδηγούν στη Γερµανία σε πτώση της αµόλυβδης 2,83, στη Φινλανδία πτώση 6,07 και στην Ευρωζώνη συνολικά 2,07.
Τι είχαµε στην Ελλάδα; Είχαµε αύξηση της αµόλυβδης. Δεν
έχει να κάνει µε αποθέµατα. Αποθέµατα έχουν και στην υπόλοιπη
Ευρώπη. Είναι ο τρόπος που λειτουργεί η αγορά -γιατί αγορά
έχουν και σε εκείνες τις χώρες- στην Ελλάδα. Να σηµειώσω δε
ότι ήµασταν η τρίτη ακριβότερη χώρα στους είκοσι οκτώ σε τιµές
αµόλυβδης.
Τελειώνω µε τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, γιατί έχει
σχέση και µε τον κορωνοϊό. Ίσως δεν το γνωρίζει ο ελληνικός
λαός, το γνωρίζουν αν έχουν κινήσει διαδικασίες οι ασφαλισµένοι
σε ιδιωτικές εταιρείες, δυστυχώς, δεν θα αποζηµιωθούν καθόλου
ή σχεδόν καθόλου στην περίπτωση που πληγούν από τον κορωνοϊό. Είναι γραµµένα πολλά από αυτά σε συµβόλαια που έχουν
υπογράψει.
Εµείς δεν έχουµε την άποψη ότι δεν πρέπει -πρέπει- να αναπτυχθεί παραπέρα συµπληρωµατική ιδιωτική ασφαλιστική αγο-
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ρά, σε ένα δηµόσιο αναδιανεµητικό σύστηµα. Στην περίπτωση
του κορωνοϊού, όµως δεν κάνουν -όχι ότι δεν µπορούν- απολύτως τίποτα.
Σας το λέω όχι γιατί έχετε ευθύνη γι’ αυτό, αλλά οφείλετε να
ενηµερώσετε τον ελληνικό λαό κι όταν συζητάµε άλλη φορά για
το ασφαλιστικό να ενηµερώσετε τι µπορεί και τι δεν µπορεί να
κάνει ο ιδιωτικός ασφαλιστικός τοµέας. Στρέφεστε προς το ΕΣΥ
και το δηµόσιο σύστηµα υγείας για να αντιµετωπίσει µία µεγάλη
απειλή. Και στο ασφαλιστικό επίπεδο, όµως, είναι το δηµόσιο σύστηµα το οποίο θα αντιµετωπίσει το πρόβληµα.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Το ποιος έχει ιδεοληψίες, ψάξτε
να το βρείτε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Είχα σκοπό διαφορετικά να ξεκινήσω, αλλά η
αµετροέπεια του προηγούµενου αγορητή, παρ’ όλο ότι έγιναν
εκκλήσεις πατριωτικής ενότητας από τον κ. Ζαχαριάδη, δεν µου
επιτρέπουν παρά να παραδώσω µερικές απαντήσεις στον πραγµατικό κόσµο.
Η ανάπτυξις του 2019 προβλέπαµε γραπτώς ότι θα είναι 2%.
Έκλεισε, βάσει των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, 1,94%.
Δηλαδή, έχουµε πέσει έξω κατά 0.6%. Τονίζω τα προσωρινά στοιχεία γιατί, κύριε Τσίπρα, κι ο άλλος µπροστά που γελούσε, θα
ξέρατε, εφόσον είστε τόσο µελετηρός, ότι τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ µέχρι σήµερα, µε τα τελικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ -για λόγους που εκείνη γνωρίζει, εγώ δεν είµαι σαν στατιστικολόγος- έχουν πάντα σηµαντικές διαφορές επί τα βελτίω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Όχι πάντα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Παραδείγµατος χάριν, το πρώτο τρίµηνο του
2019 αναθεωρήθηκε από το 0,2% σε σχέση µε το τελευταίο τρίµηνο σε 0,4%, δηλαδή 100% αύξηση, κι από 1,1%, 1,4%.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Το τρίτο τρίµηνο;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Άρα, εσείς κάνετε ολόκληρη κριτική µε τον
τρόπο που την κάνετε -θα το εξηγήσω στη συνέχεια- στα προσωρινά στοιχεία, ενώ δεν έχετε δει τα τελικά.
Πάµε, όµως, στα προσωρινά τώρα, στο δείκτη των επενδύσεων, επειδή έχει κάνει και κάτι ωραία tweet o κ. Ζαχαριάδης.
Παραλάβανε -λέει- 2,8% και παραδώσανε 1%. Πόσος είναι ο δείκτης των επενδύσεων στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του τριµήνου
που παραδώσατε στις επενδύσεις; Ξέρετε; Είναι -5,3%.
Ξέρετε πόσο είναι στο τελευταίο τρίµηνο του 2019; Είναι συν
14,4%, το µεγαλύτερο των τελευταίων δεκαετιών.
Άρα, αν θέλετε να µιλάµε για νούµερα, κύριε Γεώργιε Τσίπρα,
θα µιλάµε για όλα τα νούµερα που λέει η ΕΛΣΤΑΤ και όχι για όσα
σας συµφέρουν.
Προχθές ο επενδυτικός οίκος αξιολόγησης «WOOD» ανέβασε
ένα εκτενές άρθρο, το οποίο µπορείτε να το αναζητήσετε στο
twitter µου, που το βλέπει ο κ. Ζαχαριάδης, «Ανάλυση των στοιχείων των προσωρινών που δηµοσιεύτηκαν». Εκεί θα διαπιστώσετε ότι οι ξένοι, που µελετούν την ελληνική οικονοµία, γράφουν,
ότι παρ’ όλο που το αρχικό 1% φάνηκε λιγότερο του αναµενοµένου, γιατί αυτοί υπολογίζουν ότι θα πάει 2,1% τελικά η οικονοµία
µας, όσο λέω και εγώ ότι θα πάει µε τα τελικά στοιχεία, όπως
λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος, η ανάλυση του 1% είναι -λέειπάρα πολύ θετική τελικά για την Ελλάδα.
Πάµε να δούµε τι λέει αυτό το 1%. Πρώτα απ’ όλα η κατανάλωση ανέβηκε κατά 1,3%. Μάλιστα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Όχι, για το τελευταίο τρίµηνο λέω.
Πάµε, όµως, να δούµε τώρα λίγο και κάτι που εσείς ξεχάσατε
να το πείτε. Και φαντάζοµαι ότι εσείς γνωρίζετε -όµως αυτοί που
µας βλέπουν µπορεί να µην το ξέρουν- πως η σύγκριση γίνεται
µε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους. Μήπως θυµάστε πότε µοιράστηκε το πακέτο των δισεκατοµµυρίων ευρώ
το 2018 και πότε το 2019; Πάµε, λοιπόν, να το δούµε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡIΖ’ - 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Το 2018 µε το οποίο εµείς συγκρινόµαστε και βγαίνει το 1,3%
αύξηση στην κατανάλωση, είναι µε τα δύο δισεκατοµµύρια που
µοιράσατε το Δεκέµβριο του 2018, ενώ το δεύτερο τρίµηνο του
2019, που λέει ο κ. Ζαχαριάδης ότι το πήγαµε 2018, είναι πάλι το
τρίµηνο που µοιράσατε τα δύο δισεκατοµµύρια και πλέον πριν
τις ευρωεκλογές, γιατί περιµένατε να κερδίσετε τις εκλογές, εξαγοράζοντας την ψήφο των πολιτών.
Τι κάνατε, δηλαδή, κύριε Γεώργιε Τσίπρα, αλαζόνα και αµετροεπή, την ηµέρα της εθνικής ενότητας; Παρουσιάσατε ως επιτυχία τη λογιστική αλχηµεία που είχατε στήσει από πριν. Γιατί το
δικό µας τρίµηνο συγκρίθηκε µε δύο δισεκατοµµύρια µείον στην
κατανάλωση και το δικό σας τρίµηνο µε δύο δισεκατοµµύρια συν.
Γιατί, βεβαίως, η αντίστοιχη σύγκριση του δευτέρου τριµήνου µε
το αντίστοιχο τρίµηνο του 2018 είναι µε τρίµηνο που δεν είχε τα
δύο δισεκατοµµύρια του 2018, γιατί τα είχατε δώσει το 2019.
Επειδή, λοιπόν, όλα αυτά τα ξέρουν οι οίκοι αξιολόγησης που
µετρούν σε ετήσια βάση, δεν σας πιστεύει κανένας. Είστε, ως
γνωστόν, ρεζίλι των σκυλιών στους οίκους αξιολόγησης και για
έναν επιπλέον λόγο. Ξέρετε γιατί; Διότι εµάς ήρθατε εδώ και µας
κατηγορήσατε µε τόση έπαρση, γιατί πέσαµε -λέει- από την πρόβλεψή µας στα προσωρινά στοιχεία µείον 0,6%. Θέλετε να δούµε
πόσο έχετε πέσει σε κάθε χρόνο που κυβερνήσατε έξω στις προβλέψεις σας; Κάθε χρόνο πέφτατε έξω 1,5% µε 1%. Εάν, λοιπόν,
το 0,6% είναι λόγος για να κάνετε αυτό το σόου σε µέρα εθνικής
ενότητας και δήθεν πατριωτισµού που θέλετε να δείξετε, το έξω
1% και το έξω 1,5% τι ήταν, κύριε Τσίπρα; Επιτυχία;
Μάθετε, λοιπόν, ότι στην ίδια ανάλυση της «WOOD», µε τα
προσωρινά στοιχεία του 2020, ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος
«έτρεχαν» µε 2,5% ανάπτυξη. Μετά, πράγµατι, ήρθε ο κορωνοϊός. Θα µιλήσω για αυτό στη συνέχεια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Απογειώθηκε η οικονοµία!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ε, ναι, τι να κάνουµε; Δεν ξέρω αν θα καταστραφεί η παγκόσµια οικονοµία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Να πω και ένα τελευταίο, για να ξέρουν απλώς αυτοί που µας βλέπουν, γιατί δεν µπορώ την αλαζονεία. Γιατί
είχαµε 1%, κύριοι συνάδελφοι; Διότι είχαµε, πράγµατι, πτώση
στις εξαγωγές µείον 5%. Γιατί είχαµε πτώση; Διότι η ευρωπαϊκή
και διεθνής οικονοµία είχε γυρίσει σε ύφεση, άρα οι πελάτες µας
αγόραζαν λιγότερο στο εξωτερικό. Δεν άλλαξε κάτι η Κυβέρνηση
στις εξαγωγές, για να κατηγορηθεί. Γύρισε σε ύφεση η παγκόσµια οικονοµία και αγόρασαν λιγότερο. Αυτός είναι ο ένας λόγος.
Ο δεύτερος λόγος είναι ένα λογιστικό, που οµολογώ ότι δεν
είµαι τόσο ειδικός για να το κρίνω, η µείωση, δηλαδή, των αποθεµατικών των επιχειρήσεων, γιατί έγιναν πολλές ρυθµίσεις δανείων, χρεών στην εφορία κ.λπ., που µείωσαν τα αποθεµατικά
τους. Αυτός είναι ο λόγος που βγήκε το 1%. Επαναλαµβάνω,
όµως, σε προσωρινά στοιχεία. Όταν θα διορθωθούν, θα έρθουµε
ακριβώς εκεί που είχαµε προβλέψει. Διότι εµείς ερχόµαστε ακριβώς στις προβλέψεις µας, όχι σαν κι εσάς που θα έρθετε εδώ να
µας κάνετε µαθήµατα οικονοµίας. Μαθήµατα οικονοµίας αλά Τσίπρα! Έλεος! Και Γιώργου και Αλέξη! Κλείνω την κουβέντα εδώ.
Πάµε τώρα στο προκείµενο. Πετάχτηκε ο κ. Βαρεµένος -όπως
συνήθως κάνει- δήθεν για τον πατριωτισµό. Εγώ, κύριε Βαρεµένε, στη θέση σας, µε όσα έχουν γίνει, θα ξεκινούσα την οµιλία
µου λέγοντας «συγνώµη» στους κατοίκους του Έβρου, που τους
κατηγορήσατε ότι ο µόνος λόγος που ξεσηκώθηκαν, ήταν για να
προστατεύσουν τις αυθαίρετες βίλες τους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Λέτε ψέµατα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Καλά, εντάξει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Εάν µου το φέρετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, κύριε
Βαρεµένε, µη διακόπτετε. Αφήστε τον Υπουργό να τοποθετηθεί.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ήµουν σε µια εκποµπή στην τηλεόραση του
«ΣΚΑΪ» και ήταν πέντε άνθρωποι του Έβρου και σας έβριζαν εν
χορώ. Άρα, θα έπρεπε να ξεκινήσετε λέγοντας ότι παρεξηγήθηκε
η δήλωσή σας, ότι δεν το εννοούσατε έτσι, ότι το είπατε κάπως
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αλλιώς και όχι να µας κάνετε µαθήµατα. Εµείς γενικώς µαθήµατα
από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν δεχόµαστε. Να σας κάνουµε φροντιστήριο
για τα οικονοµικά, ευχαρίστως, γιατί είστε άσχετοι ως συνήθως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Ευτυχώς που δεν σας αρέσει
η αλαζονεία!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Πάµε τώρα στα σηµερινά.
Δυστυχώς, θα έπρεπε να έχουµε άλλο τόνο στη σηµερινή συζήτηση, αλλά ο κ. Γεώργιος Τσίπρας επέλεξε κάτι άλλο. Είναι
δική του πολιτική επιλογή. Εγώ έχω µάθει να µην αφήνω αναπάντητες τις προκλήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
θερµή παράκληση, µην αναφέρεστε προσωπικά σε Βουλευτές
και να ρίξουµε τους τόνους. Δεν χρειάζονται τέτοια.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Το 2019 -για να το κλείσουµε- έκλεισε µε εξαιρετικά θετικούς οιωνούς. Υπενθυµίζω ότι πριν την κρίση του κορωνοϊού για πρώτη φορά στην ιστορία µας τα επιτόκια δανεισµού είχαν πέσει σε όρια κάτω του 1% στο δεκαετές οµόλογο και
όλα πήγαιναν καλά.
Έρχοµαι τώρα στην παρούσα κρίση, -γιατί το παρελθόν -και
το να τσακωνόµαστε- αφορά λίγους, ενώ το τι συµβαίνει τώρα
και πώς θα το αντιµετωπίσουµε αφορά πολλούς ή µάλλον όλους.
Κατ’ αρχάς τι είναι αυτό που έχουµε µπροστά µας; Είναι η µεγαλύτερη παγκόσµια κρίση υγείας και σε δεύτερο χρόνο παγκόσµια
οικονοµική κρίση που έχει γνωρίσει ο πλανήτης µας προφανώς
εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Κατά κάποιους ίσως να είναι η
µεγαλύτερη µετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο. Ναι, να το
δούµε γιατί µένει να δούµε ακριβώς ποιες θα είναι οι επιπτώσεις
του κορωνοϊού στην παγκόσµια οικονοµία. Σήµερα που µιλάµε
είναι άγνωστο να µετρηθούν, γιατί ακόµα το φαινόµενο είναι εν
εξελίξει.
Παραδείγµατος χάριν, κύριε συνάδελφε, το ότι διακόπτονται
οι πτήσεις µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών και της Ευρώπης, τι
σηµαίνει αυτό σήµερα για την παγκόσµια οικονοµία δεν το ξέρουµε, ούτε µπορούµε να το µετρήσουµε. Άρα, έχουµε ένα έκτακτο παγκόσµιο γεγονός.
Τι κάνει η ελληνική Κυβέρνηση σε αυτό το έκτακτο παγκόσµιο
γεγονός; Πρώτον, όσο αφορά τα µέτρα υγειονοµικού χαρακτήρα
θέλω να πω ότι κάνουµε ακριβώς αυτό που είπατε προηγουµένως, κύριε συνάδελφε, κύριε Λοβέρδο. Εµείς ακολουθούµε ως
Κυβέρνηση αυτό που λένε οι ειδικοί. Δεν θα αποφασίσω εγώ ως
Υπουργός Ανάπτυξης ποια θα είναι τα µέτρα που αφορούν την
υγειονοµική προστασία του πληθυσµού. Τα µέτρα για την υγειονοµική προστασία του πληθυσµού τα εισηγούνται οι ειδικοί και
η Κυβέρνηση εµπιστεύεται και ακολουθεί τις γνώµες των ειδικών.
Πρέπει να σας πω -και θα το έχετε διαπιστώσει- ότι η Ελλάδα
έχει κινηθεί ταχύτερα σε διάφορες αποφάσεις από πολλές άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, όπως παραδείγµατος χάριν στο κλείσιµο των
σχολείων. Προσέξτε, έχουµε κινηθεί ταχύτερα καίτοι το φαινόµενο αυτό στη χώρα µας δεν έχει ξεφύγει, ούτε έχουµε µεγαλύτερο λόγο ανησυχίας από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αντιθέτως τα έως σήµερα κρούσµατα είναι κάτω του ευρωπαϊκού
µέσου όρου και έχουµε δυστυχώς τον πρώτο νεκρό συµπολίτη
µας τις πρωινές ώρες σήµερα. Η γενική εικόνα της χώρας µας,
όµως, παραµένει πάρα πολύ καλή. Και µην βγαίνουµε µόνοι µας
να πλήττουµε τη γενική εικόνα της χώρας µας σε σχέση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Τονίζω, όµως, ότι οι ειδικοί µας κατευθύνουν
κι εµείς ακολουθούµε.
Τώρα, στα οικονοµικά Υπουργεία, δηλαδή, κατά πρώτον το
Υπουργείο Οικονοµικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Εργασίας, έχουµε καθηµερινή συνεργασία και οι Υπουργοί
και τα επιτελεία µας. Είδατε σήµερα και την πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου που εξεδόθη και τις αποφάσεις που λαµβάνονται.
Θέλω, όµως, να στείλω από εδώ µερικά µηνύµατα. Αυτή η
κρίση δεν είναι κάτι που πρέπει να αντιµετωπίσουµε ως αγώνα
εκατό µέτρων. Για την οικονοµία µιλάω τώρα, δεν λέω για την
υγεία -το τονίζω- που δεν είναι δική µου αρµοδιότητα και υπάρχουν ειδικότεροι εµού. Ως προς τις οικονοµικές επιπτώσεις,
όµως, επειδή είναι άγνωστο το πόσο θα διαρκέσει -και επειδή ξέρουµε από µαραθώνιο- έχει περισσότερο τον χαρακτήρα µαρα-
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θωνίου παρά τον χαρακτήρα αγώνα ταχύτητας.
Διότι, είναι άλλο το σενάριο σε µία περίπτωση που παραδείγµατος χάριν ο ιός να έχει ύφεση στην Ελλάδα λόγω ανόδου της
θερµοκρασίας αλλά συνεχίζει να πλήττει τις χώρες της βόρειας
Ευρώπης και άρα τους πελάτες µας στον τουρισµό και πώς αυτοί
θα συµπεριφερθούν κατά τη διάρκεια του πυρήνα της τουριστικής περιόδου, και είναι άλλη η εξέλιξη εάν ξαφνικά ο ιός υποχωρήσει τελείως και έχουµε παντού µια οµαλοποίηση και άλλη η
εξέλιξη εάν ο ιός δεν υποχωρήσει ούτε στη ζέστη, κάτι που και
σήµερα κανένας επιστήµονας δεν µπορεί να το πει µετ’ απολύτου βεβαιότητος.
Άρα εµείς τι κάνουµε; Παρακολουθούµε πολύ στενά τις επιπτώσεις στην οικονοµία, παίρνουµε αποφάσεις για να µπορούµε
να αποσοβήσουµε στο µέτρο του εφικτού τις οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις των µέτρων υγειονοµικού χαρακτήρα. Παραδείγµατος χάριν κλείνουµε τα σχολεία και λαµβάνουµε µέριµνα
για το πώς θα µπορούν οι γονείς να δουλεύουν είτε εξ αποστάσεως είτε εκ περιτροπής είτε µε διευρυµένο ωράριο είτε µε διαφορετικό ωράριο έτσι ώστε να µένει πάντα ένας γονέας στο σπίτι
και να είναι µε τα παιδιά του.
Φτιάχνουµε έκτακτα επιδόµατα που θα έρθουν τις επόµενες
ηµέρες για τους υπαλλήλους των επιχειρήσεων που κλείνουµε
µέσω των αποφάσεών µας, δηλαδή επιχειρήσεις που δεν κλείνει
ο επιχειρηµατίας την επιχείρησή του από µόνος του, αλλά τον
υποχρεώνουµε εµείς να την κλείσει λόγω αποφάσεων που λαµβάνουµε στους διάφορους χώρους της οικονοµίας µας και στις
διάφορες περιοχές της χώρας πάλι τη υποδείξει των ειδικών, που
συµφωνήσαµε προηγουµένως ότι πρέπει να µας κατευθύνουν.
Άρα είµαστε πάνω από το πρόβληµα και ταυτόχρονα οικοδοµούµε τα εργαλεία σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε
σε επίπεδο ηγετών, όπως ξέρετε αποφασίστηκε η δηµιουργία
του ταµείου για τον κορωνοϊό, είτε σε επίπεδο Επιτρόπου Ανάπτυξης, που αφορά κυρίως τη δική µου αρµοδιότητα, είτε σε επίπεδο EuroWorking Group είτε σε επίπεδο Eurogroup.
Φτιάχνουµε, δηλαδή, και αιτούµαστε από τους ευρωπαϊκούς θεσµούς να έχουµε στα χέρια µας τέτοιου τύπου εργαλεία, παραδείγµατος χάριν η αλλαγή του ορίου deminimis, παραδείγµατος
χάριν η δυνατότητα να χρησιµοποιούµε χρήµατα του ΕΣΠΑ για
κεφάλαιο κίνησης ώστε να δώσουµε ένεση ρευστότητας στις επιχειρήσεις οι οποίες άµεσα πλήττονται λόγω αυτού του ξαφνικού
γεγονότος.
Έχουµε, κύριοι συνάδελφοι, ένα έκτακτο γεγονός και πρέπει
σε ένα έκτακτο γεγονός να κινηθούµε έξυπνα, αλλά και συντεταγµένα µε έκτακτα µέτρα.
Θέλω, όµως, να πω στον ελληνικό λαό ορισµένα πράγµατα για
να τα ξέρει. Πρώτον, πανικός στα σουπερµάρκετ, στις αγορές,
δεν δικαιολογείται. Η επάρκεια των τροφίµων στις αγορές µας,
των βασικών αγαθών, είναι απολύτως εξασφαλισµένη για τους
επόµενους µήνες. Δεν χρειάζεται κανένας πανικός.
Δεύτερον, τα συνεργεία της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή
του Υπουργείου Ανάπτυξης µαζί µε τα συναρµόδια Υπουργεία
κάνουν ασταµάτητους ελέγχους για να αντιµετωπίσουµε άµεσα
φαινόµενα αισχροκέρδειας. Μέχρι σήµερα η αγορά λειτουργεί
ικανοποιητικά κυρίως σε θέµατα τα οποία έχουν αποκτήσει πολύ
µεγάλη ζήτηση, όπως είναι τα απολυµαντικά, οι µάσκες κ.λπ.
λόγω της παρούσης κρίσης.
Είµαστε από πάνω. Η αγορά µας λειτουργεί οµαλά -µπορώ να
το πω µε υπερηφάνεια- εξαιρετικά οµαλότερα άλλων χωρών. Δεν
θέλω να ονοµατίσω, µπορείτε να τις βρείτε µόνοι σας στο διαδίκτυο. Υπάρχουν άλλες χώρες στην Ευρώπη που έχουν βάλει δελτία, έχουν κάνει παρεµβάσεις στις αγορές πολύ πιο επιθετικές.
Εµείς ακόµα λειτουργούµε οµαλά.
Θα έρθω λίγο στο κλίµα της αρχικής τοποθετήσεως του κ. Ζαχαριάδη, µε την οποία περισσότερο συµφωνώ παρά του κ. Τσίπρα, που ήταν απαράδεκτη στην παρούσα φάση. Εµένα οι
τσακωµοί ξέρετε µου αρέσουν και τους ευχαριστιέµαι, αλλά δεν
είναι ώρα.
Η ώρα τώρα είναι να υπάρξει µία ευρεία συµµαχία Κυβερνήσεως, επιχειρήσεων, πολιτών. Αυτή την κρίση θα την περάσουµε
όλοι µαζί, θα την περάσουµε. Η Ελλάδα δεν έχω καµµία αµφιβολία ότι θα βγει δυνατότερη από αυτή την κρίση απ’ ό,τι σήµερα
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και θα κερδίσει και πάλι τον παγκόσµιο θαυµασµό για το πόσο
καλά και υπεύθυνα το χειριστήκαµε όλοι µαζί, όµως. Δεν είναι
µία κρίση που θα στηριχτεί σε ένα κράτος-µπαµπούλα, που θα
βάλει έναν αστυνοµικό πίσω από την κάθε επιχείρηση, γιατί δεν
µπορεί και δεν θέλει να το κάνει. Είναι µία κρίση που θα καταλάβουµε όλοι µας ότι αφορά όλους µας, τις οικογένειές µας, το
µέλλον των παιδιών µας και κυρίως τις ευάλωτες οµάδες του
πληθυσµού, τις οποίες πρέπει να προστατεύσουµε και µε τη δική
µας ατοµική υπεύθυνη συµπεριφορά.
Όσον αφορά την Κυβέρνηση, επαναλαµβάνω, η αγορά παρακολουθείται και ελέγχεται. Τα εργαλεία χτίζονται και ήδη έχουν
εκδοθεί αποφάσεις παρεµβατικού χαρακτήρα στην αγορά εργασίας και στις επιχειρήσεις µε την αναστολή ΦΠΑ και φορολογικών υποχρεώσεων κ.λπ., για να δώσουµε µία πρώτη ανάσα
στους άµεσα πληττοµένους, που είναι πολλοί. Προφανώς κατά
τη διάρκεια της κρίσης θα πληγούν περισσότεροι, αυτό όλοι το
καταλαβαίνετε.
Είναι άγνωστο το βάθος του χρόνου της κρίσης. Άρα και το
δικό µας µέτρο στις παρεµβάσεις θα είναι τέτοιο που θα µας επιτρέψει να µην ξεµείνουµε από δυνάµεις στην πορεία διότι αυτό
θα ήταν καταστροφικό. Επαναλαµβάνω ότι έχουµε έναν µαραθώνιο µπροστά µας, όχι έναν αγώνα δρόµου.
Πάντως η γενική εικόνα στη χώρα µας παραµένει πάρα πολύ
καλή και είµαστε αισιόδοξοι ότι κρατώντας γερά το τιµόνι, όπως
το κρατά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πάνε όλα
πάρα πολύ καλά τους επόµενους µήνες, τηρουµένης –επαναλαµβάνω- µιας µεγάλης κρίσης. Το λέω κυρίως διότι είδα και κάποια
ειρωνικά σχόλια, «ε, ήρθε και ο ιός». Ναι, ήρθε ο ιός, κύριε Τσίπρα. Τι να κάνουµε; Ελπίζω να µην κατηγορήσετε εµάς ότι τον
φέραµε γιατί περίπου…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Όχι, εσείς θα κατηγορούσατε
εµάς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων):...άκουσα τον κ. Πολάκη που µας είπε ότι τον
φέρανε οι πλούσιοι χριστιανοί. Φαντάζοµαι πόσο γελοίο θα ήταν
στη Βουλή να σας έλεγα ότι τον έφεραν οι φτωχοί κοµµουνιστές
στην Κίνα. Θα ήταν µια γελοία, προφανώς, συζήτηση.
Άρα, αντί να κάνουµε αυτού του τύπου τις γελοίες συζητήσεις,
ας κάνουµε τώρα τις σοβαρές συζητήσεις χωρίς γελάκια. Ναι,
ήρθε ο ιός και ναι, αν δεν το έχετε καταλάβει είναι µια πολύ µεγάλη κρίση και ναι, αν δεν το έχετε καταλάβει, δυστυχώς, -δεν
χαίροµαι για αυτό- οι προβλέψεις για την ανάπτυξη του 2020
αναθεωρούνται και όχι γιατί φταίει η Κυβέρνηση και ο Γεωργιάδης. Θα ήταν πολύ αστείο να µου πείτε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης της Ελλάδος µπορεί να λύσει την παγκόσµια οικονοµία
σήµερα. Θεωρώ τον εαυτό µου αρκετά ικανό, αλλά όχι και τόσο,
για να είµαι ειλικρινής.
Άρα στην παρούσα φάση µε σοβαρότητα, µε υπευθυνότητα,
µε εµπιστοσύνη, µε ατοµική ευθύνη, µε την αίσθηση του καθήκοντος που όλοι πρέπει να έχουµε, θα κάνουµε αυτά που πρέπει
και η χώρα µας θα πάει µπροστά και σε λίγους µήνες και αυτή η
κρίση θα είναι παρελθόν και θα συνεχίσουµε την αναπτυξιακή
πορεία που ήδη είχαµε ξεκινήσει, γιατί να µη χάνουµε τη µεγάλη
εικόνα, η οικονοµία µας ήδη είχε αρχίσει να πηγαίνει πάρα πολύ
καλά, ήταν εντός στόχων και αυτό το αναγνώριζαν οι αγορές, για
αυτό έπεφταν τα επιτόκια, για αυτό αυξάνονταν οι επενδύσεις.
Κλείνοντας, για το νοµοσχέδιο θα πω µόνο µια κουβέντα γιατί
θα επεκταθεί αναλυτικά ο κ. Παπαθανάσης. Αυτό το νοµοσχέδιο
είναι περίπου αυτονόητο. Είναι ενσωµάτωση µιας οδηγίας για να
κάνει τη ζωή των επιχειρήσεων, και κυρίως των µικροµεσαίων,
περισσότερο ανταγωνιστική ως προς την κατοχύρωση και τη
χρήση των εµπορικών σηµάτων.
Ακούσαµε τις αιτιάσεις της Αντιπολιτεύσεως και στην τελική
µας πρόταση µειώνουµε τα κόστη που είχαν έρθει αρχικά στη
Βουλή ως πρόταση. Αντιλαµβάνοµαι τη στάση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος που δεν έχει λόγο να ψηφίσει, υπό την έννοια ότι
αυτό είναι µια ενσωµάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας, αλλά για τα
υπόλοιπα κόµµατα της Βουλής µε τα οποία λέµε ότι ενστερνιζόµαστε τον ευρωπαϊκό δρόµο, δεν µπορώ να φανταστώ γιατί κάποιο κόµµα θα έλεγε «όχι» στο παρόν νοµοσχέδιο. Στις
λεπτοµέρειές του ο αρµόδιος Υφυπουργός κ. Παπαθανάσης.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν ξεκινήσουµε
µε τον κύκλο των παρεµβάσεων από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο επί προσωπικού;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ ηρεµήστε. Καθίστε κάτω, δεν σας έδωσα τον
λόγο. Ζητάτε τον λόγο, αλλά εγώ ξεκίνησα να ανακοινώνω κάποια πράγµατα. Σεβαστείτε το Προεδρείο διότι ήσασταν και Αντιπρόεδρος και τη διαδικασία τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
Πρώτη ανακοίνωση προς το Σώµα: Θα θέλαµε να θέσουµε υπ’
όψιν του Σώµατος ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη
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διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά µε τη διερεύνηση
αδικηµάτων που τυχόν έχουν τελεστεί από τον πρώην Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση των
καθηκόντων του για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής τους πορίσµατος την 17η Μαρτίου 2020
ζητεί µε οµόφωνη απόφασή της που ελήφθη στη συνεδρίασή της
στις 11 Μαρτίου 2020 παράταση της λειτουργίας της µέχρι την
20η Μαΐου 2020.
Συµφωνεί το Σώµα να δοθεί η σχετική παράταση υποβολής
του σχετικού πορίσµατος µέχρι και την 20η Μαϊου 2020;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως.
(Στο σηµείο αυτό η προαναφερθείσα επιστολή κατατίθεται στα
Πρακτικά και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πάµε στη δεύτερη
ανακοίνωση: Ο Πρόεδρος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά µε τη
διερεύνηση αδικηµάτων που τυχόν έχουν τελεστεί από τον
πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του διαβίβασε στη
Βουλή τα στοιχεία της δικογραφίας από τα οποία προκύπτουν
ενδείξεις για ενδεχόµενη τέλεση νέων συναφών αδικηµάτων
πέραν αυτών που ορίζονται στην απόφαση της Ολοµέλειας σύµφωνα µε τη παράγραφο 2 εδάφιο α’ και τη παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος.
Τέλος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.3126/2003 Ποινική Ευθύνη των Υπουργών, όπως ισχύει την 11-3-2020, ποινική
δικογραφία κατά του Υπουργού Εξωτερικών Νικολάου Κοτζιά.
Ξεκινάµε τον κύκλο µε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Τον λόγο έχει…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί
προσωπικού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Γιατί φωνάζετε; Τι
θέλετε ακριβώς; Επί προσωπικού;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πού έγκειται το
προσωπικό;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Με αποκάλεσε αλαζόνα και αµετροεπή,
κύριε Πρόεδρε. Τι άλλο θέλετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Να ακούσουµε τον
κ. Βαρεµένο πρώτα.
Κύριε Βαρεµένε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε πολύ καλά,
όχι απλώς κατάχρηση δεν έχω κάνει αυτής της επίκλησης σε
αυτή την Αίθουσα, αλλά ούτε καν χρήση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν µίλησα για κατάχρηση, µίλησα για γνώση ή µη εκ µέρους σας της διαδικασίας.
Αυτό είπα και µη βάζετε λόγια στο στόµα µου που δεν είπα. Σας
παρακαλώ πολύ!
Επί προσωπικού, λοιπόν, γνωρίζετε πώς είναι η διαδικασία και
τι προβλέπει ο Κανονισµός, εάν είπε κάτι ο προλαλήσας Υπουργός που διαστρέβλωσε αυτά που είπατε εσείς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ωραία. Αυτό ζητώ
ως Προεδρείο, να µας πείτε ακριβώς και από εκεί και πέρα να
σας δώσω τον λόγο για ένα λεπτό, για να εξηγήσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Υπουργός
είπε ότι εγώ έχω πει ότι είναι ο µόνος λόγος αυτός τον οποίο επικαλέστηκε ο ίδιος, για να πάρουν τα όπλα όσοι τα πήραν στον
Έβρο.
Εγώ, λοιπόν, µε τη µέγιστη δυνατή ενέργεια και σαφήνεια ανέφερα τι είπα και τι εννοούσα, ποιος δηλαδή είναι ο υπεύθυνος
τρόπος φύλαξης των συνόρων από τις Ένοπλες Δυνάµεις σε µία
χώρα, όχι µόνο ευρωπαϊκή, αλλά την οποιαδήποτε χώρα.
Είναι ο υπεύθυνος τρόπος φύλαξης των συνόρων αυτός που
ίσχυε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, από τις Ένοπλες Δυνάµεις, και
σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, να ρωτήσετε τον κ. Στεφανή, ο
οποίος ήταν Αρχηγός Στρατού. Και εάν δεν τον ρωτήσετε εσείς,
να τον καλέσετε να έρθει εδώ να τον ρωτήσω εγώ πρόσωπο µε
πρόσωπο εάν φυλάσσονταν...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε Βαρεµένε, εξηγήσατε ή µάλλον διευκρινίσατε το τι ειπώθηκε εκ µέρους σας. Σας παρακαλώ πολύ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ο ελληνικός λαός έχει την ευκαιρία να κρίνει και να συγκρίνει
τον τρόπο µε τον οποίο σε κρίσιµες στιγµές συµπεριφερόµαστε
εµείς, όπως στην κρίσιµη στιγµή του προσφυγικού, µε τις προτάσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αυτό είναι τοποθέτηση πλέον, κύριε Βαρεµένε. Σας παρακαλώ πολύ. Εξηγήσατε ή
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διευκρινίσατε ακριβώς τι εννοούσατε από του Βήµατος, όταν µιλήσατε. Σας παρακαλώ να κλείσει εδώ τώρα η παρέµβασή σας.
Σας παρακαλώ πολύ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μα, θα πάµε τώρα
σε νέο κύκλο συζητήσεων και αντιπαραθέσεων; Διευκρινίσατε
ακριβώς τι θέλατε να πείτε. Νοµίζω ότι είναι κατανοητό από τον
Υπουργό, όπως και απ’ όλους µας. Σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Μισό λεπτό. Να προσθέσω κάτι.
Επειδή ανέφερε κάποιους αριθµούς ο κύριος Υπουργός, θέλω
να πω ότι υπάρχουν οι αλλεπάλληλες ανακοινώσεις των εµπορικών συλλόγων πόλεων, όπως του Μεσολογγίου και του Αγρινίου,
που λένε ότι είναι 40% κάτω οι πωλήσεις. Τώρα, γιατί δυστυχούν
εκείνοι οι άνθρωποι και ευηµερούν οι δικοί σας αριθµοί, ας το
κρίνει ο ελληνικός λαός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με συγχωρείτε,
αλλά επεκτείνεστε τώρα σε άλλα ζητήµατα. Δεν νοµίζω και σε
αυτά να παραποίησε ενδεχοµένως ο Υπουργός.
Θα δώσω τον λόγο και στον κ. Τσίπρα επί προσωπικού, έτσι
ώστε να τα ακούσει όλα µαζί ο κύριος Υπουργός και στη συνέχεια να δώσει µια σύντοµη απάντηση, για να συνεχίσουµε.
Κύριε Τσίπρα, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό επί προσωπικού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς δεν θα συνεχίσω στον τρόπο που επιλέξατε. Ο τελευταίος µέσα στο Κοινοβούλιο, που µπορεί να εγκαλέσει οποιονδήποτε συνάδελφο
για αλαζονεία και αµετροέπεια είστε εσείς. Ο τελευταίος µέσα
στο Κοινοβούλιο! Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Έχουν αλλάξει πολλές από τις προβλέψεις του προϋπολογισµού και σίγουρα δεν
προβλέπατε ύφεση στο τέταρτο τρίµηνο. Όµως, το βασικό, για
το οποίο εγκαλώ την Κυβέρνηση και όχι εσάς προσωπικά µόνο εκεί κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε- είναι ότι διαρκώς και µέχρι
πριν από λίγες βδοµάδες λέγατε ότι η οικονοµία απογειώνεται,
όταν όλα τα πραγµατικά στοιχεία και η οποιαδήποτε επαφή µε
την πραγµατικότητα, όπως η χριστουγεννιάτικη αγορά, δείχνουν
το ακριβώς αντίθετο.
Υπάρχουν -και αυτό είναι το πιο σηµαντικό απ’ όλα- λιγοστοί,
δυστυχώς, αλλά υπάρχουν δηµοσιογράφοι, πολλοί από τους
οποίους δουλεύουν σε φιλοκυβερνητικά και έγκριτα ορισµένα
απ’ αυτά µέσα, όπως η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», που ήδη από τον Νοέµβριο διαπιστώνουν ότι τα πραγµατικά στοιχεία της οικονοµίας
δεν πάνε καλά και είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Αυτά µάλλον
δεν τα διαβάζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ, να είστε σύντοµος για να προχωρήσουµε στη διαδικασία συζήτησης του νοµοσχεδίου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θα ξεκινήσω αντίστροφα. Δεν κατάλαβα την
επί του προσωπικού απάντηση. Ήταν διαφωνία για το ποιος ήταν
περισσότερο αµετροεπής;
Ως προς το δεύτερο, ξαναλέω, για να ξέρουµε γιατί µιλάµε.
Πρώτα απ’ όλα, είπε ψευδώς ο κύριος συνάδελφος ότι το τελευταίο τρίµηνο είχε ύφεση. Το τελευταίο τρίµηνο είχε 1% ανάπτυξη.
Διότι το τρίµηνο µετριέται µε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους. Άρα και ανάπτυξη είχε το τελευταίο τρίµηνο και στο
σύνολο του έτους -επαναλαµβάνω- η πρόβλεψη ήταν για 2%. Τα
προσωρινά αποτελέσµατα της ΕΛΣΤΑΤ λένε 1,94%. Και σας λέµε
ότι τελικά θα είναι πάνω 2%, όπως λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι πολύ απλά.
Ως προς τους εµπορικούς συλλόγους που άκουσα, δεν µπορούµε να κάνουµε κουβέντα, κύριε Βαρεµένε, µε τις ανακοινώσεις των εµπορικών συλλόγων στην οικονοµία που έχουν κάθε
λόγο πάντα να διαµαρτύρονται. Τα στοιχεία που έχει το κράτος
είναι ηλεκτρονικά πια και συγκεκριµένα. Είναι τα έσοδα από τον
φόρο προστιθέµενης αξίας και τα συγκεκριµένα στοιχεία από την
κατανάλωση. Στα επίσηµα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ -αυτό που αναφέρθηκε διεξοδικώς από τον κ. Τσίπρα- είναι αυξηµένα και ο ΦΠΑ
και η κατανάλωση. Τι να κάνουµε; Αυτό έγινε στο κράτος µας.
Επαναλαµβάνω, αυξήθηκε η κατανάλωση χωρίς τα 2 δισεκατοµµύρια που είχε δώσει ο Τσίπρας το προηγούµενο τρίµηνο του
2018. Άρα στην πραγµατικότητα τα πήγαµε πάρα πολύ καλά,
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γιατί είχαµε αύξηση της κατανάλωσης µε δύο δισεκατοµµύρια
λιγότερα στην αγορά τον Δεκέµβρη.
Κύριε Βαρεµένε, µε συγχωρείτε, αλλά εδώ είναι Βουλή. Και
εσείς ήσασταν και Αντιπρόεδρος. Λέω στην οµιλία µου ότι ο κ.
Βαρεµένος είπε -και εγώ θα περίµενα να ζητήσει συγγνώµη- ότι
βγήκαν µε τις καραµπίνες για να προστατεύσουν τις βίλες τους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Μόνο για αυτό…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Και φωνάζατε από κάτω, όπως κάνετε και τώρα, ότι ποτέ δεν το είπατε. Το κάνατε τόσο πιεστικά και τόσο πειστικά που προς στιγµή –δεν µπορούσα εκείνη την ώρα να κάνω
GOOGLE- σκέφτηκα, µήπως έκανα λάθος και τον αδίκησα τον
άνθρωπο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Εγώ σας είπα, εγώ από κάτω…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Σας διαβάζω λοιπόν. Αν θέλετε, επ’ αυτού να
µας πείτε, πολύ ευχαρίστως.
Το δείχνω κιόλας: «Βαρεµένος για Έβρο: Έχουν βγει µε τις
καραµπίνες για να προστατεύσουν τις βίλες τους».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Αυτό είναι τίτλος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Επί λέξει, λέει από κάτω: «Έχουν χτίσει παράνοµες βίλες στον βιότοπο του Έβρου και βγήκαν µε τις καραµπίνες να τις προστατεύσουν».
Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, είπα mot a mot αυτό που είπε.
Με απεκάλεσε «ψεύτη», γιατί είπα mot a mot, κατά λέξει αυτό
που είπε.
Αν αυτό που είπατε -σας είπα- παρεξηγήθηκε, έχετε κάθε δικαίωµα να το αλλάξετε ή να το διευκρινίσετε. Να κατηγορήσετε,
όµως, εµένα ότι λέω ψέµατα, γιατί λέω κάτι που δεν είπατε, ενώ
το είπατε, µε συγχωρείτε, πάει πολύ. Δέχοµαι ότι προφανώς µετανιώσατε, ότι ήταν µια κακιά στιγµή, ότι θέλατε να πείτε κάτι
άλλο, αλλά όχι ότι εγώ είπα ψέµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ,
κύριε Βαρεµένε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Εσείς µε συγχωρείτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν σας δίνω τον
λόγο.
Ξεκινάµε µε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί να µε
αγνοείτε έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ, λήγει εδώ το θέµα. Δεν θα το κάνουµε αρένα.
Ζήτησαν τον λόγο ο κ. Μπουκώρος, ο κ. Χήτας και ο κ. Τζανακόπουλος.
Τον λόγο έχει ο κ. Τζανακόπουλος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούστε, κύριοι της Κυβέρνησης, κύριε Γεωργιάδη, προφανώς
πρέπει να κατανοήσετε το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης
Τσίπρας βάζουµε πλάτη για να αντιµετωπιστεί η κρίση του κορωνοϊού, αλλά και η εντεινόµενη προκλητικότητα καθώς και οι απαράδεκτες παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου από τον κ.
Ερντογάν και την τουρκική πολιτική ηγεσία δεν σηµαίνει, σε καµµία περίπτωση, ότι αναστέλλεται η πολιτική, ιδεολογική και κοινωνική κριτική σε οποιοδήποτε πεδίο. Σηµαίνει ότι αντιλαµβανόµαστε την κρισιµότητα της κατάστασης.
Σηµαίνει ότι αντιλαµβανόµαστε τη σοβαρότητα των προκλήσεων που έχουµε µπροστά µας και λειτουργούµε µε τέτοιο
τρόπο, ώστε η Κυβέρνηση να µπορεί να υπολογίζει σε κάτι που
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν µπορούσε να υπολογίζει επί τέσσερα χρόνια, ότι θα έχει µία Αντιπολίτευση που θα κάνει κριτική
όχι µε όρους λαϊκιστικής ανάδειξης επιµέρους ζητηµάτων, µετατρέποντάς τα σε κορυφαία, αλλά αντιθέτως ότι θα αναδεικνύει
τα πραγµατικά προβλήµατα, τις πραγµατικές διαχωριστικές
γραµµές, τα πραγµατικά ζητήµατα όπου θα πρέπει να εστιάζεται
η πολιτική κριτική και θα κρατάει χαµηλά τους τόνους, διότι είναι
δεδοµένο ότι αυτή τη στιγµή οι καταστάσεις που αντιµετωπίζουµε είναι εξαιρετικά κρίσιµες. Και κατανοούµε ότι σε αυτά τα
εξαιρετικά ζητήµατα, όπως είναι και ο κορωνοϊός, αλλά και οι
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προκλήσεις από τη µεριά της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας δεν
είναι δυνατόν να καταφεύγουµε σε πολεµική ούτε σε ανέξοδες
κραυγές.
Και ξαναλέω ότι ευτυχώς σήµερα η Κυβέρνηση µπορεί να υπολογίζει σε µια τέτοια Αντιπολίτευση, πράγµα το οποίο, όµως, δεν
σηµαίνει ότι εµείς αναστέλλουµε την κριτική σε ζητήµατα τα
οποία θεωρούµε κορυφαία και εξαιρετικά σηµαντικά.
Προφανώς, λοιπόν, ο κ. Γεωργιάδης προηγουµένως µε τη γνωστή του έπαρση, ένταση και οίηση φαίνεται να µην κατανόησε
την κριτική που ασκήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τον κ. Γιώργο
Τσίπρα και γι’ αυτό επέλεξε να απαντήσει µε αυτούς τους υψηλότατους τόνους, που ούτως ή άλλως τους συνηθίζει όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση.
Να του εξηγήσω, λοιπόν, και εγώ µε τη σειρά µου τι ήταν αυτό
το οποίο του καταλόγισε ο κ. Γιώργος Τσίπρας προηγουµένως.
Του καταλόγισε το εξής, ότι τους τρεις, τέσσερις τελευταίους
µήνες, παρά το γεγονός ότι είχε εικόνα της επιβράδυνσης της
ελληνικής οικονοµίας, παρά το γεγονός ότι γνώριζε πως κεντρικοί δείκτες της ελληνικής οικονοµίας πέρα από τον δείκτη εµπιστοσύνης δεν βαδίζουν έτσι όπως θα υπολόγιζε η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε το προεκλογικό της αφήγηµα ότι περίπου έρχεται επενδυτική έκρηξη µετά την υποτιθέµενα καταστροφική για την ελληνική οικονοµία κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ, παρά, λοιπόν, το γεγονός ότι γνώριζε ότι η ελληνική οικονοµία δεν βαδίζει µε εκείνους τους ρυθµούς που ενδεχοµένως
ο ίδιος θα επιθυµούσε να βαδίζει, συνέχιζε να αναπαράγει ένα
αφήγηµα περί απογείωσης της ελληνικής οικονοµίας, συνέχιζε
να αναπαράγει ένα αφήγηµα περί επενδυτικής έκρηξης, συνέχιζε
να αναπαράγει ένα αφήγηµα περί αλλαγής σελίδας που επί της
ουσίας δηµιουργεί τους όρους για την επιτάχυνση όλων των οικονοµικών µεγεθών, πράγµα το οποίο ήρθε η ΕΛΣΤΑΤ και στα
προσωρινά της στοιχεία το κατέρριψε ολοκληρωτικά.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν το είπε ποτέ
αυτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Και το θέµα είναι για ποιον
λόγο συνεχίζατε να αναπαράγετε αυτή τη ρητορική, ενώ γνωρίζατε ότι τα πράγµατα για τους ρυθµούς ανάπτυξης δεν βάδιζαν
µε τον τρόπο τον οποίον θα επιθυµούσατε; Αυτή ήταν η κριτική
που ασκήθηκε.
Μάλιστα, είδαµε σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης να αναφέρεται
ότι η µείωση του ρυθµού ανάπτυξης στο τέταρτο τρίµηνο ήταν
αποτέλεσµα του κορωνοϊού -δεν ξέρω αν το είδατε αυτό, κύριε
Υπουργέ, σε κανάλι φίλα προσκείµενο στην παράταξή σαςπράγµα το οποίο, βεβαίως, είναι ολοκληρωτικά παράλογο, καθώς όπως θα γνωρίζετε, το πρώτο κρούσµα του κορωνοϊού εµφανίστηκε στην Κίνα, αν δεν κάνω λάθος, τέλη Δεκεµβρίου του
2019, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι ο κορωνοϊός δεν θα µπορούσε να έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιβράδυνση της ελληνικής οικονοµίας επί των δικών σας ηµερών, καθώς δεν υπήρχε.
Τώρα το γεγονός, λοιπόν, ότι εµείς δεν πρόκειται να αναστείλουµε την κριτική σε πεδία της πολιτικής αντιπαράθεσης, όπως
είναι η οικονοµία, όπως είναι αυτά τα οποία κάνετε στο ασφαλιστικό, στα εργασιακά, σε µια σειρά από άλλους τοµείς, καταλαβαίνω ότι δεν βολεύει τον κ. Γεωργιάδη. Και δεν βολεύει τον κ.
Γεωργιάδη διότι ειδικά στο δικό του πεδίο δεν κρίνεται και από
τους πιο αποτελεσµατικούς και από τους πιο επιτυχηµένους
Υπουργούς της σηµερινής Κυβέρνησης και αυτό νοµίζω ότι είναι
πανθοµολογούµενο. Ήδη διάφορες εφηµερίδες –ξαναλέω, φίλα
προσκείµενες στη δική σας παράταξη- έχουν αρχίσει να το συζητούν.
Εν πάση περιπτώσει, θέλω, όµως, να του θυµίσω και κάτι άλλο
του κ. Γεωργιάδη που αποχώρησε από την Αίθουσα, αφού έδωσε
την καθιερωµένη του παράσταση εντός Κοινοβουλίου. Να του
θυµίσω τι έλεγε πριν από µερικές εβδοµάδες σε σχέση µε την
ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.
Πρώτα έλεγε ότι επειδή η παγκόσµια οικονοµία κινείται µε θετικούς ρυθµούς -πριν από λίγους µήνες τα έλεγε αυτά- αυτό θα
συµπαρασύρει και την ελληνική οικονοµία, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι το 2020 θα είναι µια χρονιά ανάπτυξης, µια χρονιά
επενδυτικής έκρηξης και λοιπά.
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Όταν η παγκόσµια οικονοµία άρχισε να γυρίζει -είχε ήδη αρχίσει να γυρίζει η παγκόσµια οικονοµία, απλώς ο κ. Γεωργιάδης
δεν το ήξερε και του επισηµάνθηκε ότι παγκοσµίως δεν υπάρχει
αναπτυξιακή τάση- έκανε την εξής τοποθέτηση σε ένα συνέδριο
πριν από λίγες µέρες: Είναι ευκαιρία, λέει, που η παγκόσµια οικονοµία παρουσιάζει ύφεση, διότι αυτό θα προσελκύσει επενδυτές στην Ελλάδα, καθώς η Ελλάδα έχει αναπτυξιακή δυναµική
για το 2020. Εποµένως η λογική του κ. Γεωργιάδη είναι µονάζυγά κερδίζει η Νέα Δηµοκρατία. Αν υπάρχει παγκόσµια ανάπτυξη, αυτό θα συµπαρασύρει και τους ρυθµούς ανάπτυξης
στην Ελλάδα και αν υπάρχει παγκόσµια ύφεση, αυτό θα αποτελέσει ευκαιρία για την Ελλάδα, έτσι ώστε να επιτευχθεί το σχέδιο
του κ. Γεωργιάδη.
Εν πάση περιπτώσει, είναι γνωστός ο τρόπος µε τον οποίο γίνονται λογικά άλµατα, όταν κανείς δεν έχει σχέδιο, όταν κανείς
δεν έχει άποψη, όταν κανείς δεν έχει αντίληψη, όταν κανείς δεν
έχει γνώση του αντικειµένου και του πεδίου που καλείται να διαχειριστεί. Ούτως ή άλλως, ο κ. Γεωργιάδης µάς έχει συνηθίσει
να αλλάζει αυτά τα οποία λέει ανάλογα µε τη συγκυρία και ανάλογα µε το τι τον βολεύει κάθε φορά. Ούτως ή άλλως, το ίδιο
έκανε και σε σχέση µε την Εκκλησία. Αυτό, λοιπόν, µε φέρνει στο
καίριο, το κοµβικό ζήτηµα που αφορά τη διαχείριση του κορωνοϊού.
Από τη δική µας µεριά, ξαναλέω ότι δεν υπάρχει καµµία περίπτωση να βρούµε ευκαιρία ή πεδίο πολεµικής αντιπαράθεσης ή
λαϊκίστικων κραυγών στο ζήτηµα της διαχείρισης αυτής της κρίσης δηµόσιας υγείας. Έχουµε καταθέσει συγκεκριµένες προτάσεις και ο κ. Πολάκης -τον οποίο ειρωνεύτηκε και καθύβρισε
προηγουµένως ο κ. Γεωργιάδης- είχε συνάντηση µε τον κ. Κικίλια
στον οποίο κατέθεσε συγκεκριµένες προτάσεις και µάλιστα του
έδωσε και λύσεις για να αυξηθεί η διαθεσιµότητα κρεβατιών στις
µονάδες εντατικής θεραπείας, πράγµα το οποίο είναι εξαιρετικά
κρίσιµο, για να µην αντιµετωπίσουµε στην Ελλάδα το πρόβληµα
που αντιµετώπισε η Ιταλία.
Και ποιο ήταν αυτό το πρόβληµα που αντιµετώπισε η Ιταλία;
Επειδή υπήρξε ραγδαία εξάπλωση του ιού και δεν κατάφεραν να
απλώσουν τα περιστατικά στον χρόνο, αυτό δηµιούργησε τεράστιες πιέσεις στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. Δεν υπήρχαν κρεβάτια εντατικών για να µπορέσουν να καλύψουν τις αυξηµένες
ανάγκες, πράγµα το οποίο οδήγησε εκατοντάδες ανθρώπους
στο να µη λαµβάνουν την απαραίτητη θεραπεία σε µία στιγµή
κρίσιµη για την υγεία τους. Αυτό ήταν που εκτίναξε και τον
αριθµό των θανάτων στη γειτονική χώρα.
Εποµένως τι κάνουµε από τη δική µας πλευρά; Δεν περιµένουµε την αποτυχία σας, αλλά αντιθέτως βοηθάµε έµπρακτα, για
να µπορέσουν να βρεθούν όσο το δυνατόν περισσότερα κρεβάτια σε µονάδες εντατικής θεραπείας και την ίδια στιγµή βοηθάµε
έµπρακτα, ώστε να µη δηµιουργηθεί πανικός στην ελληνική κοινωνία. Τονίζουµε ότι θα πρέπει να ακούµε τις απόψεις και τις εισηγήσεις των ειδικών στη δηµόσια υγεία που αποτελούν και τους
αναγκαίους εκείνους κρίκους για να µπορέσει η ελληνική κοινωνία να κατανοήσει τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει, έτσι ώστε
να προστατευτεί από αυτή την τεράστια κρίση.
Την ίδια στιγµή, στηρίζουµε όλες εκείνες τις προτάσεις και
όλες εκείνες τις παρεµβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση του
δηµόσιου συστήµατος υγείας. Όµως, εδώ επιτρέψτε µου να
κάνω και ένα πολιτικοϊδεολογικό σχόλιο. Η Νέα Δηµοκρατία ήταν
εκείνη η οποία διαφήµιζε όλο το προηγούµενο διάστηµα την ιδιωτική υγεία, διαφήµιζε την ανάγκη να δοθεί και στον χώρο της
υγείας πεδίο δόξης λαµπρό για τους επιχειρηµατίες που θέλουν
να επενδύσουν, όπως έχει κάνει βεβαίως σε όλα τα κοινωνικά
πεδία είτε µιλάµε για την εκπαίδευση είτε µιλάµε για την κοινωνική ασφάλιση είτε µιλάµε για οτιδήποτε.
Σήµερα που υπάρχει η κρίση δηµοσίας υγείας, κατανοείτε
ακόµα και εσείς, η σκληρή φιλελεύθερη παράταξη στη χώρα, ότι
δεν υπάρχει δυνατότητα αντιµετώπισης αυτής της κατάστασης
παρά µόνο µέσω της ενίσχυσης του δηµόσιου συστήµατος υγείας.
Εµείς λέµε ότι ορθώς κάνετε και προωθείτε την πρόσληψη δύο
χιλιάδων συµβασιούχων γιατρών. Όµως, αυτό δεν αρκεί. Πρέπει
να αυξηθεί ο προϋπολογισµός των νοσοκοµείων. Πρέπει να αυ-
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ξηθούν τα χρήµατα για υλικοτεχνική υποδοµή. Πρέπει να υπάρξουν και µόνιµες προσλήψεις στην υγεία. Νοµίζω ότι αυτό είναι
το απαραίτητο στοιχείο για να αντιµετωπίσουµε µία κρίση, η
οποία δεν θα είναι κρίση ενός µήνα ή δύο µηνών. Θα είναι µία
κρίση η οποία ενδεχοµένως να πάρει ακόµα µεγαλύτερη διάρκεια. Αυτό πρέπει να το έχουµε στο µυαλό µας και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο εµείς εισηγούµαστε µία σειρά από πολύ πιο
γενναίες προτάσεις για τη στήριξη του δηµοσίου συστήµατος
υγείας.
Θέλω να κλείσω µε τη χθεσινή δήλωση του κ. Μητσοτάκη. Ο
κ. Μητσοτάκης χθες έκανε ένα βήµα προς τον ορθολογισµό.
Μετά από δεκαπέντε µέρες –όπου υπήρχε µία συζήτηση στην ελληνική κοινωνία και µε τρόπο ο οποίος δεν ταιριάζει σε ένα κοσµικό κράτος και στους Υπουργούς ενός κοσµικού κράτους,
όπως είναι η Ελλάδα- υπήρξε µία γενικευµένη τάση να δικαιωθεί
µία άποψη που προωθείται από την Ιερά Σύνοδο, σύµφωνα µε
την οποία η Θεία Κοινωνία δεν µπορεί να αποτελέσει, αν θέλετε,
εστία µόλυνσης από τον κορωνοϊό. Μάλιστα, ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης είχε πει ότι όσοι είναι άπιστοι δεν δικαιούνται να οµιλούν
περί αυτών των ζητηµάτων, αντιθέτως αυτά είναι ζητήµατα που
αφορούν αποκλειστικά και µόνο τους πιστούς και την Εκκλησία.
Θα ήθελα να του πω ότι δεν είναι έτσι τα πράγµατα. Σε µία δηµοκρατία και σε ένα κοσµικό ουδετερόθρησκο κράτος όπως είναι
η Ελλάδα, αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη δηµόσια υγεία
είναι η κυβέρνηση και η δηµόσια διοίκηση. Δεν είναι κανένας
άλλος θεσµός. Είµαστε υποχρεωµένοι όλοι ανεξαιρέτως να ακολουθούµε, επειδή εδώ δεν τίθεται ζήτηµα ατοµικής επιλογής, δεν
τίθεται ζήτηµα ατοµικού δικαιώµατος, αλλά τίθεται ζήτηµα που
αφορά τη δηµόσια υγεία στο σύνολό της. Αφορά και εσάς και
εµάς και το σύνολο των πολιτών. Δεν µπορεί κανένας απολύτως
θεσµός να λειτουργεί µε τρόπο ο οποίος ενδεχοµένως θα θέσει
σε κίνδυνο άλλους ανθρώπους.
Εχθές, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης έκανε ένα βήµα προς τον ορθολογισµό και είπε ότι και οι συναθροίσεις στο πλαίσιο θρησκευτικών λατρευτικών εκδηλώσεων αποτελούν ενδεχόµενο κίνδυνο
για την εξάπλωση του ιού. Το έκανε µε σφιγµένα δόντια. Δεν
πήρε θέση σε σχέση µε τη συζήτηση που είχε ανοίξει για τη Θεία
Κοινωνία.
Παρ’ όλα αυτά, εµείς το θεωρούµε θετικό. Θεωρούµε απολύτως θετικό ότι έγινε µία τέτοια προσπάθεια από τον κ. Μητσοτάκη, η οποία, κύριε Γεωργιάδη, καταλαβαίνω ότι σας φέρνει σε
πολύ δύσκολη θέση. Βέβαια, θα µου πείτε, είναι δυνατόν να έρθετε εσείς σε δύσκολη θέση; Ούτως ή άλλως, τη µία µέρα λέτε
το ένα, την άλλη µέρα λέτε το άλλο. Έχετε µία τέτοια ευκολία να
αλλάζετε ιδεολογικές τοποθετήσεις, πολιτικές τοποθετήσεις,
κοµµατικές εντάξεις, που νοµίζω ότι ενδεχοµένως να σας υπερτιµά η σκέψη µου ότι µία τέτοια δήλωση από τη µεριά του κ. Μητσοτάκη θα σας έφερνε σε δύσκολη θέση. Δεν έρχεστε εύκολα
σε δύσκολη θέση.
Εν πάση περιπτώσει, από τη δική µας πλευρά δεν θα υπάρξει
πολεµική. Δεν θα υπάρξουν λαϊκιστικές κραυγές. Θα στηρίξουµε
όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης που θα στοχεύουν στην ενίσχυση του δηµοσίου συστήµατος υγείας.
Την ίδια στιγµή θα είµαστε εδώ για να αντιπαρέλθουµε και να
αντεπεξέλθουµε στην πρόκληση Ερντογάν στις παραβιάσεις του
Διεθνούς Δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας.
Όµως, αυτό δεν σηµαίνει, πρώτον, ότι αναστέλλεται η κριτική και,
δεύτερον, ότι θα ανεχθούµε συµψηφισµούς ή ταυτίσεις, όπως
αυτές που έκανε πριν από λίγες µέρες ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, χαρακτηρίζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ «δούρειο ίππο του Ερντογάν», επειδή σας κάνουµε κριτική για δικές σας απαράδεκτες
ενέργειες στη διαχείριση του προσφυγικού.
Είναι ένα πράγµα οι παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωµάτων και
οι παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου που κάνει ο Ερντογάν και
η τουρκική πολιτική ηγεσία και άλλο πράγµα η εσωτερική διαχείριση του προσφυγικού, τα επικοινωνιακά παιχνίδια, οι παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου, που γίνονται εκ µέρους της ελληνικής
κυβέρνησης και για τις οποίες παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου
σε σχέση µε την προσφυγική προστασία και σε σχέση µε τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, σας έχουν βάλει στο στόχαστρο και διεθνείς οργανισµοί.
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Εποµένως, βεβαίως στήριξη όταν τίθενται εν αµφιβόλω κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας, αλλά από την άλλη µεριά καµµία αναστολή της κριτικής, όταν κινείστε παράνοµα στο επίπεδο
του Διεθνούς Δικαίου, όταν καταστρατηγείτε ανθρώπινα δικαιώµατα, όταν λειτουργείτε µε τρόπο ο οποίος δηλητηριάζει και διχάζει την ελληνική κοινωνία όπως κάνετε τις τελευταίες µέρες.
Μη µας παίρνετε για δεδοµένους όταν µιλάµε για τέτοια κορυφαία ζητήµατα. Είµαστε εδώ για να βάλουµε πλάτη απέναντι
στις προκλήσεις Ερντογάν. Δεν είµαστε εδώ για να δικαιώσουµε
σηµεία της πολιτικής σας, τα οποία είναι απολύτως επικίνδυνα
και γυρίζουν τη χώρα πάρα πολλά χρόνια πίσω.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Χήτας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, κύριε Υπουργέ.
Με συγχωρείτε. Θα ακολουθήσουµε τη διαδικασία. Σας παρακαλώ. Δεν σας έδωσα τον λόγο. Έχουν ζητήσει τον λόγο και θα
τον πάρουν φυσικά οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι που έχουν
αποµείνει και ο Υπουργός, εφόσον θέλει να απαντήσει σε ό,τι έχει συζητηθεί, θα σας δώσουµε τον λόγο να απαντήσετε συνολικά. Μην πάµε τώρα στη διαδικασία να µπούµε να παίξουµε
πινγκ πονγκ. Σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων):. Κύριε Πρόεδρε, ας µη διαφωνούµε επί των
προφανών του Κανονισµού. Ο Υπουργός µπορεί να πάρει τον
λόγο όποτε θέλει. Επικουρικά, σας λέω ότι αναφέρθηκε σε εµένα
εκατόν πενήντα φορές. Σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με συγχωρείτε, σας
ενοχλεί το γεγονός να τοποθετηθούν; Μα, κύριε Υπουργέ, µπορεί
και άλλοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να αναφερθούν στο
πρόσωπό σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Είναι πρωτοφανές να ζητάει Υπουργός τον
λόγο και να µην του δίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ζητάω από εσάς να
ολοκληρώσουµε τον κύκλο των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Αναφέρθηκε ονοµαστικά σε εµένα εβδοµήντα
φορές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εφόσον δεν το επιθυµείτε, δεν µπορώ να σας αρνηθώ. Το Προεδρείο δεν µπορεί
να αρνηθεί στον Υπουργό. Εγώ πρότεινα τη διαδικασία που ακούσατε. Δεν το επιθυµείτε. Εσείς θέλετε κάθε Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος που τοποθετείται, να τοποθετήστε και εσείς.
Έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Επιθυµώ να απαντήσω τώρα στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν µου αρέσει καθόλου
να µένουν εντυπώσεις στον αέρα.
Γιατί µε κατηγόρησε ο κ. Τζανακόπουλος; Γιατί «τα γυρίζω»,
λέει, κάθε φορά όπως τα θέλω και θα µε υπερτιµούσε αν έλεγε
κάτι άλλο κ.λπ..
Ακούστε, κύριε συνάδελφε, ποιος θα γυρίζει όπως τα θέλει,
για να συνεννοούµαστε: Όταν σας τσάκωσαν στο γραφείο της
κ. Δηµητρίου µία µέρα πριν έρθει η Βουλή ο φάκελος «ΝOVARTIS», είπατε ότι βρεθήκατε εκεί τυχαία. Όταν σας ρώτησαν χθες
ενόρκως στην επιτροπή, είπατε ότι πήγατε κατ’ εντολήν Τσίπρα.
Όταν έχεις κάνει αυτό στην ελληνική κοινωνία, να έρθεις να µου
πεις εµένα αν «τα γυρίζω», Τζανακόπουλε, πάει πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με συγχωρείτε,
κύριε Υπουργέ, αλλά σας διακόπτω γιατί δεν αναφέρεστε σε αυτά που είπε ο κ. Τζανακόπουλος. Ανοίγετε άλλο πεδίο τώρα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ως προς το αν θα µπορούσατε εσείς να µε
φέρετε σε δύσκολη θέση και αν µε φέρατε σε δύσκολη θέση…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μα δεν έρχεσαι σε δύσκολη θέση. Ό,τι θέλεις κάνεις.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και Επενδύσεων): …θα σας πω πότε θα ήµουν, πράγµατι, σε δύσκολη θέση. Για να καταλαβαινόµαστε.
Εάν ο αδερφός µου ήταν σε διαδήλωση στο Λονδίνο και φώναζε «οι Έλληνες είναι φονιάδες των λαών», θα ήµουνα σε πολύ
δύσκολη θέση, κύριε Τζανακόπουλε, όταν είναι η χώρα στην κατάσταση που είναι. Ευτυχώς δεν έχω βρεθεί σε τόσο δύσκολη
θέση.
Άρα η απάντηση είναι: Εσείς δεν µπορείτε ποτέ να φέρετε
εµένα σε δύσκολη θέση. Και όσο κι αν προσπαθήσατε να µε κλείσετε στη φυλακή µε τη «NOVARTIS» -ορισµένοι από εσάς, θα
δούµε ποιοι, θα τους δει αυτούς ο ελληνικός λαός έναν έναν γιατί
οι εξελίξεις τρέχουν- και εκεί, κύριε Τζανακόπουλε, αποτύχατε.
Και θα δούµε πώς θα καταλήξει αυτή η διαδικασία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Χήτας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Τζανακόπουλε, µην αρχίσουµε τώρα επί του προσωπικού! Σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τι λέτε; Είναι δυνατόν;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Μα είναι δυνατόν; Για όνοµα
του Θεού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μα, έτσι θα το πάµε
τώρα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Με συγχωρείτε τώρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Χήτα, να δώσουµε τον λόγο στον κ. Τζανακόπουλο για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Τζανακόπουλε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι
το ύφος, η έπαρση, η αλαζονεία, οι ad hominem επιθέσεις τις
οποίες εξαπολύει ο κ. Γεωργιάδης είναι ακριβώς τα σηµεία και
τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν τον ακροδεξιό και βάρβαρο λόγο, τον οποίο αναπαράγει σε όλη την πολιτική του σταδιοδροµία ο κύριος ο οποίος σήµερα θέλει να εµφανίζεται ως
Υπουργός της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
Η τοποθέτησή του αυτή αναδεικνύει ύφος και ήθος που δεν
ταιριάζει σε αυτό το Κοινοβούλιο, καθώς στην πραγµατικότητα
αυτό το οποίο κάνει είναι να αναπαράγει διάφορα δηµοσιεύµατα
φίλων του δηµοσιογράφων, τα οποία λειτουργούν µε τρόπο που
αµαυρώνουν υπολήψεις ανθρώπων, µε τρόπο που, αν θέλετε,
στοχοποιούν ακόµα και τον ίδιο µου τον αδερφό για το γεγονός
ότι βρέθηκε σε µία διαδήλωση στο Λονδίνο, για την οποία εγώ προσέξτε, κύριε Γεωργιάδη, τώρα ποια είναι η διαφορά µας-, για
τη συµµετοχή του δηλαδή σε αυτή την πορεία δηλώνω απολύτως
υπερήφανος και την προσυπογράφω στο σύνολό της. Διότι τι
έλεγε; Ότι απέναντι στον κ. Ερντογάν δεν µπορεί να υψωθεί Ευρώπη-φρούριο.
Αυτή είναι η διαφορά µας, κύριε Γεωργιάδη. Όταν µας κατηγορείτε για τις ιδέες µας, όταν µας κατηγορείτε για την πολιτική
µας στράτευση, εµείς δεν το βάζουµε στα πόδια, όπως κάνουν
οι ακροδεξιοί φίλοι σας, κύριε Γεωργιάδη, και όπως θα κάνετε
και εσείς και όπως κάνετε καθηµερινά εσείς ως κοινός ακροδεξιός, ο οποίος όταν βρίσκεται ενώπιον πολιτικής κριτικής αµέσως
τα αλλάζει, βάζοντάς το στα πόδια, κύριε Γεωργιάδη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ελάτε, κύριε Χήτα.
Έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μα, τι θέλετε τώρα,
κύριε Υπουργέ; Με συγχωρείτε. Έδωσε µια απάντηση σε όσα
του καταλογίσατε. Από εκεί και πέρα, δεν θα λύσουµε εδώ τη
διαφορά της άποψής σας και της άποψης του κ. Τζανακόπουλου.
Σας παρακαλώ πολύ! Υπάρχει µία διαδικασία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Μα, ακροδεξιό τον είπε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, δεν θα πάρω πάνω από είκοσι
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δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επί προσωπικού;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εξηγήστε µας σε τι
συνίσταται το προσωπικό. Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ο κ. Τζανακόπουλος πήρε τον λόγο για να πει
ότι είµαι διαχρονικά ακροδεξιός. Θα µου δώσετε τον λόγο για είκοσι δευτερόλεπτα να του απαντήσω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:...(Δεν ακούστηκε)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ηρεµήστε, κύριε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Τζανακόπουλε, σας παρακαλώ! Δεν καταγράφεται κάτι. Μη διακόπτετε.
Κύριε Υπουργέ, να ακούσουµε ποιο είναι το προσωπικό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Είπα ότι ο κ. Τζανακόπουλος πήρε τον λόγο
για να πει ότι είµαι διαχρονικά ακροδεξιός, βάρβαρος κ.λπ.. Είναι
ο ορισµός του προσωπικού. Γι’ αυτό ζήτησα να µου δώσετε τον
λόγο για ένα λεπτό.
Ακούστε, κύριε Τζανακόπουλε, κατ’ αρχάς χαίροµαι πάρα πολύ για αυτό που είπατε. Εγώ ανέφερα ένα γεγονός, ότι µία οµάδα
διαδηλωτών πήγε έξω από την πρεσβεία µας στο Λονδίνο και φώναζε «και οι Έλληνες είναι φονιάδες των λαών». Εγώ θέλω να
είµαι ειλικρινής, δεν έχω την τιµή να γνωρίζω τον αδερφό σας
και δεν τον ξέρω καθόλου. Εάν ο δικός µου αδερφός πήγαινε
στη διαδήλωση που φώναζαν «και οι Έλληνες είναι φονιάδες των
λαών», θα ντρεπόµουν. Εσείς είπατε ότι προσυπογράφετε το
σύνθηµα…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Προσυπογράφω την παρουσία του εκεί, είπα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων):…και επειδή το είπατε ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν απαντάτε στο
προσωπικό, όµως, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων):…το ερώτηµα τώρα είναι στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσυπογράφει το σύνθηµα ότι «και οι Έλληνες είναι φονιάδες των λαών»,…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Στο προσωπικό δεν
απαντάτε, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων):…την ώρα που η Ελλάδα δέχεται τα πυρά του
Ερντογάν; Αυτό είναι το ερώτηµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Χήτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όχι κορωνοϊός δεν µας σώζει, αλλά
τίποτα. Είµαστε αµετανόητοι. Και η οµοψυχία πήγε περίπατο και
η οµόνοια πήγε περίπατο και δεν έχει µείνει τίποτα όρθιο. Δεν
µας σώζει τίποτα εδώ σε αυτή τη χώρα, τίποτε απολύτως!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ: Να είµαστε καλά!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Να είµαστε καλά, ναι, για να µπορούµε να µαλώνουµε, δόξα τω Θεώ. Απλώς όταν εµείς εδώ κοκοροµαχούµε, η εικόνα που δίνουµε στον κόσµο έξω, ο οποίος
έχει αδειάσει τους δρόµους, έχει αδειάσει τα µαγαζιά και είναι
τροµοκρατηµένος, δεν είναι πάρα πολύ καλή. Δεν είναι καλή η
εικόνα. Πραγµατικά σήµερα κι ο Πρόεδρος στην οµιλία του -και
αυτός ήταν και ο στόχος ο δικός µας- και ο εισηγητής µας, αλλά
και εγώ ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος προσπάθησα να είµαι
λίγο πιο ήρεµος, αλλά τελικά δεν είναι ήρεµη η κατάσταση.
Από πότε η Ελλάδα είναι ουδετερόθρησκο κράτος; Το είπε ο
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και ταράχτηκα. Από πότε
η Ελλάδα είναι ουδετερόθρησκο κράτος; Διότι πέρασε στα ψιλά.
Δεν αντέδρασε κανείς. Είναι η Ελλάδα ουδετερόθρησκο κράτος;
Εγώ ξέρω ότι το Σύνταγµα λέει ότι κύριο θρήσκευµα είναι οι χριστιανοί ορθόδοξοι. Τι θα ακούσουµε ακόµα σήµερα; Ότι η Ελλάδα είναι ουδετερόθρησκο κράτος; Μπορούν φυσικά να είναι

11287

δίπλα µας και να ζουν δίπλα µας και άλλοι οι οποίοι µπορεί να
µην είναι ορθόδοξοι χριστιανοί ή οτιδήποτε άλλο. Με γεια τους,
µε χαρά τους! Όµως, ότι η Ελλάδα είναι χριστιανοί ορθόδοξοι
δεν θα το αµφισβητήσει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε κανένας.
Θα τρελαθούµε εδώ µέσα! Είπε ο άνθρωπος ότι είναι ουδετερόθρησκο κράτος. Δεν είναι, λοιπόν, ουδετερόθρησκο κράτος.
Όσο και να σας ενοχλεί, είµαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Τελεία
και παύλα. Δεν θα κάνουµε κάτι άλλο είτε σας αρέσει είτε δεν
σας αρέσει. Απορώ γιατί µαλώνουµε. Κάποια πράγµατα είναι
προφανή και ο κόσµος βγάλει τα συµπεράσµατά του. Είµαστε
αµετανόητοι.
Κάποιοι εδώ µέσα -κύριε Πρόεδρε, θα σεβαστώ, δεν θα πω
ονόµατα- είναι αµετανόητοι. Όταν ένας, λοιπόν, λέει ότι οι Εβρίτες, οι συνοριοφύλακες, οι εθνοφύλακες, αυτούς που τους
έχουµε παρατηµένους πενήντα χρόνια εκεί πάνω έχουν βίλες και
καραµπίνες και προσπαθεί σήµερα να σώσει την κατάσταση, δεν
µπορεί να το κάνει. Βγες αντρίκια και πες «έκανα λάθος, ζητώ
συγγνώµη». Είναι δείγµα ανδρείας το να ζητάς συγγνώµη». Να,
είπα, δεν είπα, εννοούσα, είπατε, είπατε λόγια, βάλετε λόγια…
Τι είναι αυτά; Κάνουµε όλοι λάθη. Τι είµαστε, δηλαδή, εδώ
πέρα εµείς; Δεν κάνουµε λάθη; Μόνο εγώ έκανα τέσσερα σήµερα. Όλοι κάνουµε λάθη. Βγείτε και ζητήστε συγγνώµη. Για
όνοµα του Θεού! Είµαστε αµετανόητοι πραγµατικά. Αυτό είναι
το κλίµα οµοψυχίας και οµόνοιας που θα βγάλουµε στον κόσµο
σήµερα, έξω στους τροµοκρατηµένους Έλληνες, που µας παρακολουθούν;
Αφού το είπες, κύριε! Το είπες! Ζήτα συγγνώµη! Ήταν µια άτυχη στιγµή. Μάλιστα. Τελείωνε, προχώρα, ζήτα συγγνώµη, σε βλέπει ο κόσµος. Να ανακτήσουµε και πάλι το πολιτικό κύρος. Μας
βλέπουνε και έχουν γυρίσει την πλάτη στην πολιτική οι Έλληνες
για αυτόν τον λόγο, για αυτές τις συµπεριφορές, γιατί κανένας
από εµάς δεν είχε την ανδρεία να πει συγγνώµη µια φορά για
λάθη που µπορεί να κάνει.
Πριν πάω στα του κορωνοϊού, θέλω να πω κάτι. Εδώ θα επικαλεστώ -γιατί τέθηκε στο τραπέζι τώρα εδώ, στην κουβέντα- και
το θέµα της «NOVARTIS».
Στο θέµα της «NOVARTIS», αγαπητέ κύριε Υπουργέ, νιώσατε
την αδικία στο πετσί σας, όταν πρωτοβγήκε το θέµα και είχατε
την ανάγκη να βγείτε να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας για όλα
αυτά που σας καταλόγιζαν. Και τι δεν είπαν; Εν πάση περιπτώσει,
να αποδειχτεί αν ο καθένας έχει δίκιο, άδικο, είναι ένοχος ή αθώος.
Όµως, είχατε τον τρόπο -και θέλω να έρθετε στη θέση του
Προέδρου της Ελληνικής Λύσης- να υπερασπιστείτε τον εαυτό
σας για όλη τη λάσπη που δέχεται και δεν µπορεί να µιλήσει. Ο
µόνος τρόπος που µπορεί να µιλήσει είναι αυτό το ιερό Βήµα και
ό,τι τηλεοπτικό χρόνο αγοράζει στα συνεργαζόµενα τηλεοπτικά
κανάλια.
Πάω στους εκλεκτούς συναδέλφους δηµοσιογράφους -είκοσι
έξι χρόνια ένσηµα έχω, µέλος της Ένωσης Συντακτών είµαι- και
θέλω να τους στείλω χαιρετισµούς από τη Βουλή και να τους πω
ότι η Ελληνική Λύση είναι εδώ.
Δείξτε το πλάνο, κύριε σκηνοθέτη. Εκεί είναι το πλάνο. Εκεί
είναι κάθε µέρα δέκα λιοντάρια και πολεµούν. Κάθε µέρα επί δώδεκα ώρες τη µέρα. Δεν µας βλέπετε; Είµαστε αόρατοι; Δεν
έχετε τα τηλέφωνά µας; Γιατί δεν µας καλείτε; Καλέστε µας.
Προχθές, στον «ΣΚΑΪ» ήταν δύο της Νέας Δηµοκρατίας, ο
Μπογδάνος και ο Συρίγος και ένας του ΣΥΡΙΖΑ. Για τον Θεό, δηλαδή! Να υπάρχει και λίγη κόντρα, ρε παιδιά, να ανταλλάξουµε
και απόψεις.
Γιατί δεν καλείτε την Ελληνική Λύση, το πιο τυπικό κόµµα µέσα
στο ελληνικό Κοινοβούλιο; Και οι κυρίες και οι κύριοι που το αποτελούν δεν δίνουν δικαίωµα σε κανέναν. Πρώτοι ερχόµαστε, τελευταίοι φεύγουµε, µε προτάσεις, µε πρόγραµµα. Πολλά από
αυτά τα έχει κάνει πράξη η Κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας και το
ξέρετε. Ούτε ούγκανα, που λέει και ο Πρόεδρος, είµαστε ούτε
τίποτα. Έλλογα όντα, επιχειρηµατίες, επαγγελµατίες, εργαζόµενοι, µε τις δουλειές µας και τις οικογένειές µας, που ο κόσµος
µας τίµησε και µας έφερε εδώ µέσα.
Τι έχουµε, δηλαδή και δεν µας καλείτε; Καλέστε τον άνθρωπο
να σας δώσει εξηγήσεις. Ανθρωποφαγία. Τον ρίξατε µέσα στα
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λιοντάρια να τον κατασπαράξουν. Διότι αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αυτή είναι η ανεξάρτητη δηµοσιογραφία; Ξέρω πώς λειτουργεί το σύστηµα. Ξέρω ότι και οι δηµοσιογράφοι που είναι
εδώ έξω και περνάµε και µας χαιρετούν, δεν µπορούν να κάνουν
κάτι. Εντολές παίρνουν, εργαζόµενοι είναι. Τι να κάνουν;
Όµως, οι αλήθειες να λέγονται. Ο ελληνικός λαός θέλει να
ακούει αλήθειες και εµείς είµαστε στην αποµόνωση.
Είναι άδικο αυτό που συµβαίνει για ένα τέτοιο κόµµα, µε τέτοια
συµπεριφορά µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Άψογοι σε όλα και
µπορούν να το πιστοποιήσουν όλοι οι συνάδελφοι εδώ, καθώς
και οι υπάλληλοι της Βουλής. Είµαστε εδώ, λοιπόν και σας καλούµε να κάνετε µια νέα αρχή. Τα τηλέφωνά µας είναι στη Βουλή.
Περιµένουµε τις προσκλήσεις σας για να ακούσετε τις απόψεις
και τις τοποθετήσεις µας.
Πάω λίγο σε αυτά που είπε ο κ. Λοβέρδος, ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής. Στον Έβρο βρέθηκε πριν
µια εβδοµάδα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τα στελέχη µας έχουν
γυρίσει όλη την Ελλάδα. Γι’ αυτό εµείς λέµε σύσταση πολιτοφυλακής και εθνοφυλακής και λέµε ότι η δηµοκρατία δεν έχει να
φοβηθεί τίποτα. Γιατί ήρθε σήµερα στα λόγια µας και ο Ανδρέας
Λοβέρδος και λέει «ναι, υπό αυτές τις συνθήκες και µε αυτή τη
µορφή συµφωνώ». Αυτό λέµε εµείς. Εµείς τι λέµε; Τους αυτόκλητους προστάτες, τα ούγκανα και τους φασίστες; Όχι βέβαια! Αυτούς που πονάνε την πατρίδα, αυτούς που το σπίτι τους και η
πόρτα τους είναι τα σύνορα της Ελλάδος, αυτούς λέµε εµείς. Και
τι τους θέλουµε εµείς αυτούς; Οργανωµένους, µε εκπαίδευση,
µε συντονιστή το κράτος, την πολιτεία, την Κυβέρνηση, τη δηµοκρατία και εκεί µέσα να κινηθούµε. Αυτό θέλουµε, αυτό φωνάζουµε και επανερχόµαστε και καταθέτουµε ξανά την πρόταση,
κύριε Υπουργέ. Στην απάντηση του κ. Σπήλιου Λιβανού εχθές ότι
«δεν υπάρχει τέτοια νοµοθεσία στην Ελλάδα», απαντάµε: να νοµοθετήσετε, να φτιάξουµε ένα τέτοιο νοµικό πλαίσιο, να προβλέπεται και σε καιρό ειρήνης, σε στιγµές κρίσης, να µπορέσει αυτή
η εθνοφυλακή, η πολιτοφυλακή, οι ενεργοί πολίτες να λειτουργήσουν. Τα είπε ο κ. Λοβέρδος για τον υβριδικό πόλεµο. Τα λέγαµε από τον Ιούλιο, κύριε Λοβέρδο, για τον υβριδικό πόλεµο
που δέχεται η Ελλάδα από την Τουρκία. Για το κ. Βαρεµένο µίλησα.
Και θέλω να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την
ανοχή, λέγοντας ότι σήµερα είναι όντως µια δύσκολη µέρα. Και
θα κλείσω όντως, όπως ήθελα να ξεκινήσω την οµιλία µου σήµερα, αλλά δεν µου το επέτρεψαν οι συνθήκες εδώ µέσα.
Έχουµε έναν νεκρό. Να πούµε συλλυπητήρια στην οικογένεια
του ανθρώπου αυτού και να ευχηθούµε να είναι ο τελευταίος νεκρός. Δεν είπαµε συλλυπητήρια σε αυτή την Αίθουσα, µας βλέπει
η Ελλάδα, µας βλέπουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Να πρυτανεύσει η ψυχραιµία και η λογική. Δεν χρειάζονται κινήσεις πανικού. Πρέπει να ακούµε τους ειδικούς. Τους ειδικούς! Δεν χρειάζεται να καπηλευόµαστε το θέµα για θρησκευτικά ή όχι ζητήµατα, οι χριστιανοί, οι µη χριστιανοί, θα κοινωνήσεις, δεν θα κοινωνήσεις, οι παππάδες κ.λπ.. Αφήστε τα αυτά, δεν είναι ώρα για
τέτοια. Δεν είναι ώρα για τέτοια. Όπως είπα και χθες πρέπει να
βοηθήσουµε όλοι σε αυτό. Η ψυχολογία στον Έλληνα είναι το
άλφα και το ωµέγα. Βοηθήστε να ανακτήσει ο Έλληνας την ψυχολογία του. Άδειασαν τα µαγαζιά και οι δρόµοι. Βοηθήστε να
ανακτήσει την ψυχολογία του. Εγώ άκουσα µε χαρά σήµερα τον
κ. Γεωργιάδη να λέει ότι και αποθέµατα υπάρχουν -και έτσι είναικαι ψυχραιµία χρειάζεται και όλοι µαζί οι Έλληνες ενωµένοι,
πραγµατικά όµως ενωµένοι, µπορούµε να τα καταφέρουµε. Και
θα τα καταφέρουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Μπουκώρος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά τούτη την ώρα που
η χώρα η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες πολίτες στο σύνολό
τους, µε επικεφαλής τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση δίνουν έναν σκληρό, διµέτωπο αγώνα, η συναίνεση των πολιτικών
δυνάµεων είναι το ελάχιστο ζητούµενο για τον ελληνικό λαό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχω καµµία δυσκολία, να
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καλωσορίσω τον πρώην Πρωθυπουργό και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης σε µια στάση όπως αυτή προκύπτει από τη
χθεσινή του δήλωση, στη γραµµή της σοβαρότητας και της
υπευθυνότητας. Πράγµατι, το περιεχόµενο της χθεσινής δήλωσης του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ικανοποιεί τον
ελληνικό λαό, πλην όµως µάταια όλα. Διότι, τι είδαµε να διαδραµατίζεται πριν από λίγη ώρα εδώ; Ακριβώς το αντίθετο. Είδα τον
αξιότιµο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ναι µεν να µιλάει για συναίνεση, αλλά το µεγαλύτερο
µέρος της οµιλίας του να διανθίζεται από αστερίσκους «όχι εκείνο», «όχι, το άλλο», «θα υποστείτε την κριτική µας».
Αυτό δεν µειώνει την αξία της χθεσινής δήλωσης του Προέδρου του;
Και έρχεται σήµερα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ εδώ να µας πει ότι καλωσορίζουµε στον ορθολογισµό τον
Πρωθυπουργό, έναν κατ’ εξοχήν ορθολογιστή πολιτικό. Δηλαδή,
αν πούµε και εµείς σήµερα εδώ ότι καλωσορίζουµε στη γραµµή
του γνήσιου και αταλάντευτου πατριωτισµού τον κ. Τσίπρα, θα
έχουµε πετύχει κάποια συναίνεση ή θα συνεχίσουµε αυτές τις
ανούσιες κοκοροµαχίες;
Και αν σε προηγούµενες οµιλίες µου έλεγα ότι αυτές οι εντάσεις κάνουν κακό, τώρα θα πω ότι δεν κάνουν ούτε κακό ούτε
καλό, διότι ο ελληνικός λαός έχει πραγµατικά σοβαρότερα πράγµατα µε τα οποία καλείται να ασχοληθεί και είναι τα δύο µέτωπα
που σας περιέγραψα προηγουµένως.
Δεν είµαι από αυτούς που στοιχειοθετούν οικογενειακή ευθύνη
για το περιστατικό που έλεγε ο κ. Τζανακόπουλος για τη διαδήλωση έξω από την ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο. Πράγµατι εγώ
δεν άκουσα και το σύνθηµα που επικαλέστηκε ο κύριος Υπουργός ότι φονιάδες των λαών είναι και οι Έλληνες. Αν όµως ακούστηκε πολύ κακώς ακούστηκε αυτό το σύνθηµα.
Άκουσα, όµως, πριν από λίγο τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο να λέει ότι προσυπογράφει το περιεχόµενο της δήλωσης,
διότι έλεγε ότι µπροστά στις προκλήσεις Ερντογάν δεν µπορεί
να µετατραπεί η Ευρώπη σε φρούριο. Μόλις χθες ο κ. Τσίπρας
επικροτούσε τα µέτρα στον Έβρο. Δηλαδή, δεν µειώνει την αξία
της δήλωσης του Προέδρου σας το γεγονός ότι επικροτείτε ως
κόµµα στη Βουλή το περιεχόµενο µιας τέτοιας διαδήλωσης; Γιατί
αν επρόκειτο για το ευρωπαϊκό φρούριο γιατί δεν πήγαν σε κάποια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το Brexit φαντάζοµαι κάποιο γραφείο θα διατηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόµα
στη Βρετανία και πήγαν αυτοί οι διαδηλωτές έξω από την ελληνική πρεσβεία;
Εναντίον της πολιτικής που ασκεί η ελληνική Κυβέρνηση στράφηκαν αυτοί οι διαδηλωτές. Και ήρθε σήµερα εδώ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος άσχετα από συγγένειες, εγώ δεν στοιχειοθετώ
-το είπα- καµµία συγγενική ευθύνη όταν πρόκειται για ατοµική
δραστηριότητα, για ζητήµατα προσωπικότητας, για επιχειρηµατική δράση, για απόψεις γενικότερες. Όταν όµως δύο άτοµα του
ιδίου οικογενειακού περιβάλλοντος είναι στον ίδιο πολιτικό χώρο
ασφαλώς εκεί στοιχειοθετούνται πράγµατα και τεκµαίρεται ας
πούµε ή δικαιολογείται αν θέλετε η πολιτική κριτική.
Από τη µια δηλαδή λέµε ότι στηρίζουµε αυτά τα µέτρα στον
Έβρο, στηρίζουµε τα µέτρα για τον κορωνοϊό από την άλλη βάζουµε δεκαπέντε αστερίσκους και τι άλλο; Και στηρίζουµε και
πολιτικές αντιδράσεις οι οποίες στρέφονται εναντίον των µέτρων
που υποτίθεται ότι υποστηρίζουµε. Δεν νοµίζω ότι αυτό είναι µια
σαφής και ξεκάθαρη στάση και νοµίζω ότι µε αυτό που κάνουν
ορισµένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκθέτουν τη στάση του πρώην
Πρωθυπουργού, η οποία εκφράστηκε πράγµατι χθες και για τα
δύο ζητήµατα µε ξεκάθαρο τρόπο.
Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι, έγινε µια µεγάλη συζήτηση για τα οικονοµικά, για τους δείκτες και όλα αυτά. Σας απάντησε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Το τελευταίο τρίµηνο του ’19 δεν
συγκρίνεται µε το προτελευταίο τρίµηνο του ’19, συγκρίνεται µε
το τελευταίο τρίµηνο του ’18 εις ότι αφορά τους ρυθµούς ανάπτυξης.
Σας έδωσε και στοιχεία για επενδύσεις, αλλά έρχεστε εδώ
επτά µήνες µετά τις εκλογές να πείτε ότι η Κυβέρνηση έπεσε έξω
στις εκτιµήσεις για τους ρυθµούς ανάπτυξης που πράγµατι είναι
ένα θεµελιώδες µέγεθος της οικονοµίας, µαζί µε το ισοζύγιο τρε-
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χουσών συναλλαγών κατά την ταπεινή µου άποψη είναι από τα
σηµαντικότερα µεγέθη µιας οικονοµίας.
Πότε, όµως, αποδεικνύεται ότι µια κυβέρνηση έχει πέσει έξω
στις εκτιµήσεις; Αποδεικνύεται όταν έχουµε τα τελικά στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ και τα βάλουµε δίπλα στους αριθµούς που έχει εγγράψει η κάθε κυβέρνηση στον προϋπολογισµό, τότε µόνο µπορούµε να πούµε αν έχει πέσει έξω ή όχι η εκτίµηση για τους
ρυθµούς ανάπτυξης. Τα υπόλοιπα είναι ευσεβείς πόθοι του καθενός και ανάγνωση των αριθµών κατά το δοκούν και σύµφωνα
µε τη δική του οπτική γωνία.
Αν και νοµίζω ότι τούτη την ώρα ο στόχος είναι να περιορίσουµε τις απώλειες στην οικονοµία κι όχι να δούµε πόσο κοντά
ή όχι είµαστε στην επίτευξη των στόχων. Και οι απώλειες θα περιοριστούν µε µία πολιτική την οποία εκπονεί και ανακοινώνει η
Κυβέρνηση τµηµατικά και παράλληλα µε την εξέλιξη των συνεπειών που αφήνει αυτό το πλήγµα, όχι στην ελληνική, αλλά στην
παγκόσµια οικονοµία, το πλήγµα του κορωνοϊού.
Ας είµαστε, λοιπόν, όλοι ψύχραιµοι κι ας δώσουµε αυτό το
διττό αγώνα. Κι ο φόβος, που είναι δικαιολογηµένο ανθρώπινο
συναίσθηµα µπροστά σε τόσο µεγάλες καταστάσεις, ας µη µας
παρασύρει να ξεχάσουµε κι αυτούς που δίνουν τη µάχη στον
Έβρο, τους στρατιωτικούς µας, τους στρατιώτες µας, τους φαντάρους µας, τους αστυνοµικούς µας και τους πολίτες, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που είναι εκεί και λειτουργούν ως
πολιτοφυλακή, πάντα σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές.
Το ξεκαθάρισε κι αυτό ο Πρωθυπουργός στο προτελευταίο
του διάγγελµα ότι οι µοναδικοί αρµόδιοι και υπεύθυνοι για τη
φρούρηση των συνόρων και για την άµυνα της χώρας και για την
αντιµετώπιση αυτών των καταστάσεων είναι οι στρατιωτικές και
πολιτικές αρχές του τόπου. Δεν υπάρχουν ούτε αµφισβητήσεις
ούτε παρερµηνείες σε αυτό. Κι όποιος επικαλείται τη συµµετοχή
των ακριτών µας, εννοώ των πολιτών, που παίζουν ρόλο πολιτοφυλακής, που τους αποδέχονται οι αρµόδιες αρχές εκεί, δεν νοµίζω, κατά την ταπεινή µου άποψη, ότι προσφέρει υπηρεσία.
Πρέπει να µη φύγει η προσοχή µας και από τους λιµενικούς
µας και από τους ακρίτες των νησιών µας που δίνουν την µάχη
στο Αιγαίο. Γιατί είπαµε ότι αυτό είναι το ένα µέτωπο το οποίο
δεν πρέπει να αδυνατίσει στην προσπάθεια ενίσχυσης του άλλου
µετώπου, που είναι σοβαρότερο και απειλεί το δηµόσιο σύστηµα
υγείας, απειλεί ανθρώπινες ζωές.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να παραδεχτείτε ότι πριν να έχουµε έκρηξη του κορωνοϊού, ήρθε η Κυβέρνηση µε δέσµες µέτρων, πολύ νωρίτερα από άλλες χώρες που
έχουν πληγεί ήδη σε µεγαλύτερο βαθµό. Και παίρνει µέτρα και
οριζόντια και κατά περίσταση. Αν µε ρωτάτε αν θα τα καταφέρουµε σε αυτό το µέτωπο, θα σας έλεγα ότι τέτοια ώρα, την ώρα
της µάχης, δεν είναι ώρα για ερωτήµατα. Την ώρα της µάχης δεν
περισσεύει καµµία πολιτική δύναµη. Δεν περισσεύει κανένας πολίτης. Γιατί η µάχη είναι πραγµατικά πολυδιάστατη, είναι σοβαρή
και είναι κρίσιµη.
Αυτό που οφείλουµε να κάνουµε, όµως, είναι να δώσουµε τη
µάχη, να πάρουµε τα µέτρα, να απλώσουµε στον χρόνο την έξαρση του ιού και των σοβαρών κρουσµάτων. Να προστατεύσουµε
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας -και θα έρθω εδώ στα περί δηµοσίου
και ιδιωτικού που ακούστηκαν προηγουµένως- σε βάθος χρόνου,
ώστε όσοι δικαιούνται της περίθαλψης σε µία τόσο σοβαρή περίσταση να έχουν την περίθαλψη.
Άκουσα εδώ, όµως, βγήκαν και κάποια εσώψυχα, για τον ιδιωτικό τοµέα στην υγεία. Δηλαδή, τόσα ιδιωτικά νοσοκοµεία που
υπάρχουν, τόσες ιδιωτικές κλινικές, που διαθέτουν κλίνες, εντατικές µονάδες, εξειδικευµένο προσωπικό, τι θα τους πούµε;
Εσείς καθίστε στην άκρη να κοιτάζετε; Μη συµµετέχετε στη µάχη
κατά του κορωνοϊού;
Βεβαίως, το Εθνικό Σύστηµα Υγείας παίζει τον πρωταγωνιστικό
ρόλο γι’ αυτό και το ενισχύουµε µε δύο χιλιάδες προσλήψεις
άµεσα. Βεβαίως, το Εθνικό Σύστηµα Υγείας θα δώσει τη µάχη,
γιατί γι’ αυτό φορολογείται ο ελληνικός λαός και το πληρώνει ο
ελληνικός λαός. Όµως, θέλουµε πράγµατι και τον ιδιωτικό τοµέα
της υγείας να πάρει µέρος σε αυτή τη µάχη, µε όλες του τις δυνάµεις. Διότι µόνο έτσι θα είναι αποτελεσµατική και νικηφόρα
αυτή η µάχη.
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Τέλος, ας µου επιτραπεί να κάνω µία έκκληση στο φιλότιµο
των Ελλήνων πολιτών. Γιατί, πράγµατι, είναι ένα χαρακτηριστικό
που διακρίνει διαχρονικά και ιδιαίτερα τις δύσκολες ώρες την
προσωπικότητα και τη µενταλιτέ των Ελλήνων. Ας περιορίσουµε
τις µετακινήσεις. Ας κάνουµε αυτά τα τόσο απλά και αυτονόητα
που λένε οι αρµόδιοι, που µας συµβουλεύουν οι ειδικοί επιστήµες. Είναι κι αυτό όχι υποχρέωση, είναι καθήκον. Είναι κι αυτό
στη συµµετοχή στη µάχη που και µπορεί και πρέπει και τελικά θα
είναι νικηφόρα για τη χώρα µας.
Ας δείξουµε για µία ακόµη φορά σε όλους τους λαούς τους
ευρωπαϊκούς, σε όλους τους λαούς της οικουµένης, ότι όσο κι
αν είναι δύσκολες οι περιστάσεις, οι Έλληνες µε ενότητα πάντα
µπορούν να τα καταφέρουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχει ζητήσει τον
λόγο για ένα λεπτό ο κ. Λοβέρδος.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για να τα κάνουµε τα πράγµατα καθαρά. Μιλάµε για εθνική
ενότητα. Η εθνική ενότητα παράγεται επειδή έτσι επιλέγουν οι
πολιτικές δυνάµεις της πατρίδας µας και επειδή ξέρουν ποια
είναι η γραµµή, τουλάχιστον που να αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων και των Ελληνίδων, η διάθεση των υποκειµένων να είµαστε ενωµένοι και η γραµµή, ποια είναι η εθνική
γραµµή, η γραµµή της πατρίδας µας.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αν ήταν ένας Βουλευτής που δεν εκφράζει τον Πρόεδρό
του, όπως έχει υποχρέωση να κάνει ο εκάστοτε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, φυσικά και δεν θα έπαιρνα τον λόγο. Όµως, ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Μείζονος Αντιπολιτεύσεως
σε αυτή τη συγκυρία που βρισκόµαστε τώρα, µε τον αγώνα που
γίνεται στα σύνορα τώρα, εδώ που µιλάµε, µε την προσπάθεια
αλλαγής της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας
είπε ότι διαφωνεί πλήρως µε την πολιτική των κλειστών συνόρων
και προσυπογράφει κ.λπ..
Εµένα δεν µε νοιάζουν οι εκτός Αιθούσης, ούτε καν αν ένας
Βουλευτής ενός κόµµατος έχει µία αποκλίνουσα άποψη. Εδώ
τώρα µίλησε το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Κύριε Πρόεδρε, όταν παλεύουν οι άνθρωποί µας στα σύνορα
-Στρατός, Αστυνοµία και οι πολίτες που είναι οργανωµένοι και
λειτουργούν υπό την καθοδήγηση του Στρατού και της Αστυνοµίας- να κρατήσουν τα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης
όπως πρέπει να είναι, που για να τα περάσεις πρέπει να χτυπήσεις την πόρτα και να ζητήσεις να µπεις -όχι να καταστρέφεις τα
εµπόδια και τις δοµές άµυνας µιας χώρας, όχι να καταστρέφεις
τα σύνορά της, αλλά να χτυπάς την πόρτα για να µπεις- όταν
αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουµε τώρα όλοι µαζί, όταν είναι
η προσπάθεια όχι της Ελλάδας µόνο, αλλά της Ελλάδας που
πρέπει να πείσει και θέλει να πείσει όλη την Ευρώπη -και φαίνεται
ότι τα καταφέρνουµε- είναι απαράδεκτο να ακούγεται η φράση
αυτή σήµερα στο εθνικό Κοινοβούλιο. Και, πάντως, αν είναι αυτή
η γραµµή του ΣΥΡΙΖΑ, της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δεν συµφωνούµε και εδώ η συναίνεση σπάει.
Είµαστε σε γραµµή ενότητας, γιατί ο Αρχηγός του κόµµατος
αυτού, όχι χθες, αλλά µέρες τώρα, σε τηλεοπτική του συνέντευξη µίλησε για την ανάγκη προστασίας των συνόρων. Θα µας
τρελάνει το κόµµα αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν µπορεί κάθε κόµµα να σέρνεται
σε µία πολιτική ότι είµαστε όλοι ενωµένοι, να προτείνουµε να
γίνει Συµβούλιο πολιτικών Αρχηγών, για να γίνουν οι απαραίτητες
πολιτικές επιλογές κεντρικά της χώρας και άλλοι να λένε τα µεν
τη Δευτέρα και άλλα την Τρίτη.
Κύριε Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σας ξαναλέω, ούτε
δικαίωµα από τον Κανονισµό έχω να µακρηγορώ, ούτε είναι και
δυνατόν κάθε Βουλευτής που διαφωνεί µε έναν άλλον, να ζητά
τον λόγο διακόπτοντας τη διαδικασία. Όµως, η χώρα έχει ανάγκη
όλες τις πολιτικές της δυνάµεις. Προσέφεραν οι πολιτικοί Αρχηγοί -οι περισσότεροι αν όχι όλοι- τη συµπαράστασή τους και
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πρώτη από όλους η δική µας Αρχηγός. Όταν, όµως, σπάει το µέτωπο γιατί σπάει η γραµµή, τότε, κύριε Πρόεδρε, είναι ψέµατα
όλα τα υπόλοιπα.
Γι’ αυτό πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ σήµερα να το ξεκαθαρίσει: Χτυπάς την πόρτα της Ελλάδας για να µπεις ή µπαίνεις όποτε σου
καπνίσει;
Κύριε Πρόεδρε, είναι βασικό!
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Ολοκληρώθηκαν οι οµιλίες και οι παρεµβάσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Θα δώσουµε τον λόγο στους εισηγητές
και στους ειδικούς αγορητές αν θέλουν να δευτερολογήσουν.
Τον λόγο έχει ο κ. Αρσένης από το ΜέΡΑ25 για να δευτερολογήσει. Δεν ξέρω αν από τις υπόλοιπες Κοινοβουλευτικές Οµάδες
επιθυµεί κάποιος να πάρει τον λόγο. Θα το δούµε στην πορεία.
Ορίστε, κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
όπως είπαµε, εµείς θα υπερψηφίσουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και τα περισσότερα άρθρα του, καθώς είναι από τα ελάχιστα νοµοσχέδια, άλλωστε, που δεν µπήκαν στον κανόνα του
«φέρνουµε άπειρες διατάξεις διαφόρων Υπουργείων σε ένα νοµοσχέδιο».
Θέλω, όµως, να αναφερθώ σε ένα θέµα της επικαιρότητας.
Σύµφωνα µε άρθρο των «New York Times» υπάρχει κέντρο κράτησης πάρα πολλών προσφύγων, το οποίο είναι άτυπο, µυστικό,
γίνεται από την Ελληνική Αστυνοµία αλλά χωρίς καµµία εγγύηση
νοµιµότητας, καµµία διαδικασία, εκτός νοµικού πλαισίου, στα σύνορα στον Έβρο.
Δεν θα έθετα ούτε έχω θέσει κανένα δηµοσίευµα ή βίντεο που
έχει γραφτεί για όλη αυτή την περίοδο από διάφορα ξένα µέσα,
εάν δεν το επιβεβαίωνε ο ίδιος ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
χθες, ο κ. Πέτσας.
Καλώ τον κ. Μητσοτάκη και τα µέλη της Κυβέρνησης που είναι
παρόντα…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Επιβεβαίωσε το δηµοσίευµα ο κ. Πέτσας; Το εντελώς αντίθετο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Επιβεβαίωσε ότι υπάρχει το κέντρο και ότι δεν είναι µυστικό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Αυτό είναι ο πυρήνας της διαστρέβλωσης. Γιατί οι «New York Times» µιλούσαν για…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπουκώρο,
εάν θέλετε να παρέµβετε, θα σας δώσω τον λόγο µετά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κανένα µυστικό κέντρο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ακούτε, κύριε
Μπουκώρο;
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
είπε, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε της Νέας Δηµοκρατίας,
ότι υπάρχει αυτό το κέντρο και δεν είναι µυστικό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ε, λοιπόν; Το ίδιο είναι;
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Δεν απάντησε καθόλου και ζητάµε από τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει για το εάν είναι ακριβές
το άρθρο των «New York Times», εάν υπάρχουν ελληνικά Γκουαντάναµο, εάν υπάρχει κέντρο κράτησης στην Ελλάδα όπου χτυπάνε και γδύνουν µετανάστες πριν τους στείλουν πίσω. Η αξιοπρέπεια της δηµοκρατίας µας εξαρτάται από την απάντησή σας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ζήτησε τον λόγο
για να δευτερολογήσει και ο κ. Ζαχαριάδης.
Ορίστε, κύριε Ζαχαριάδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όπως είπα
και εισαγωγικά, εµείς θα υπερψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Αξιοποιώ, όµως, λίγο από τον χρόνο της δευτερολογίας για να
δώσω µία απάντηση στον κ. Λοβέρδο για να µην υπάρχει καµµία
αµφιβολία.
Δεν ξέρω εάν πραγµατικά δεν το κατάλαβε ο κ. Λοβέρδος ή
επίτηδες το διαστρέβλωσε. Είναι σαφής και καθαρή η δήλωση
του Αλέξη Τσίπρα χθες. Είναι απολύτως σαφές και καθαρό και
κατηγορηµατικό αυτό το οποίο είπε ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος σήµερα στο Κοινοβούλιο. Δεν µπορεί, όµως, ούτε ο
κ. Λοβέρδος, ούτε η Κυβέρνηση στο όνοµα της αυτονόητης συµφωνία µας να µην εκβιάζεται η χώρα, στο όνοµα της αυτονόητης
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υπεράσπισης των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων να µας ζητάει
να ταυτιστούµε για παράδειγµα µε την κυβερνητική πολιτική, που
πριν δέκα µέρες έδερνε τους Έλληνες ακρίτες στα νησιά.
Όποιος επιχειρεί τέτοιους συµψηφισµούς, το µόνο το οποίο
κάνει είναι µια ιδεολογική τροµοκρατία, την ώρα που χρειάζεται
πολιτική συνοχή και πολιτική συµφωνία για να αντιµετωπίσουµε
την προκλητικότητα και την άθλια πολιτική του Ερντογάν. Εάν
θέλουν πραγµατικά να συµβάλουν στους εθνικούς σκοπούς στις
δυσκολίες που έχει η χώρα, αντί να φωνάζουν και να διαστρεβλώνουν τα όσα λέει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ας χτυπήσουν
και κανένα χέρι στην ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια. Γιατί τους
βλέπω πολύ φωνακλάδες στο εσωτερικό και πολύ ήσυχους στο
εξωτερικό.
Και υπάρχει κάτι το οποίο µετά από τόσες ώρες συνεδρίασης,
κύριε Υπουργέ, δεν έχει απαντηθεί. Επιµένει η ελληνική Κυβέρνηση µετά από τις δηλώσεις Τσίπρα και την προηγούµενη εβδοµάδα και χθες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι «δούρειος ίππος» του Ερντογάν,
ναι ή όχι; Τέσσερις φορές πήρε τον λόγο µε το έτσι θέλω ο
Υπουργός κ. Άδωνις Γεωργιάδης -βεβαίως έχει το δικαίωµα από
τον Κανονισµό- και δεν είπε κουβέντα.
Επιµένετε σε αυτό το πράγµα; Επιµένετε να µας ζητάτε συνεννόηση και συµφωνία και βοήθεια, λέγοντάς µας κάθε τρεις και
λίγο ότι είµαστε µειωµένης πατριωτικής ευθύνης και λίγο-πολύ
προδότες; Σοβαρολογείτε; Λέτε αυτά τα πράγµατα στην κοινή
γνώµη την ώρα που έχουµε τέτοιες δυσκολίες;
Κύριε Λοβέρδο, δεν ξέρω εάν θα πάρετε τον λόγο, αλλά πείτε
κι εσείς τη γνώµη σας. Σας προκαλώ, λοιπόν, και σας προσκαλώ
να πάρετε τον λόγο. Την ώρα που ο Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης κάνει αυτή τη δήλωση, εσείς πώς αντιµετωπίζετε
τη δήλωση από την πλευρά της Πλειοψηφίας να λέει ότι το κόµµα
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης –που έχει πάρει 32%- είναι «δούρειος ίππος» του Ερντογάν;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Διαφωνώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Να πάρετε το µικρόφωνο να
το πείτε, για να καταγραφεί στα Πρακτικά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα µε εκβιάσετε να µιλήσω; Έχει καταγραφεί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Δεν είναι θέµα κοµµατικής
τοποθέτησης, είναι ζήτηµα πατριωτικής ευθύνης η διαίρεση του
λαού σε τέτοιες κρίσιµες στιγµές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θέλετε να δευτερολογήσετε κι εσείς, κύριε Αντωνιάδη; Ναι.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω το εξής. Ενώ όλοι ξεκινήσαµε σωστά σε µία κοινή
γραµµή συναίνεσης, κύριε Ζαχαριάδη, και το λέω σε εσάς, εάν
θα πάρετε τα Πρακτικά θα δείτε ότι η δική σας τοποθέτηση ήταν
στη γραµµή του Προέδρου σας. Όλες οι υπόλοιπες τοποθετήσεις του εκπροσώπου σας, του κ. Βαρεµένου, ήταν σε εντελώς
αντίθετη γραµµή.
Επιτέλους αποκτήστε µια φωνή. Αυτό είναι το πρόβληµά σας.
Έρχεστε µέσα στη Βουλή µε πενήντα φωνές. Δεν θέλω να σταθώ
σε αυτά τα οποία ειπώθηκαν. Γιατί και εσείς ο ίδιος τώρα, στο
τέλος της τοποθέτησής σας, ναι µεν ξεκινήσατε σωστά, αλλά αρχίσατε πάλι να επαναφέρετε το τι ειπώθηκε πριν και τι ειπώθηκε
µετά. Αν έχουµε µια κοινή γραµµή, προσπαθούµε και όσους ξεφεύγουν να τους φέρουµε σε αυτή την κοινή γραµµή συναίνεσης.
Και εγώ χαιρετίζω γιατί για πρώτη φορά είδα όλους τους Αρχηγούς των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης να ευθυγραµµίζονται
σε µια εθνική γραµµή.
Αντί, λοιπόν, όλοι εµείς να περιφρουρήσουµε αυτό το επίτευγµα της πολιτικής κοινωνίας και ζωής, ερχόµαστε από πίσω ο καθένας από τη µεριά του- και το σαµποτάρει. Μένουµε, λοιπόν, σε αυτό, όλοι οι Αρχηγοί των κοµµάτων -και είναι προς τιµή
τους- σε µία κοινή γραµµή µε τον Πρωθυπουργό σε αυτές τις δύσκολες ώρες ακολουθούµε αυτό που πρέπει να κάνουµε ως Ελλάδα και ως έθνος και ως Έλληνες πολίτες.
Και θεωρώ ότι είναι ανάξια σχολιασµού αυτά τα οποία έθεσε
ο εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25. Και εδώ θα σταθώ και σταµατώ
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του Ερντογάν;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Ζαχαριάδη,
σας παρακαλώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Τζανακόπουλος και µετά θα πάρει τον λόγο
ο κύριος Υπουργός, για να ολοκληρώσουµε τη συζήτηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος. Δεν είχα σκοπό να πάρω τον λόγο, αλλά µετά την τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κινήµατος Αλλαγής είµαι υποχρεωµένος να πω δύο κουβέντες.
Νοµίζω ότι κακώς ο κ. Λοβέρδος διερµήνευσε την προηγούµενη αντιπαράθεση µε τους όρους που το έκανε. Θεωρώ ότι ενδεχοµένως για λόγους που εκείνος γνωρίζει επέλεξε να πάρει το
µέρος του κ. Γεωργιάδη. Εκτιµώ ότι πρόκειται για λάθος πολιτική
κίνηση η οποία αναδεικνύει, κατά τη γνώµη µου, και µια συνολικότερη αµηχανία στρατηγική την οποία έχει το Κίνηµα Αλλαγής.
Εγώ θα πω µόνο το εξής: Κύριε Λοβέρδο, πρέπει να γνωρίζετε
ότι το γεγονός πως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αρχηγός του και όλοι εµείς λειτουργούµε µε όρους που δεν θέτουν κατά κανέναν τρόπο σε αµφισβήτηση οποιοδήποτε κυριαρχικό δικαίωµα της χώρας και την
ίδια στιγµή λειτουργούµε µε όρους συγκρότησης ενός ενιαίου
µετώπου απέναντι στις προκλήσεις Ερντογάν δεν σηµαίνει ότι θα
αναστείλουµε την κριτική µας όταν η ελληνική Κυβέρνηση λειτουργεί µε τρόπο που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο ή καταστρατηγεί ανθρώπινα δικαιώµατα.
Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, και από τη θέση σας ως νοµικός
και ως καθηγητής του Συνταγµατικού Δικαίου, ότι τα ανθρώπινα
δικαιώµατα δεν είναι αλά καρτ, δεν είναι για τις περιόδους εκείνες που υπάρχει κανονικότητα, δεν είναι για τις περιόδους εκείνες που τα πράγµατα είναι σε µια φυσιολογική καθηµερινή
κανονική λειτουργία. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα αναδεικνύουν το
βάθος τους και την αποτελεσµατικότητά τους κυρίως τη στιγµή
της κρίσης.
Με αυτή την έννοια λέω ότι οι καταστρατηγήσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων δεν θα γίνουν αποδεκτές. Αλλά αυτό σε καµµία περίπτωση δεν σηµαίνει ότι θα λειτουργήσουµε την οποιαδήποτε στιγµή µε όρους που θα επιτρέπουν στον κ. Ερντογάν ή
στην τουρκική πολιτική ηγεσία να παραβιάζει τις υποχρεώσεις,
όπως αυτές απορρέουν από τα διεθνή νοµικά κείµενα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Όµως, η ιδεολογική και πολιτική τροµοκρατία που τείνει να επιβληθεί για οποιονδήποτε ασκεί κριτική ότι είναι µειοδότης, προδότης, «δούρειος ίππος» του Ερντογάν είναι κατά τη γνώµη µου
εξαιρετικά επικίνδυνη για τη δηµοκρατία. Και δεν είναι η πρώτη
φορά που στην ελληνική πολιτική ζωή τα τελευταία χρόνια κερδίζουν έδαφος τέτοιου τύπου πολιτικές κριτικές και λογικές.
Τα συναντήσαµε και την περίοδο της Συµφωνίας των Πρεσπών. Βεβαίως σήµερα η Νέα Δηµοκρατία για τη Συµφωνία των
Πρεσπών έχει βγει και έχει αλλάξει τη θέση της. Εµείς το χαιρετίζουµε αυτό. Λέει ότι η Συµφωνία των Πρεσπών πρέπει να τιµηθεί. Όµως, θα θυµάστε και εσείς πάρα πολύ καλά τον τρόπο που
για ένα κορυφαίο πολιτικό ζήτηµα επέλεξαν συγκεκριµένοι Βουλευτές, αλλά και πολιτικά στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας προεξάρχοντος του κ. Μητσοτάκη να λειτουργήσουν το προηγούµενο διάστηµα.
Είναι ακριβώς αυτού του τύπου η πολιτική λειτουργία, είναι
ακριβώς αυτού του τύπου η πολιτική ρητορική η οποία, κατά τη
γνώµη µας, ευνοεί καταστάσεις διχασµού στην ελληνική κοινωνία.
Αυτά είχα να πω, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω και
εγώ τον λόγο;
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Μπουκώρο, να
πάµε µε τη σειρά, επειδή έχει συζητήσει, όπως µε ενηµερώνουν,
τον λόγο ο κ. Λοβέρδος;
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Η πολιτική τακτική να θέλει κανείς ένα
τρίτο µικρότερο κόµµα από τους δύο µεγαλύτερους, να πρέπει
σε κάθε πολιτικό διάλογο να ταυτίζεται µε κάποιον από τους προ-
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ηγούµενους, που την ακολουθείτε, δεν είναι έξυπνη. Λέω ότι δεν
είναι έξυπνη, γιατί θα µπορούσα να το πω και αλλιώς. Δεν είναι
έξυπνη γιατί όποιος έχει πολιτική γραµµή και είναι και σταθερός
έχει τα δείγµατα της γραφής του και τα δείχνει.
Εγώ σας δείχνω, λοιπόν, σε σχέση µε τα εθνικά θέµατα της
χώρας το δείγµα γραφής του Κινήµατος Αλλαγής που είναι σταθερό και πολυετές και τα επιτεύγµατά του είναι πάρα πολύ µεγάλα.
Δεν µε απασχολεί τι λέγεται έξω από την Αίθουσα -το επαναλαµβάνω διότι δεν ήσασταν εδώ και σας το λέω τώρα για να σας
πληροφορήσω- µε απασχολεί τι λέγεται µέσα στην Αίθουσα. Δεν
αναφέρθηκα σε κανέναν εκτός Αιθούσης που είχατε εσείς τσακωµό. Αναφέρθηκα σε αυτό που είπατε εσείς. Δεν αναφέρθηκα
σε εσάς ως Βουλευτή αλλά ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ως το πρόσωπο που κατά τον Κανονισµό αναπληρώνει τον Πρόεδρό του. Αναπληρώνοντας τον Πρόεδρό σας
εσείς σήµερα αγνοήσατε µε µια παρέµβαση που κάνατε στο
πλαίσιο µιας διελκυστίνδας, που δεν µε αφορά, ποια είναι η σηµερινή προσπάθεια των Ελληνίδων και των Ελλήνων, των πολιτικών τους δυνάµεων και ποια είναι η προσπάθεια που γίνεται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου επιτέλους µετά από τόσα χρόνια τα σύνορα της Ελλάδας αναγνωρίζονται ως σύνορα της Ευρώπης. Και
στο επιχείρηµα, κύριε Πρόεδρε, Τούρκων διπλωµατών ή Τούρκων πολιτικών ότι τα σύνορα της Ευρώπης δήθεν είναι εκεί που
τελειώνει η Τουρκία και αρχίζει η Συρία αντιτάσσουν πια οι πιο
πολλοί ότι αυτό αφορά το ΝΑΤΟ και δεν αφορά την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Αυτή την προσπάθεια που κάνουµε τώρα και που πονάνε οι πολίτες µας, που οι δυνάµεις µας απασχολούνται στα βόρεια σύνορά µας, που νικήσαµε τον Ερντογάν, ένας Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος µάς την παρουσιάζει ως προσπάθεια κλειστών συνόρων.
Κύριε Τζανακόπουλε, εγώ ως καθηγητής Δηµοσίου Δικαίου σε
σχέση µε τα δικαιώµατα ξέρω ότι πέραν από µένα και οποιουδήποτε άλλου την αφεντιά πρέπει να σέβοµαι το Δικαστήριο των
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, όπου τώρα τον Φεβρουάριο για
θέµα που αφορούσε την Ισπανία απεφάνθη εν ολοµελεία ότι όταν
προσπαθείς να µπεις σε µια άλλη χώρα, ενώ υπάρχουν τα νόµιµα
σύνορά της και η δίοδός της, εσύ να πας παράνοµα, να είστε
πολλοί µαζεµένοι και να εκµεταλλεύεστε το γεγονός ότι είστε
πολλοί, να καταστρέφετε τα εµπόδια που ένα κράτος θέλει για
να προστατεύσει τα σύνορά του και µάλιστα µε βία, αυτός απωθείται χωρίς να εξατοµικεύεται η αίτησή του περί ασύλου. Αυτή
είναι η απόφαση και µπορώ να τη διαβάσω καλύτερα από κάποιους άλλους τουλάχιστον.
Όταν τώρα και πάλι -δεν θα έπαιρνα τον λόγο- καλούνται οι
πολιτικές δυνάµεις από όλους τους Αρχηγούς να συµπλεύσουµε
στο πλαίσιο µιας εθνικής γραµµής, το πρώτο πράγµα που πρέπει
να γίνεται, κύριε Πρόεδρε, -γιατί πέρα από Πρόεδρος αυτή τη
στιγµή είστε και κοµµατικό στέλεχος- είναι να ξέρουµε ποια είναι
αυτή η γραµµή που λέει η Πλειοψηφία, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και οι υπόλοιπες δυνάµεις της Αντιπολίτευσης, µεταξύ των
οποίων πρωτεύουσα δύναµη είµαστε εµείς.
Όταν ξέρουµε, µπορούµε να τοποθετηθούµε. Όταν δεν ξέρουµε, γιατί η γραµµή είναι ζιγκ-ζαγκ, τότε δεν µπορούµε να τοποθετηθούµε. Εδώ, ή ισχύει η γραµµή -σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ- του κ. Τσίπρα, που δύο φορές την έχει εκφράσει, ή ισχύει
η γραµµή του κ. Τζανακόπουλου, που εκπροσωπεί -υποτίθεταιτον κ. Τσίπρα και λέει άλλα.
Κλείνοντας, γιατί δεν θέλω να αφήσω τίποτα χωρίς διευκρίνιση, θα ήθελα να πω το εξής: Πολιτική «δούρειου ίππου» δεν
έχουµε καταγγείλει σε καµµία πολιτική δύναµη, κύριε Ζαχαριάδη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Χαίροµαι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είµαι ρητός, απερίφραστος, σαφής
και κοφτός και καταδικάζουµε κάθε τέτοιου είδους πολιτική αντιµετώπιση οποιασδήποτε πολιτικής γραµµής.
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όσα είπατε για τα σύνορα µε βρίσκουν σύµφωνο, κύριε Λοβέρδο.
Κύριε Μπουκώρο, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε της Αξιωµατικής Αντι-
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πολίτευσης, αυτές οι τοποθετήσεις που γίνονται από τα υπόλοιπα κόµµατα τώρα, τουλάχιστον θα πρέπει να σας προβληµατίσουν, γιατί δεν είναι τίποτε άλλο αυτές οι τοποθετήσεις παρά
υποστήριξη στα όσα εξέφρασε εχθές ο πρώην Πρωθυπουργός
και Πρόεδρός σας που ήταν µια θέση ξεκάθαρη.
Ήταν µια θέση ξεκάθαρη, την οποία «θολώνει» όµως η σηµερινή στάση του κόµµατός σας, που εκφράζεται από εσάς µε τον
τρόπο που εκφράζεται σήµερα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Χαίροµαι, που όλοι σήµερα
είναι µε τον Τσίπρα, εκτός από εµένα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ακούστε, λοιπόν, γιατί σας απαντήσαµε. Παρ’ ότι λείπατε, είναι έτσι η εξέλιξη της συζήτησης που
έπρεπε να σας απαντήσουµε. Ελπίζω να σας πληροφόρησαν οι
συνάδελφοί σας τι ακριβώς είπαµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν αναφέρθηκα σε εσάς,
στον κ. Λοβέρδο αναφέρθηκα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Θα ακούσετε, όµως, γιατί και τις
δικές µας θέσεις διαστρεβλώνετε. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο
θα ακούσετε το εξής: Ήρθατε εδώ και υπονοήσατε σήµερα εµµέσως, πλην σαφώς, ότι η αντίδρασή σας είναι γιατί πλήττονται τα
ανθρώπινα δικαιώµατα στον Έβρο. Αυτό είπατε ξεκάθαρα πριν
από λίγο…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σε όλη τη χώρα, όχι στον
Έβρο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ:…και ότι δεν πρόκειται να δώσετε
κανένα συγχωροχάρτι και βάζετε αστερίσκο...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Δεν δείρατε τους νησιώτες,
κύριε Εκπρόσωπε; Δεν τους δείρατε τους νησιώτες; Τι να κάναµε, να σας χειροκροτούσαµε που δέρνατε τους νησιώτες;
Αυτό σας λέµε. Σας παρακαλώ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Μην πετάτε την µπάλα στην εξέδρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Ζαχαριάδη, παρακαλώ να µη διακόπτετε. Αφήστε τον κ. Μπουκώρο να ολοκληρώσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Πείτε ό,τι θέλετε, για να πάρετε την
ανάλογη απάντηση.
Η συζήτηση ξέρετε πολύ καλά γιατί γίνεται σήµερα. Γίνεται για
µια διαδήλωση στο Λονδίνο µε υποτιθέµενο σύνθηµα «Όχι στο
φρούριο της Ευρώπης», έξω από τις προξενικές αρχές της
χώρας, που σηµαίνει ότι στρέφεται το περιεχόµενο αυτής της εκδήλωσης εναντίον της πολιτικής που ασκεί η χώρα, την οποία
κατά τα λεγόµενά του υποστηρίζει ο Πρόεδρός σας. Δεν υπάρχει
µεγάλη αντίφαση σ’ αυτό; Χώρια που η εθνική συναίνεση, για ορισµένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι είναι µόνο στα λόγια,
όταν βάζεις εκατόν πενήντα αστερίσκους.
Ποιος σας ζήτησε να απωλέσετε το δικαίωµα της κριτικής και
της αντιπολίτευσης; Ποιος συνολικά κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ, ει
µη µόνο κάποιες ακραίες απόψεις, που έλεγαν στα µέσα ενηµέρωσης ότι πρέπει να ανοίξουµε τα σύνορα, ότι θα ζήσουµε µαζί
µε τους πρόσφυγες σ’ αυτή τη φάση; Ξεχνάτε τις ανακοινώσεις
της νεολαίας σας; Στηρίζει αυτές τις ανακοινώσεις ο Αλέξης Τσίπρας; Από τη χθεσινή του ανακοίνωση φαίνεται πως όχι.
Θέλω να σας πω µόνο ένα πράγµα. Και στον Έβρο και στο Αιγαίο µε τη σηµερινή σας στάση αποδεικνύετε ότι πατάτε σε δύο
βάρκες. Και επειδή µιλάµε για υδάτινο περιβάλλον, ξέρετε τι παθαίνει όποιος πατάει σε δύο βάρκες!
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Νικόλαος Παπαθανάσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε σήµερα και καλείστε να ψηφίσετε είναι η ενσωµάτωση στο
εθνικό Δίκαιο της οδηγίας 2436/2015.
Όπως είπαµε και στην επιτροπή, στις ακροάσεις αλλά και στις
αναγνώσεις ένα µεγάλο κοµµάτι αυτού του νοµοσχεδίου είχε
προετοιµαστεί από την προηγούµενη κυβέρνηση και κατά τη συζήτηση λάβαµε υπ’ όψιν και προσθέσαµε πολλά από τα σχόλια,
τις παρατηρήσεις των εισηγητών και των ειδικών αγορητών των
κοµµάτων, έτσι ώστε να καταλήξουµε σε ένα ολοκληρωµένο νο-
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µοσχέδιο, το οποίο έχει καθαρά αναπτυξιακό πρόσηµο. Και έχει
αναπτυξιακό πρόσηµο, διότι στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Πώς επιτυγχάνεται αυτό; Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της ενδυνάµωσης και της προώθησης της εύρυθµης λειτουργίας της ενιαίας αγοράς -και αυτός είναι ένας από τους βασικούς στόχους
της πολιτείας µας- καθώς επίσης και της ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.
Μία ισορροπηµένη νοµική προστασία των δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας ενισχύει απόλυτα τον ανταγωνισµό, την καινοτοµία και την τεχνολογική εξέλιξη.
Μία ορθολογική προστασία του εµπορικού σήµατος συµβάλλει
στην προστασία των καταναλωτών, καθώς ένα σύστηµα µε όλα
τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστά σαφώς ευχερέστερη την
ενηµέρωσή τους, σε σχέση µε τις συνθήκες της αγοράς. Ενισχύει, ταυτόχρονα, την εµπιστοσύνη τους και παρέχει σε αυτούς
τη δυνατότητα να κάνουν συνειδητές επιλογές προϊόντων ή υπηρεσιών που φέρουν εµπορικά σήµατα, τα οποία όντως χρησιµοποιούνται ευρέως στην αγορά.
Αναλυτικότερα, µε τον υπό ψήφιση νόµο επιτυγχάνονται τα
εξής: Πρώτον, το εθνικό σήµα συγκλίνει µε το ευρωπαϊκό σήµα
που ρυθµίζεται από τον κανονισµό 1001 του 2017 και διαµορφώνεται ακριβώς όπως το ευρωπαϊκό σήµα. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν πλέον δύο διαφορετικά συστήµατα σήµατος, ένα εθνικό και
ένα ευρωπαϊκό. Αυτό απλοποιεί πολύ τις διαδικασίες.
Αυτές, λοιπόν, οι αποκλίσεις στις αρχές και σταθµίσεις συµφερόντων θα προκαλούσαν -και προκαλούσαν- σύγχυση στις επιχειρήσεις. Τις ανάγκαζε συνήθως να υιοθετούν διαφορετικές
πολιτικές µάρκετινγκ εντός ενός ενιαίου χώρου και διαφήµισης
για την εθνική αγορά και διαφορετική στρατηγική για την ευρωπαϊκή, πράγµα σχεδόν ανέφικτο και πάντως πολύ κοστοβόρο.
Το σύστηµα του ευρωπαϊκού σήµατος είναι και δοκιµασµένο εφαρµόζεται από το 1996- και πετυχηµένο ταυτόχρονα και αναγνωρίζεται διεθνώς. Η ορθή, δε, µεταφορά της οδηγίας 2015/
2436 διευκολύνεται από τη σύγκλιση των δύο συστηµάτων.
Δεύτερον, ενισχύεται ο ανταγωνισµός µε βάση την καινοτοµία
των προϊόντων και την πρωτοτυπία. Με την υιοθέτηση θεσµών
του ευρωπαϊκού σήµατος, όπως, παραδείγµατος χάριν, της ανταγωγής ακυρότητας σήµατος, προκειµένου να ζητηθεί η ακεραιότητα σήµατος. Σε περίπτωση αγωγής για προσβολή σήµατος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 12 έως 16 νοµοσχεδίου αποτρέπεται η κατάχρηση του σήµατος για δηµιουργία νοµικών µονοπωλίων και τον περιορισµό του ανταγωνισµού.
Τρίτον, προσανατολίζονται οι επιχειρήσεις στην πρωτοτυπία και
την καινοτοµία µε το να προστατεύεται περισσότερο η χρήση και
η καθιέρωση του σήµατος και όχι η τυπική πράξη της καταχώρισης στο µητρώο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 του νοµοσχεδίου.
Προστατεύεται, λοιπόν, το σήµα για τον ουσιαστικό λόγο, όταν
είναι πρωτότυπο ή έχει γίνει γνωστό στις συναλλαγές και όχι για
το τυπικό λόγο ότι η διοίκηση το καταχώρισε απλά στο µητρώο.
Τέταρτον, περιορίζονται τα κόστη συναλλαγών. Μειώνεται η
γραφειοκρατία και γίνεται πιο εύκολη η πρόσβαση στην αγορά
για τις νέες επιχειρήσεις. Καταργούνται ολοσχερώς τα τέλη για
αλλαγή επωνυµίας έδρας, διεύθυνσης και νοµικού τύπου. Όµως
δίνεται η δυνατότητα καταβολής µειωµένων τελών. Και εδώ ενσωµατώσαµε τις προτάσεις των κοµµάτων. Έτσι, βρισκόµαστε
σε ακόµα πιο χαµηλά επίπεδα για την κατάθεση ενός σήµατος.
Η κατάθεση ενός σήµατος γίνεται και ηλεκτρονικά.
Πέµπτον, απλουστεύονται οι διοικητικές διαδικασίες. Ψηφιοποιείται πλήρως το µητρώο σηµάτων και λειτουργεί αποκλειστικά
σε ηλεκτρονική µορφή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 6 και άρθρο 34 παράγραφος 2 του νοµοσχεδίου. Οι κοινοποιήσεις γίνονται πια ηλεκτρονικά, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 21 παράγραφος 1γ και άρθρο 24 του νοµοσχεδίου, και
όχι µε δικαστικό επιµελητή. Προβλέπεται ρητά η ηλεκτρονική κατάθεση σήµατος στο άρθρο 22 παράγραφος 4 και αποτρέπονται
οι περιττοί δικαστικοί αγώνες µεταξύ των επιχειρήσεων µέσω της
µείωσης των δικαστικών διαδικασιών που τις επιβαρύνουν. Αυτό
γίνεται µε τη µη απόρριψη αυτεπάγγελτα δηλώσεων σηµάτων
που προσκρούουν σε προγενέστερα σήµατα, όταν οι δικαιούχοι,
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δηλαδή, αυτών των προγενέστερων σηµάτων δεν επιθυµούν ή
δεν δικαιούνται να αντιταχθούν στην καταχώρισή τους.
Η Διεύθυνση Σηµάτων, ωστόσο ενηµερώνει τους δικαιούχους,
προκειµένου αυτοί να ασκήσουν ανακοπή, εφόσον το επιθυµούν,
άρθρο 5 παράγραφος 5 και άρθρο 24 παράγραφος 2 του νοµοσχεδίου. Έκτον, υιοθετούνται πολλές νέες µορφές σηµάτων µη
παραδοσιακές, όπως παραδείγµατος χάριν, ηχητικά σήµατα, κίνησης, οπτικοακουστικά, ολογραφικά και άλλα και δίνεται στις
επιχειρήσεις η δυνατότητα να διαφοροποιούν και να διακρίνουν
τα προϊόντα τους µε περισσότερους τρόπους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του νοµοσχεδίου.
Έτσι, οι επιχειρήσεις αποκτούν περισσότερες επιλογές σε
σχέση µε το µάρκετινγκ και την προώθηση των προϊόντων τους.
Αυτές οι ρυθµίσεις ενισχύουν την πρωτοτυπία και την καινοτοµία. Οι επιχειρήσεις που είναι προσανατολισµένες στην πρωτοτυπία και την καινοτοµία ευνοούνται και προστατεύονται περισσότερο.
Όλες τώρα οι προαναφερόµενες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου
δηµιουργούν πράγµατι τις προϋποθέσεις για µια ενδογενή ανάπτυξη, δηλαδή ανάπτυξη που προκύπτει όταν οι επιχειρήσεις αντιλαµβάνονται καλύτερα τις ανάγκες της ίδιας της αγοράς και
κυρίως της κατανάλωσης και ανταποκρίνονται σε αυτές µε τα
νέα πρωτότυπα και καινοτόµα προϊόντα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, την οποία ευχαριστώ ακόµη µια φορά, έκανε προσπάθεια το
κείµενο του σχεδίου νόµου να είναι απλό, κατανοητό και σαφές.
Εκτός από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή το σχέδιο νόµου
έτυχε διεξοδικής φραστικής επεξεργασίας από την κεντρική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, όπου δικαστές των πολιτικών εφετείων και του Συµβουλίου της Επικρατείας επεξεργάστηκαν φραστικά όλες τις διατάξεις του.
Τέλος, έχει γίνει προσπάθεια ώστε οι διατάξεις του σχεδίου
νόµου να είναι και από πλευράς διατύπωσης κοντά στις αντίστοιχες διατάξεις του κανονισµού 1001/2017 για το ευρωπαϊκό σήµα.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σταθώ σε τρία θέµατα: Το πρώτο
θέµα που θα σταθώ αφορά ζητήµατα που έχουν σχέση µε την
ανάπτυξη και σε αυτό αναφέρθηκε και ο κ. Τζανακόπουλος.
Θέλω να σηµειώσω ότι ένα από τα βασικά στοιχεία της ανάπτυξης δεν είναι µόνο ο ρυθµός της ανάπτυξης, αλλά αυτά τα συστατικά που δηµιουργούν τον ρυθµό της ανάπτυξης. Και όπως
ειπώθηκε νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό, το 1,9%, αυτή η πρόβλεψη είναι προσωρινή και θα ακολουθήσει η οριστική πρόβλεψη, καθ’ ότι θεωρούµε ότι αυτή θα είναι διαφορετική.
Ένα από τα βασικά στοιχεία, λοιπόν, της ανάπτυξης είναι ο
σχηµατισµός του ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου. Τι σηµαίνει
αυτό, κυρίες και κύριοι; Αυτό σηµαίνει τι πραγµατικά από τις
επενδύσεις, ποια αξία προστίθεται στην οικονοµία.
Και θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα, έτσι όπως ήταν τον Ιούλιο
του 2019, ήταν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και κατέληξε στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα
τελευταία πέντε χρόνια.
Η ανάπτυξη, όπως κατεγράφη σε αυτό το στοιχείο του σχηµατισµού, λοιπόν, του ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου, δηλαδή των
επενδύσεων που µπαίνουν πραγµατικά και στέκονται µέσα στην
οικονοµία, ήταν για το τελευταίο τρίµηνο 14,4% σε σχέση µε το
προηγούµενο αντίστοιχο τρίµηνο του 2018. Αυτή είναι η µεγαλύτερη ανάπτυξη που έχει παρουσιαστεί, η πραγµατική, δηλαδή,
µεγαλύτερη ανάπτυξη που έχει παρουσιαστεί τα τελευταία πέντε
χρόνια. Και αυτό είναι ένας µετρήσιµος αριθµός ο οποίος σηµατοδοτεί το τι πραγµατικά θέλουµε να έρθει στην Ελλάδα.
Να θυµίσω, λοιπόν, ότι σήµερα η Ελλάδα είναι στο 11%, όταν
ο µέσος όρος των κρατών-µελών είναι στο 20%. Αν η Ελλάδα πήγαινε στο 20%, σήµερα η ανεργία θα ήταν κάτω από το 7%, κυρίες και κύριοι.
Αυτό, λοιπόν, σε απάντηση του τι πέτυχε το Υπουργείο Ανάπτυξης το τελευταίο τρίµηνο. Πέτυχε τη µεγαλύτερη ανάπτυξη
στις επενδύσεις τα τελευταία χρόνια.
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Το επόµενο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι το θέµα του
κορωνοϊού και των δράσεων του Υπουργείου. Θέλω να σας πω
ότι το Υπουργείο δεν έχει σταµατήσει από την πρώτη στιγµή,
σαφώς ενσωµατώνει όλες τις δράσεις του µέσα στο γενικότερο
πλάνο της Κυβέρνησης. Και µε τις επαφές και τις συναντήσεις
και την οργάνωση και τον προγραµµατισµό των φορέων θέλω να
διαβεβαιώσω το Σώµα, όπως επίσης και τους πολίτες ότι κανένα
πρόβληµα έλλειψης αγαθών δεν πρόκειται να υπάρξει στην ελληνική κοινωνία για τον Έλληνα πολίτη, για τον Έλληνα καταναλωτή.
Εποµένως το Υπουργείο Ανάπτυξης συνεχίζει να παρακολουθεί στενά, καθηµερινά την εξέλιξη και των τιµών και των αγαθών
και της επάρκειας των αγαθών, έτσι ώστε να µη λείψει κάτι από
τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.
Κλείνω µε το θέµα του παρεµπορίου, επειδή αναφέρθηκε και
αυτό. Θέλω να σας πω ότι εντός του επόµενου µήνα θα έρθει
σχέδιο νόµου του Υπουργείου µας σχετικά µε το παρεµπόριο,
όπου η υφιστάµενη δοµή η οποία έχει ενεργοποιηθεί σε µεγάλο
επίπεδο -διότι το παρεµπόριο είναι µια παραβατική, µια εγκληµατική δραστηριότητα που αφαιρεί και θέσεις εργασίας και
έσοδα από το κράτος- θα σταθεί µε µεγάλη προσοχή πάνω σε
αυτό το κοµµάτι που λέγεται «πάταξη του παρεµπορίου». Σαφώς
δεν µπορεί να εξαφανιστεί. Όµως, έχουµε κάνει πολλά βήµατα.
Θέλω να σας πω, λοιπόν, ότι το σχέδιο νόµου το οποίο έρχεται
ενδυναµώνει τους ελεγκτικούς µηχανισµούς σε τέτοιο σηµείο,
τους δίνει αυτοτέλεια και αυτονοµία κίνησης, έτσι ώστε να µπορούν να επιχειρούν σε όλη την επικράτεια µε µεγαλύτερη ευελιξία και µεγαλύτερη δύναµη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ανάπτυξη και η προσπάθεια
για την ανάπτυξη είναι από τα βασικά στοιχεία που διεκδικεί η
ελληνική κοινωνία. Όµως, κυρίαρχο αυτή τη στιγµή είναι η ενότητα της πατρίδας µας και των πολιτικών δυνάµεων και ακόµη
πιο σηµαντικό είναι η προστασία της υγείας των πολιτών απέναντι σε αυτό το σοβαρό ζήτηµα που έχει ανακύψει και λέγεται
κορωνοϊός.
Και στα δύο, λοιπόν, και στο θέµα της υγείας των πολιτών, αλλά και στο θέµα της ενότητας ο Πρωθυπουργός µας έχει χαράξει
έναν δρόµο. Και ο δρόµος αυτός είναι ο δρόµος της επιτυχίας
και της ολοκλήρωσης αυτών των περιπετειών µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής και των άρθρων του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Εµπορικά
σήµατα - ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί σηµάτων και
της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά µε την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, ογδόντα εννιά άρθρα, το ακροτελεύτιο άρθρο,
καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα άρθρα, το ακροτελεύτιο
άρθρο και το σύνολο.
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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Εµπορικά σήµατα - ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436
για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί σηµάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά µε την επιβολή των
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις.
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 29 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
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ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 30 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 31 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 32 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 33 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 34 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 35 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 37 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 38 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 39 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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Άρθρο 40 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 41 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 42 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 44 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 45 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 46 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 47 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 48 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 49 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 50 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 51 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 52 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 53 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 54 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 56 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 57 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 58 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 59 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 60 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
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ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 61 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 62 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 63 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 64 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 65 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 66 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 67 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 68 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 69 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 70 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
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Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 71 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 72 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 73 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 74 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 75 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 76 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 77 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 78 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 79 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 80 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 81 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 82 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 83 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 84 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 85 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 86 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 87 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 88 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 89 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡIΖ’ - 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Εµπορικά
σήµατα - ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών - µελών περί σηµάτων και
της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά µε την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Εµπορικά σήµατα - ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/
2436 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών - µελών
περί σηµάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά µε την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 1
(Άρθρα 1, 2 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Πεδίο εφαρµογής - ορισµοί - σηµεία
συστατικά του σήµατος
1. Με τον παρόντα νόµο ενσωµατώνεται στο ελληνικό δίκαιο η
Οδηγία 2015/2436/ΕΕ «για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των
κρατών µελών περί σηµάτων» και ενσωµατώνεται εκ νέου η Οδηγία 2004/48/ΕΚ «σχετικά µε την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας».
2. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται στα εθνικά σήµατα. Εφαρµόζεται, επίσης, στις διεθνείς καταχωρίσεις σηµάτων που έχουν κατατεθεί, σύµφωνα µε το Διεθνές Πρωτόκολλο της Μαδρίτης
(1989) που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2783/2000 (Α’
1), στο Διεθνές Μητρώο που τηρείται από το Διεθνές Γραφείο
του Παγκόσµιου Οργανισµού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO),
εφόσον η προστασία τους έχει επεκταθεί και στην Ελλάδα, όπως
προβλέπει το πιο πάνω Πρωτόκολλο.
3. Για τις ανάγκες του παρόντος νόµου οι πιο κάτω όροι έχουν
τη σηµασία που παρατίθεται δίπλα σε κάθε έναν από αυτούς:
α) Εθνικό σήµα, ή απλώς σήµα: το δικαίωµα που απονέµεται
από τη Διεύθυνση Σηµάτων ή τα Διοικητικά Δικαστήρια, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, ρυθµίζεται από αυτόν και παράγει
αποτελέσµατα στην Ελληνική Επικράτεια.
β) Σήµα της ΕΕ: το δικαίωµα που απονέµεται από το Γραφείο
Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) σύµφωνα µε τον Κανονισµό 2017/1001/ΕΕ, ρυθµίζεται από αυτόν και
παράγει αποτελέσµατα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας
ενιαίο χαρακτήρα σε όλα τα κράτη µέλη.
γ) Διεθνές σήµα ή εγκεκριµένη διεθνής καταχώριση: το δικαίωµα που στηρίζεται σε Διεθνή Καταχώριση στο διεθνές µητρώο σηµάτων που τηρεί ο Παγκόσµιος Οργανισµός Διανοητικής
Ιδιοκτησίας (WIPO) σύµφωνα µε το Διεθνές Πρωτόκολλο της Μαδρίτης (1989), το οποίο απονέµεται από τη Διεύθυνση Σηµάτων
ή τα Διοικητικά Δικαστήρια σύµφωνα µε το πιο πάνω Πρωτόκολλο και τον παρόντα νόµο, µετά από αίτηση επέκτασης της
προστασίας του στην Ελληνική Επικράτεια και προστατεύεται
όπως το εθνικό σήµα.
δ) Διεθνής Καταχώριση: εγγραφή στο Διεθνές Μητρώο που
τηρείται από το Διεθνές Γραφείο του Παγκόσµιου Οργανισµού
Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) σύµφωνα µε το πιο πάνω Πρωτόκολλο.
ε) Διεθνές Μητρώο: το µητρώο διεθνών καταχωρίσεων που
τηρεί ο Παγκόσµιος Οργανισµός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO)
σύµφωνα µε το πιο πάνω Πρωτόκολλο.
στ) Διεύθυνση Σηµάτων: η διεύθυνση σηµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που είναι κατά τον παρόντα
νόµο αρµόδια για την τήρηση του µητρώου σηµάτων και έχει τη
δικαιοδοσία που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 47.
ζ) Ελεγκτές: υπάλληλοι της Διεύθυνσης Σηµάτων που ορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 20 και ελέγχουν
τις δηλώσεις κατάθεσης σηµάτων ως προς την πληρότητα του
περιεχοµένου τους, την αναπαράσταση του σήµατος, την περι-
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γραφή των προϊόντων και των υπηρεσιών, τα τέλη και τα τυχόν
άλλα στοιχεία ή έγγραφα που τις συνοδεύουν.
η) Ερευνητές: υπάλληλοι της Διεύθυνσης Σηµάτων που ορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 20 και πραγµατοποιούν έρευνα για προγενέστερα σήµατα κατά την έννοια
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5.
θ) Εξεταστές: υπάλληλοι της Διεύθυνσης Σηµάτων που ορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 20 και εξετάζουν τη συνδροµή απόλυτων λόγων απαραδέκτου κατά την έννοια του άρθρου 4.
ι) Καταχωρητές: υπάλληλοι της Διεύθυνσης Σηµάτων που ορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 20 και καταχωρούν σήµατα στο µητρώο, αφού ελέγξουν ότι δεν ασκήθηκαν
ανακοπές ή ότι αυτές απορρίφθηκαν µε απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων για την οποία παρήλθε άπρακτη η προθεσµία προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο ή ότι απορρίφθηκαν µε απόφαση των Διοικητικών Δικαστηρίων που είναι ή έχει
καταστεί τελεσίδικη.
ια) Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων: η επιτροπή του άρθρου 30
που έχει τη δικαιοδοσία που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 47.
ιβ) Μητρώο Σηµάτων ή, απλώς, µητρώο: το µητρώο του άρθρου 33 το οποίο περιλαµβάνει εθνικά σήµατα, εθνικά συλλογικά
σήµατα, εθνικά σήµατα πιστοποίησης, διεθνή σήµατα, καθώς και
τις σχετικές δηλώσεις (αιτήσεις) που εκκρεµούν για εξέταση.
ιγ) Δήλωση κατάθεσης σήµατος ή, απλώς, δήλωση: αίτηση για
την απονοµή δικαιώµατος σε εθνικό σήµα που εξετάζεται µε
βάση τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις του παρόντος.
ιδ) Καταχώριση: η οριστική εγγραφή της δήλωσης κατάθεσης
σήµατος στο Μητρώο Σηµάτων µετά την εξέταση των τυπικών
και ουσιαστικών προϋποθέσεων του παρόντος µε την οποία γεννάται το δικαίωµα στο εθνικό σήµα.
ιε) Διεκδίκηση διεθνούς προτεραιότητας ή διεκδίκηση προτεραιότητας ή δικαιώµατα προτεραιότητας: η πλασµατική χρονική
προτεραιότητα που απολαύει στην Ελλάδα µια δήλωση κατάθεσης εθνικού σήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 4 της Διεθνούς Σύµβασης Παρισίων 1883 (ν. 213/1975, Α’ 258) ή µια διεθνής καταχώριση σύµφωνα µε τα άρθρα 3, 3 τρις και 4 του Διεθνούς Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης του 1989.
Άρθρο 2
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Σηµεία συστατικά του σήµατος αναπαράσταση του σήµατος
1. Το εθνικό σήµα µπορεί να αποτελείται από οποιαδήποτε σηµεία, ιδίως από λέξεις, συµπεριλαµβανοµένου του ονόµατος
προσώπων, ή από σχέδια, γράµµατα, αριθµούς, χρώµατα, το
σχήµα του προϊόντος ή τη συσκευασία του προϊόντος, ή από
ήχους, υπό την προϋπόθεση ότι τα σηµεία αυτά:
α) είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες µιας
επιχείρησης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων και
β) µπορούν να αναπαρίστανται στο µητρώο, κατά τρόπο που
επιτρέπει στις αρµόδιες αρχές και στο κοινό να προσδιορίζουν
µε σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείµενο της προστασίας που παρέχεται στο δικαιούχο του.
2. Για τον σκοπό της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1, η αναπαράσταση του σήµατος πρέπει να υποβάλλεται στο µητρώο σε
οποιαδήποτε κατάλληλη µορφή, µε τη χρήση ευρέως διαθέσιµης
τεχνολογίας, που καθιστά δυνατή την αναπαράστασή του κατά
τρόπο σαφή, ακριβή, αυτοτελή, ευπρόσιτο, κατανοητό, διαρκή
και αντικειµενικό.
3. Η αναπαράσταση του σήµατος καθορίζει το αντικείµενο της
καταχώρισης. Αν η αναπαράσταση συνοδεύεται από περιγραφή
σύµφωνα µε τις περιπτώσεις δ’, ε’, στ’ υποπεριπτώσεις ββ’ και η’
της παραγράφου 4 ή την παράγραφο 5, η εν λόγω περιγραφή
πρέπει να συνάδει µε την αναπαράσταση και να µη διευρύνει το
πεδίο της. Σε περίπτωση απόκλισης της περιγραφής από την
αναπαράσταση υπερισχύει η τελευταία.
4. Αν η δήλωση αφορά οποιοδήποτε είδος σήµατος από τα
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αναφερόµενα στις κατωτέρω περιπτώσεις α’ έως ι’, περιλαµβάνει
σχετική µνεία για το είδος του σήµατος. Το είδος του σήµατος
και η αναπαράστασή του πρέπει να συνάδουν µεταξύ τους και
να πληρούνται κατά τα λοιπά και οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 3. Για τον σκοπό αυτό, η αναπαράσταση του σήµατος
πρέπει να γίνεται ως εξής:
α) σε περίπτωση σήµατος που συνίσταται αποκλειστικά από
λέξεις, γράµµατα, αριθµούς, άλλους κοινούς τυπογραφικούς χαρακτήρες ή συνδυασµό των παραπάνω (λεκτικό σήµα), το σήµα
αναπαρίσταται µε τυποποιηµένη γραµµατοσειρά και διάταξη,
χωρίς κάποιο γραφιστικό χαρακτηριστικό ή χρώµα,
β) σε περίπτωση σήµατος όπου χρησιµοποιούνται µη τυποποιηµένοι χαρακτήρες, τρόπος απεικόνισης ή διάταξη ή κάποιο γραφιστικό χαρακτηριστικό ή χρώµα (απεικονιστικό σήµα), συµπεριλαµβανοµένων των σηµάτων που συνίστανται αποκλειστικά
από απεικονιστικά στοιχεία ή από συνδυασµό λεκτικών και απεικονιστικών στοιχείων, το σήµα αναπαρίσταται µε απεικόνιση στην
οποία παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία του και, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, τα χρώµατά του,
γ) σε περίπτωση σήµατος που συνίσταται σε ή περιλαµβάνει
τρισδιάστατο σχήµα, συµπεριλαµβανοµένων των περιεκτών, της
συσκευασίας και του προϊόντος αυτού καθαυτού ή της όψης
τους (σήµα τρισδιάστατου σχήµατος), το σήµα αναπαρίσταται
είτε µε γραφική απεικόνιση του σχήµατος, µεταξύ άλλων, µέσω
εικόνων που έχουν παραχθεί από υπολογιστή, είτε µε φωτογραφική απεικόνιση. Η γραφική ή φωτογραφική απεικόνιση µπορεί
να περιέχει περισσότερες προοπτικές. Αν η αναπαράσταση δεν
υποβάλλεται ηλεκτρονικά, µπορεί να περιέχει έως έξι (6) διαφορετικές προοπτικές,
δ) σε περίπτωση σήµατος που συνίσταται στον συγκεκριµένο
τρόπο τοποθέτησης ή επίθεσης του σήµατος στο προϊόν (σήµα
θέσης), το σήµα αναπαρίσταται µε απεικόνιση µε την οποία
προσδιορίζονται καταλλήλως η θέση του σήµατος και το µέγεθος ή η αναλογία του προς τα σχετικά προϊόντα. Τα στοιχεία που
δεν αποτελούν µέρος του αντικειµένου της καταχώρισης διαφοροποιούνται οπτικά, κατά προτίµηση µε διακεκοµµένες ή διάστικτες γραµµές. Η αναπαράσταση µπορεί να συνοδεύεται από
αναλυτική περιγραφή του τρόπου επίθεσης του σήµατος στα
προϊόντα,
ε) σε περίπτωση σήµατος που συνίσταται αποκλειστικά σε ένα
σύνολο στοιχείων τα οποία επαναλαµβάνονται κατά τακτό τρόπο
(σήµα µοτίβου), το σήµα αναπαρίσταται µε απεικόνιση στην
οποία παρουσιάζεται το επαναλαµβανόµενο µοτίβο. Η αναπαράσταση µπορεί να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή του τακτού τρόπου µε τον οποίο επαναλαµβάνονται τα στοιχεία του,
στ) σε περίπτωση σήµατος συνιστάµενου σε χρώµα:
(αα) αν το σήµα συνίσταται αποκλειστικά σε µεµονωµένο χρώµα χωρίς περιγράµµατα, το σήµα αναπαρίσταται µε απεικόνιση
του χρώµατος συνοδευόµενη από µνεία του εν λόγω χρώµατος
µέσω της παραποµπής σε γενικά αναγνωρισµένο χρωµατικό κωδικό,
(ββ) αν το σήµα συνίσταται αποκλειστικά σε συνδυασµό χρωµάτων χωρίς περιγράµµατα, το σήµα αναπαρίσταται µε απεικόνιση που παρουσιάζει τη συστηµατική διάταξη του συνδυασµού
χρωµάτων, κατά οµοιόµορφο και προκαθορισµένο τρόπο, συνοδευόµενη από µνεία των εν λόγω χρωµάτων µέσω της παραποµπής σε γενικά αναγνωρισµένο χρωµατικό κωδικό. Μπορεί επίσης
να παρέχεται αναλυτική περιγραφή της συστηµατικής διάταξης
των χρωµάτων,
ζ) σε περίπτωση σήµατος που συνίσταται αποκλειστικά σε
έναν ήχο ή συνδυασµό ήχων (ηχητικό σήµα), το σήµα αναπαρίσταται µέσω αρχείου ήχου στο οποίο αναπαράγεται ο ήχος ή
µέσω της ακριβούς αναπαράστασης του ήχου µε µουσική σηµειογραφία,
η) σε περίπτωση σήµατος που συνίσταται σε ή περιλαµβάνει
µία κίνηση ή µεταβολή της θέσης των στοιχείων του σήµατος
(σήµα κίνησης), το σήµα αναπαρίσταται µέσω αρχείου βίντεο ή
µέσω σειράς διαδοχικών σταθερών εικόνων που αναπαριστούν
την κίνηση ή τη µεταβολή της θέσης. Σε περίπτωση χρήσης σταθερών εικόνων, αυτές µπορεί να είναι αριθµηµένες ή να συνοδεύονται από επεξηγηµατική περιγραφή της διαδοχής,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θ) σε περίπτωση σήµατος που συνίσταται σε ή περιλαµβάνει
συνδυασµό εικόνας και ήχου (οπτικοακουστικό σήµα), το σήµα
αναπαρίσταται µέσω οπτικοακουστικού αρχείου το οποίο περιέχει τον συνδυασµό εικόνας και ήχου,
ι) σε περίπτωση σήµατος που συνίσταται σε στοιχεία µε ολογραφικά χαρακτηριστικά (ολογραφικό σήµα), το σήµα αναπαρίσταται µέσω αρχείου βίντεο ή γραφικής ή φωτογραφικής απεικόνισης που περιέχει τις προοπτικές, οι οποίες απαιτούνται για
τον επαρκή προσδιορισµό του ολογραφικού αποτελέσµατος στο
σύνολό του.
5. Αν το σήµα δεν ανήκει στα είδη που παρατίθενται στην παράγραφο 4, η αναπαράστασή του πρέπει να είναι σύµφωνη µε
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 και
µπορεί να συνοδεύεται από περιγραφή.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται ο τύπος, το µέγεθος και κάθε άλλη τεχνική λεπτοµέρεια του ηλεκτρονικού ή και έγχαρτου αρχείου απεικόνισης του
προς κατάθεση σήµατος.
Άρθρο 3
(Άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Κτήση δικαιώµατος
Το δικαίωµα στο σήµα αποκτάται µε την καταχώρισή του στο
µητρώο.
Άρθρο 4
(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου
1. Δεν καταχωρίζονται ως σήµατα, ή εάν έχουν καταχωριστεί
είναι δυνατόν να κηρυχθούν άκυρα, σηµεία τα οποία:
α) δεν µπορεί να αποτελέσουν σήµα, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 2,
β) στερούνται διακριτικού χαρακτήρα,
γ) συνίστανται αποκλειστικά σε σηµεία ή ενδείξεις που µπορεί
να χρησιµεύσουν στο εµπόριο για τη δήλωση του είδους, της
ποιότητας, της ποσότητας, του προορισµού, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών του
προϊόντος ή της υπηρεσίας,
δ) συνίστανται αποκλειστικά σε σηµεία ή ενδείξεις, τα οποία
έχουν καταστεί συνήθη στην καθηµερινή γλώσσα ή στη θεµιτή
και πάγια πρακτική του εµπορίου,
ε) συνίστανται αποκλειστικά:
(αα) στο σχήµα ή άλλο χαρακτηριστικό που επιβάλλεται από
την ίδια τη φύση του προϊόντος ή
(ββ) στο σχήµα ή άλλο χαρακτηριστικό των προϊόντων που
είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσµατος
ή
(γγ) στο σχήµα ή άλλο χαρακτηριστικό του προϊόντος που
προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν,
στ) αντίκεινται στη δηµόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη,
ζ) θα µπορούσαν να παραπλανήσουν το κοινό, ιδίως ως προς
τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας,
η) η κατάθεσή τους, αν ελλείπει η άδεια των αρµόδιων αρχών,
είναι αντίθετη στο άρθρο 6 τρις της Διεθνούς Σύµβασης των Παρισίων (1883), που κυρώθηκε µε τον ν. 213/1975 (Α’ 258),
θ) επιπροσθέτως αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 6 τρις
της Διεθνούς Σύµβασης των Παρισίων (1883), συνίστανται σε ή
περιλαµβάνουν διακριτικά σύµβολα, εµβλήµατα ή θυρεούς, που
παρουσιάζουν δηµόσιο ενδιαφέρον και δεν έχει επιτραπεί η καταχώρισή τους από τις αρµόδιες αρχές,
ι) η καταχώρισή τους αποκλείεται από την ελληνική ή την ενωσιακή νοµοθεσία ή τις διεθνείς συµφωνίες στις οποίες η Ένωση
ή η Ελλάδα είναι συµβαλλόµενο µέρος, όπου προβλέπεται η προστασία των ονοµασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων,
ια) η καταχώρισή τους αποκλείεται από την ενωσιακή ή την ελληνική νοµοθεσία ή τις διεθνείς συµφωνίες στις οποίες η Ένωση
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ή η Ελλάδα είναι συµβαλλόµενο µέρος, όπου προβλέπεται η προστασία των παραδοσιακών ενδείξεων των οίνων,
ιβ) η καταχώρισή τους αποκλείεται από την ενωσιακή νοµοθεσία ή τις διεθνείς συµφωνίες στις οποίες η Ένωση είναι συµβαλλόµενο µέρος, όπου προβλέπεται η προστασία των εγγυηµένων
παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων,
ιγ) συνίστανται σε ή αναπαράγουν στα βασικά τους στοιχεία
προγενέστερη ονοµασία φυτικής ποικιλίας που έχει καταχωριστεί σύµφωνα µε την ελληνική ή ενωσιακή νοµοθεσία ή τις διεθνείς συµφωνίες στις οποίες η Ένωση ή η Ελλάδα είναι συµβαλλόµενο µέρος, όπου προβλέπεται η προστασία των δικαιωµάτων επί φυτικών ποικιλιών και τα οποία σχετίζονται µε φυτικές
ποικιλίες του ιδίου είδους ή πολύ συγγενικών ειδών,
ιδ) κατατίθενται αντίθετα στην καλή πίστη,
ιε) έχουν µεγάλη συµβολική σηµασία, ιδίως θρησκευτικά σύµβολα, παραστάσεις και λέξεις.
2. Κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1, σηµείο γίνεται δεκτό για καταχώριση, εφόσον, µέχρι
την ηµεροµηνία κατάθεσής του, απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα
λόγω της χρήσης του. Ένα σήµα που καταχωρίστηκε δεν κηρύσσεται άκυρο για τους ίδιους λόγους, εφόσον, πριν από την ηµεροµηνία της αίτησης κήρυξης της ακυρότητας, λόγω της χρήσης
του, απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα.
Άρθρο 5
(Άρθρο 5 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου
1. Κατόπιν άσκησης ανακοπής του άρθρου 25 από τον δικαιούχο προγενέστερου σήµατος, σηµείο δεν γίνεται δεκτό για
καταχώριση ή, αν έχει καταχωριστεί, ακυρώνεται µετά την άσκηση αίτησης ακυρότητας του άρθρου 52 ή µετά την άσκηση ανταγωγής ακυρότητας στο πλαίσιο αγωγής προσβολής σήµατος
κατά την παράγραφο 12 του άρθρου 38:
α) αν ταυτίζεται µε προγενέστερο σήµα και τα προϊόντα για τα
οποία ή οι υπηρεσίες για τις οποίες το σήµα ζητείται ή έχει καταχωριστεί ταυτίζονται µε εκείνα για τα οποία προστατεύεται το
προγενέστερο σήµα,
β) αν λόγω του ταυτόσηµου ή της οµοιότητας µε το προγενέστερο σήµα και του ταυτόσηµου ή της οµοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που τα δύο σήµατα προσδιορίζουν, υπάρχει
κίνδυνος σύγχυσης του κοινού· ο κίνδυνος σύγχυσης περιλαµβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισής του µε το προγενέστερο σήµα,
γ) αν ταυτίζεται ή είναι παρόµοιο µε προγενέστερο σήµα, ανεξαρτήτως του αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τις οποίες κατατέθηκε ή καταχωρίστηκε ταυτίζονται ή είναι παρόµοια ή δεν
είναι παρόµοια µε εκείνα για τα οποία έχει καταχωριστεί το προγενέστερο σήµα, εφόσον το προγενέστερο σήµα έχει φήµη στην
Ελλάδα ή, σε περίπτωση σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει
φήµη στην Ένωση και η χρησιµοποίηση του µεταγενέστερου σήµατος, χωρίς εύλογη αιτία (without due cause, sans juste motif,
ohne rechtfertigenden Grund), θα προσπόριζε αθέµιτο όφελος
από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήµη του προγενέστερου σήµατος, ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα
ή τη φήµη.
2. Ως προγενέστερα σήµατα κατά τον παρόντα νοούνται:
α) τα σήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών σηµάτων µε
ισχύ στην Ελλάδα και των σηµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα
οποία έχουν κατατεθεί πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης της
δήλωσης του σήµατος, αφού ληφθούν υπόψη τα δικαιώµατα
προτεραιότητας ή αρχαιότητας αυτών που προβλήθηκαν,
β) οι προγενέστερες δηλώσεις σηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των ανωτέρω διεθνών σηµάτων και σηµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την επιφύλαξη της καταχώρισής τους,
γ) τα σήµατα τα οποία, κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της
δήλωσης του σήµατος ή ενδεχοµένως κατά την ηµεροµηνία προτεραιότητας που προβάλλεται προς υποστήριξη αυτής, είναι
παγκοίνως γνωστά κατά την έννοια του άρθρου 6 δις της Διεθνούς Σύµβασης των Παρισίων (1883).
3. Κατόπιν άσκησης ανακοπής του άρθρου 25 από τον δικαιούχο προγενέστερου δικαιώµατος, σηµείο δεν γίνεται δεκτό
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για καταχώριση ή, αν έχει καταχωριστεί, ακυρώνεται µετά την
άσκηση αίτησης ακυρότητας του άρθρου 52 ή µετά την άσκηση
ανταγωγής στο πλαίσιο αγωγής προσβολής σήµατος κατά την
παράγραφο 12 του άρθρου 38, αν:
α) προσκρούει σε δικαίωµα προγενέστερου διακριτικού γνωρίσµατος που χρησιµοποιείται στις συναλλαγές, το οποίο παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωµα να απαγορεύει τη χρήση µεταγενέστερου σήµατος, µε την προϋπόθεση ότι το δικαίωµα αυτό
έχει αποκτηθεί πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης του εν λόγω
σηµείου, αφού ληφθούν υπόψη τα προβαλλόµενα δικαιώµατα
προτεραιότητας,
β) προσκρούει σε προγενέστερο δικαίωµα της προσωπικότητας τρίτου ή σε προγενέστερο δικαίωµα πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας πέραν αυτών που ρυθµίζονται από τον παρόντα
νόµο,
γ) ενδέχεται να δηµιουργήσει σύγχυση ε σήµα που έχει καταχωριστεί και χρησιµοποιείται στην αλλοδαπή κατά τη στιγµή της
κατάθεσης της δήλωσης, αν αυτή έγινε κακόπιστα από τον αιτούντα,
δ) πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος κατέθεσε στο όνοµά του σηµείο στο οποίο υπήρχε δικαίωµα του αντιπροσωπευοµένου,
χωρίς την άδεια του τελευταίου, εκτός αν ο εν λόγω πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος µπορεί να δικαιολογήσει την πράξη του,
ε) προσκρούει σε προγενέστερη ονοµασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, που προστατεύεται από το ενωσιακό ή ελληνικό δίκαιο, ή σε προγενέστερη αίτηση για καταχώριση ονοµασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, µε την επιφύλαξη
της καταχώρισής της και εφόσον η εν λόγω ονοµασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη παρέχει στο πρόσωπο που νοµιµοποιείται να ασκεί τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτήν το
δικαίωµα να απαγορεύει τη χρήση µεταγενέστερου σήµατος.
4. Έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου προγενέστερου σήµατος ή άλλου δικαιώµατος της παραγράφου 3, που υποβάλλεται
σε οποιοδήποτε στάδιο εξέτασης του σήµατος έως την έκδοση
τελεσίδικης απόφασης, αίρει το σύµφωνα µε την παράγραφο 1
ή 3 κώλυµα καταχώρισης αυτού.
5. Κατά την εξέταση της δήλωσης κατάθεσης σήµατος, ο
Ερευνητής της Διεύθυνσης Σηµάτων εντοπίζει τα κατά την κρίση
του προγενέστερα σήµατα, καθώς και τις προγενέστερες δηλώσεις σηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων και των διεθνών καταχωρίσεων µε χώρα προσδιορισµού την Ελλάδα, κατά την έννοια της
παραγράφου 1, και ενηµερώνει, µε οποιοδήποτε πρόσφορο
µέσο, περιλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τους
δικαιούχους, προκειµένου αυτοί να ασκήσουν, αν το επιθυµούν,
ανακοπή. Σε κάθε περίπτωση, οι τρίτοι οφείλουν να ενηµερώνονται για την άσκηση ανακοπής από τον ιστότοπο του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπου αναρτάται η απόφαση του
Εξεταστή που δέχεται τη δήλωση.
Άρθρο 6
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Λόγοι απόρριψης που αφορούν µέρος µόνον των προϊόντων ή
των υπηρεσιών
Αν οι λόγοι απόρριψης ενός σήµατος αφορούν µέρος µόνον
των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία ή τις οποίες το εν
λόγω σήµα έχει κατατεθεί, η απόρριψη καλύπτει µόνο τα συγκεκριµένα αυτά προϊόντα ή τις συγκεκριµένες αυτές υπηρεσίες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ –
ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 7
(Άρθρα 10, 16 παρ. 5, 28 παρ. 5 και 32
της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Περιεχόµενο του δικαιώµατος
1. Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων των δικαιούχων που
έχουν αποκτηθεί πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης ή την ηµεροµηνία προτεραιότητας του καταχωρισµένου σή-
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µατος, η καταχώριση του σήµατος παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωµα. Ιδίως παρέχει το δικαίωµα της χρήσης του,
το δικαίωµα να επιθέτει αυτό στα προϊόντα τα οποία προορίζεται
να διακρίνει, να χαρακτηρίζει τις παρεχόµενες υπηρεσίες, να επιθέτει αυτό στα περικαλύµµατα και τις συσκευασίες των εµπορευµάτων, στο χαρτί αλληλογραφίας, στα τιµολόγια, τους τιµοκαταλόγους, τις αγγελίες, τις κάθε είδους διαφηµίσεις, καθώς
και σε άλλο έντυπο υλικό, και να το χρησιµοποιεί σε ηλεκτρονικά
ή οπτικοακουστικά µέσα ή µέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2. Ως χρήση του σήµατος θεωρείται επίσης:
α) η χρήση του σήµατος µε µορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν µεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του
σήµατος στην καταχωρισµένη του µορφή, ανεξαρτήτως αν το
σήµα στη µορφή που χρησιµοποιείται είναι επίσης καταχωρισµένο επ' ονόµατι του δικαιούχου ή όχι,
β) η επίθεση του σήµατος σε προϊόντα ή στη συσκευασία αποκλειστικά µε προορισµό την εξαγωγή,
γ) η χρήση του σήµατος µε τη συγκατάθεση του δικαιούχου,
καθώς και η χρήση συλλογικού σήµατος ή σήµατος πιστοποίησης από δικαιούµενα προς τούτο πρόσωπα θεωρείται ως χρήση
από τον ίδιο το δικαιούχο του σήµατος.
3. Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων των δικαιούχων που
έχουν αποκτηθεί πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης ή την ηµεροµηνία προτεραιότητας του καταχωρισµένου σήµατος, ο δικαιούχος του εν λόγω καταχωρισµένου σήµατος
δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιµοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του, σηµείο για προϊόντα ή
υπηρεσίες, όταν:
α) το σηµείο είναι ταυτόσηµο µε το σήµα και χρησιµοποιείται
για προϊόντα ή υπηρεσίες ταυτόσηµα µε εκείνα για τα οποία έχει
καταχωριστεί το σήµα,
β) το σηµείο είναι ταυτόσηµο ή παρόµοιο µε το σήµα και χρησιµοποιείται για προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι ταυτόσηµα ή
παρόµοια µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία έχει καταχωριστεί το σήµα, αν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού.
Ο κίνδυνος σύγχυσης περιλαµβάνει τον κίνδυνο συσχέτισης του
σηµείου µε το σήµα,
γ) το σηµείο είναι ταυτόσηµο ή παρόµοιο µε το σήµα, ανεξαρτήτως του αν χρησιµοποιείται για προϊόντα ή υπηρεσίες ταυτόσηµα, παρόµοια ή µη παρόµοια µε εκείνα για τα οποία έχει
καταχωριστεί το σήµα, αν αυτό χαίρει φήµης εντός της Ελλάδος
και η χρησιµοποίηση του σηµείου, χωρίς εύλογη αιτία (without
due cause, sans juste motif, ohne rechtfertigenden Grund), θα
προσπόριζε αθέµιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη
φήµη του σήµατος ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό
χαρακτήρα ή τη φήµη.
4. Αν πληρούνται οι όροι της παραγράφου 3, µπορεί ιδίως, να
απαγορεύεται:
α) η επίθεση του σηµείου επί των προϊόντων ή της συσκευασίας τους,
β) η επίθεση του σήµατος σε γνήσια προϊόντα παραγωγής του
σηµατούχου, που προόριζε να τα κυκλοφορήσει ως ανώνυµα ή
µε άλλο σήµα,
γ) η αφαίρεση του σήµατος από γνήσια προϊόντα του σηµατούχου και η διάθεσή τους στην αγορά ως ανώνυµων ή µε άλλο
σήµα,
δ) η προσφορά ή εµπορία των προϊόντων ή η κατοχή τους
προς εµπορία ή η προσφορά ή παροχή των υπηρεσιών µε τη
χρήση του σηµείου,
ε) η εισαγωγή ή η εξαγωγή των προϊόντων µε τη χρήση του
σηµείου,
στ) η χρησιµοποίηση του σηµείου ως εµπορικής ή εταιρικής
επωνυµίας ή ως µέρους εµπορικής ή εταιρικής επωνυµίας,
ζ) η χρησιµοποίηση του σηµείου σε επαγγελµατικό έντυπο
υλικό και στη διαφήµιση, συµπεριλαµβανοµένων των µέσων κοινωνικής δικτύωσης,
η) η χρησιµοποίηση του σηµείου σε συγκριτική διαφήµιση,
κατά τρόπο που αντίκειται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του
ν. 2251/1994 (Α’191).
5. Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων των δικαιούχων που
έχουν αποκτηθεί πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης της δήλω-
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σης ή την ηµεροµηνία προτεραιότητας του εν λόγω καταχωρισµένου σήµατος, ο δικαιούχος καταχωρισµένου σήµατος, που
προστατεύεται στην Ελλάδα, δικαιούται επίσης να εµποδίζει
όλους τους τρίτους να φέρνουν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο εµπορικών συναλλαγών, προϊόντα, χωρίς τα προϊόντα αυτά να έχουν
τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ελληνική Επικράτεια, όταν
τα προϊόντα αυτά, συµπεριλαµβανοµένης της συσκευασίας, προέρχονται από τρίτες χώρες και φέρουν, χωρίς άδεια, σήµα το
οποίο είναι ταυτόσηµο µε το καταχωρισµένο σήµα για τα εν λόγω
προϊόντα ή το οποίο δεν µπορεί να διακριθεί κατά τα ουσιώδη
σηµεία του από το εν λόγω καταχωρισµένο σήµα. Η απαγόρευση
αυτή ισχύει για οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς και αν υπαχθούν τα ως άνω προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένης της διαµετακόµισης, µεταφόρτωσης, τελωνειακής αποταµίευσης, προσωρινής εναπόθεσης, της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή της
προσωρινής εισαγωγής, ακόµα και αν τα προϊόντα δεν προορίζονται να διατεθούν στην αγορά της Ελλάδος. Το δικαίωµα του
δικαιούχου του σήµατος σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο παύει να
υφίσταται αν, στο πλαίσιο της διαδικασίας που κινείται σύµφωνα
µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (L 181), προκειµένου να διαπιστωθεί αν το
καταχωρισµένο σήµα έχει προσβληθεί, ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των προϊόντων παράσχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο
δικαιούχος του καταχωρισµένου σήµατος δεν δικαιούται να απαγορεύει τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά της χώρας τελικού προορισµού.
Άρθρο 8
(Άρθρο 11 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Δικαίωµα απαγόρευσης προπαρασκευαστικών πράξεων σε
συνάρτηση µε τη χρήση συσκευασίας ή άλλων µέσων
Όταν υπάρχει κίνδυνος να χρησιµοποιηθούν η συσκευασία, οι
ετικέτες, οι πινακίδες, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, οι διατάξεις
γνησιότητας ή οποιαδήποτε άλλα µέσα επί των οποίων µπορεί
να τοποθετηθεί το σήµα για προϊόντα ή υπηρεσίες, η εν λόγω
χρήση θα συνιστούσε δε παραβίαση των δικαιωµάτων του δικαιούχου του σήµατος βάσει των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 7, ο δικαιούχος έχει το δικαίωµα να απαγορεύει τις
ακόλουθες πράξεις, αν διενεργούνται στο πλαίσιο εµπορικών συναλλαγών: α) επίθεση σηµείου ταυτόσηµου ή παρόµοιου µε το
σήµα στη συσκευασία, τις ετικέτες, τις πινακίδες, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, τις διατάξεις γνησιότητας ή οποιαδήποτε άλλα
µέσα επί των οποίων µπορεί να τοποθετηθεί το σήµα, β) προσφορά ή εµπορία ή κατοχή προς εµπορία ή εισαγωγή ή εξαγωγή
συσκευασίας, ετικετών, πινακίδων, χαρακτηριστικών ασφαλείας,
διατάξεων γνησιότητας ή οποιωνδήποτε άλλων µέσων επί των
οποίων τοποθετείται το σήµα.
Άρθρο 9
(Άρθρο 12 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Ανατύπωση του σήµατος σε λεξικά
Αν η ανατύπωση του σήµατος σε λεξικό, εγκυκλοπαίδεια, ή παρόµοιο έργο αναφοράς, σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, δηµιουργεί την εντύπωση ότι αποτελεί την κοινή ονοµασία των
προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία ή τις οποίες έχει καταχωριστεί το σήµα, ο εκδότης, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου
του σήµατος, µεριµνά, ώστε η ανατύπωση του σήµατος να συνοδεύεται, χωρίς καθυστέρηση και στην περίπτωση έργου σε έντυπη µορφή, κατά την επόµενη έκδοση του έργου το αργότερο,
από ένδειξη ότι πρόκειται για καταχωρισµένο σήµα.
Άρθρο 10
(Άρθρο 13 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Απαγόρευση της χρήσης του σήµατος το οποίο
έχει καταχωρισθεί επ' ονόµατι πληρεξουσίου
ή αντιπροσώπου
1. Αν ένα σήµα έχει καταχωριστεί επ’ ονόµατι του πληρεξουσίου ή του αντιπροσώπου του δικαιούχου του σήµατος αυτού,
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χωρίς την άδειά του, ο δικαιούχος δικαιούται σωρευτικά ή διαζευκτικά:
α) να αντιταχθεί στη χρήση του σήµατός του από τον πληρεξούσιο ή τον αντιπρόσωπό του, εφαρµοζοµένων των διατάξεων
του κεφαλαίου Ε’ (άρθρα 38-48),
β) να απαιτήσει την εκχώρηση του σήµατος σ’ αυτόν µε αγωγή
που ασκείται στα πολιτικά δικαστήρια.
2. Αντί για την εκχώρηση του σήµατος κατά την περίπτωση β’,
ο δικαιούχος µπορεί να ζητήσει την κήρυξη της ακυρότητάς του
κατά το άρθρο 52 ή να ασκήσει ανταγωγή ακυρότητας κατά την
παράγραφο 12 του άρθρου 38.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται, αν ο πληρεξούσιος ή ο αντιπρόσωπος δικαιολογήσει την πράξη του.
Άρθρο 11
(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Περιορισµός των αποτελεσµάτων του σήµατος
1. Το δικαίωµα που παρέχει το σήµα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους να χρησιµοποιούν στις
εµπορικές συναλλαγές:
α) το επώνυµο ή τη διεύθυνση του τρίτου προσώπου, όταν το
τρίτο πρόσωπο είναι φυσικό πρόσωπο,
β) σηµεία ή ενδείξεις που δεν έχουν διακριτικό χαρακτήρα ή
που αφορούν το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, τον προορισµό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση, τον χρόνο παραγωγής
του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας, ή άλλα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών,
γ) το σήµα για τον προσδιορισµό ή την αναφορά σε προϊόντα
ή υπηρεσίες, όπως εκείνα του δικαιούχου του εν λόγω σήµατος,
ιδίως αν η χρήση του σήµατος είναι αναγκαία, προκειµένου να
δηλωθεί ο προορισµός προϊόντος ή υπηρεσίας και ιδίως όταν
πρόκειται για εξαρτήµατα ή ανταλλακτικά.
2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται µόνον εφόσον η χρήση από
τους τρίτους γίνεται σύµφωνα µε τα χρηστά συναλλακτικά ήθη
που ισχύουν στη βιοµηχανία και το εµπόριο.
3. Το δικαίωµα που παρέχει το σήµα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο να απαγορεύει στους τρίτους να χρησιµοποιούν στις συναλλαγές προγενέστερο δικαίωµα τοπικής ισχύος, αν η χρήση
του δικαιώµατος αυτού γίνεται µέσα στα εδαφικά όρια στα οποία
αναγνωρίζεται.
Άρθρο 12
(Άρθρο 9 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Απώλεια δικαιώµατος λόγω ανοχής
1. Ο δικαιούχος προγενέστερου σήµατος, κατά την έννοια της
παραγράφου 2 του άρθρου 5, ή άλλου προγενέστερου δικαιώµατος, κατά την έννοια των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 5, δεν έχει το δικαίωµα να ζητήσει την
ακύρωση ή να απαγορεύσει τη χρήση µεταγενέστερου καταχωρισµένου στην Ελλάδα σήµατος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
για τις οποίες αυτό χρησιµοποιήθηκε, εφόσον ανέχτηκε εν γνώσει του τη χρήση του σήµατος αυτού για περίοδο πέντε (5) συνεχών ετών, εκτός αν η κατάθεση του µεταγενέστερου σήµατος
έγινε ε κακή πίστη.
2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, ο δικαιούχος του µεταγενέστερου καταχωρισµένου σήµατος δεν µπορεί να απαγορεύσει τη χρήση του προγενέστερου σήµατος ή άλλου
δικαιώµατος.
Άρθρο 13
(Άρθρο 15 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Ανάλωση του δικαιώµατος
1. Το δικαίωµα που παρέχει το σήµα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει τη χρήση του σήµατος για προϊόντα
που έχουν διατεθεί µε το σήµα αυτό στο εµπόριο µέσα στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο από τον ίδιο τον δικαιούχο ή µε τη
συγκατάθεσή του.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται αν ο δικαιούχος έχει εύ-
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λογη αιτία (legitimate reasons, motif légitimes, berechtigte
Gründe) να αντιταχθεί στη µεταγενέστερη εµπορική εκµετάλλευση των προϊόντων, ιδίως, όταν η κατάσταση των προϊόντων
µεταβάλλεται ή αλλοιώνεται µετά τη διάθεσή τους στο εµπόριο.
Άρθρο 14
Δήλωση περιορισµού
O καταθέτης µπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε δήλωση περιορισµού προϊόντων ή υπηρεσιών που αναφέρονται στη δήλωση
κατάθεσης.
Άρθρο 15
(Άρθρο 41 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Διαίρεση της δήλωσης κατάθεσης
ή της καταχώρισης σήµατος
1. Ο καταθέτης ή ο δικαιούχος σήµατος µπορεί να διαιρέσει
τη δήλωση κατάθεσης ή την καταχώριση σήµατος αντίστοιχα,
δηλώνοντας ότι ένα τµήµα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που
περιλαµβάνονται στην αρχική δήλωση ή καταχώριση θα αποτελέσουν αντικείµενο µιας ή περισσότερων τµηµατικών δηλώσεων
ή καταχωρίσεων. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της δήλωσης διαίρεσης δεν επιτρέπεται να αλληλεπικαλύπτονται µε εκείνα που
παραµένουν στην αρχική ή τµηµατική δήλωση κατάθεσης ή στην
καταχώριση.
2. Η χρονική προτεραιότητα κάθε τµηµατικής δήλωσης κατάθεσης ή καταχώρισης ανατρέχει στον χρόνο κατάθεσης της αρχικής δήλωσης.
3. Αν έχει ασκηθεί ανακοπή του άρθρου 25 κατά της δήλωσης
κατάθεσης ή αίτηση ή ανταγωγή έκπτωσης ή ακυρότητας κατά
της καταχώρισης και η σχετική απόφαση δεν έχει καταστεί τελεσίδικη ή η διαδικασία δεν έχει περαιωθεί κατ’ άλλον τρόπο, είναι
απαράδεκτη δήλωση διαίρεσης που έχει ως αποτέλεσµα τη διαίρεση των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο της ανακοπής ή της αίτησης ή της ανταγωγής έκπτωσης ή
ακυρότητας της καταχώρισης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΤΟ ΣΗΜΑ ΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΑΓΑΘΟ
Άρθρο 16
(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Μεταβίβαση
1. Το δικαίωµα στο σήµα µπορεί να µεταβιβαστεί, εν ζωή ή
αιτία θανάτου, για το σύνολο ή µέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών για τις οποίες έχει καταχωριστεί, ανεξάρτητα από τη µεταβίβαση της επιχείρησης.
2. Η δια συµβάσεως µεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό
της συνεπάγεται και τη µεταβίβαση του σήµατος, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συµφωνία ή αυτό προκύπτει σαφώς από τις περιστάσεις.
3. Η συµφωνία για τη µεταβίβαση είναι έγγραφη. Είτε ο µεταβιβάζων είτε ο αποκτών ζητεί την εγγραφή της µεταβίβασης στο
µητρώο σηµάτων.
4. Προκειµένου για δήλωση κατάθεσης σήµατος που η εξέτασή της εκκρεµεί, επιτρέπεται η µεταβολή του προσώπου του
αιτούντος την κατάθεση µε έγγραφη συµφωνία. Οι παράγραφοι
1 έως 3 εφαρµόζονται αναλόγως.
5. Όταν µεταβιβάζεται δήλωση κατάθεσης σήµατος κατά το
χρονικό διάστηµα που η υπόθεση είναι εκκρεµής ενώπιον της Διεύθυνσης Σηµάτων ή της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων ή των
Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας, ο
ειδικός ή ο καθολικός διάδοχος δικαιούται να ασκήσει παρέµβαση. Η άσκηση παρέµβασης καθιστά αυτόν κύριο διάδικο που
µπορεί να ασκήσει όλα τα δικαιώµατα του δικαιοπαρόχου του, ο
οποίος αποβάλλεται από τη δίκη.
6. Μέχρι και την ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου συζήτηση,
ο καταθέτης µπορεί να αποκτήσει εκ µεταβιβάσεως προγενέστερο σήµα που κωλύει την καταχώριση της κρινόµενης δήλω-
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σής του, οπότε η καταχώριση της µεταβίβασης στο µητρώο σηµάτων αίρει αυτοδικαίως τον λόγο που κώλυε την καταχώριση.
Το διοικητικό δικαστήριο λαµβάνει υπόψη την ανωτέρω µεταβίβαση ε µόνη την προσκόµιση στη δικάσιµο αντιγράφου της µερίδας του σήµατος όπου σηµειώνεται η µεταβίβαση, χωρίς να
χρειάζεται η επίκληση της µεταβίβασης µε πρόσθετους λόγους.
Τα ίδια ισχύουν και αν το προγενέστερο σήµα που κωλύει την καταχώριση της κρινόµενης δήλωσης έπαυσε να ισχύει.
Άρθρο 17
(Άρθρο 25 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Άδεια χρήσης
1. Επιτρέπεται η παραχώρηση, αποκλειστικής ή η, άδειας χρήσης του εθνικού ή διεθνούς µε ισχύ στην Ελλάδα σήµατος ή της
δήλωσης κατάθεσης σήµατος, για µέρος ή το σύνολο των καλυπτόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών και για το σύνολο ή τµήµα της
ελληνικής Επικράτειας. Η συµφωνία για την παραχώρηση άδειας
χρήσης σήµατος είναι έγγραφη. Είτε ο δικαιούχος, µε δήλωσή
του, είτε ο αδειούχος, µε εξουσιοδότηση του δικαιούχου, ζητεί
την εγγραφή της παραχώρησης στο µητρώο σηµάτων.
2. Ο δικαιούχος του σήµατος µπορεί να ασκήσει τα δικαιώµατα
που παρέχει το σήµα κατά του αδειούχου που παραβιάζει διατάξεις της σύµβασης για την παραχώρηση άδειας χρήσης σχετικά
µε:
α) τη διάρκεια της άδειας,
β) τη µορφή µε την οποία µπορεί, σύµφωνα µε την καταχώριση, να χρησιµοποιηθεί το σήµα,
γ) το είδος των προϊόντων ή των υπηρεσιών, για τα οποία ή για
τις οποίες έχει παραχωρηθεί η άδεια,
δ) την περιοχή µέσα στην οποία επιτρέπεται η χρήση του σήµατος,
ε) την ποιότητα των προϊόντων που κατασκευάζει ή των υπηρεσιών που παρέχει ο αδειούχος.
3. Τα µέρη µπορούν να συµφωνήσουν ότι ο αδειούχος χρήσης
σή ατος δικαιούται να παραχωρεί περαιτέρω άδειες χρήστης
αυτού µε τη διαδικασία και τους όρους των παραγράφων 1 και
2.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σύµβασης για την παραχώρηση άδειας χρήσης, τις αξιώσεις για την προσβολή του
σήµατος ασκεί αυτοτελώς και ο αδειούχος χρήσης σήµατος,
εφόσον συναινεί ο δικαιούχος. Εφόσον δεν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά, ο αποκλειστικός αδειούχος µπορεί, και χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, να ασκήσει αυτοτελώς τις αξιώσεις για
την προσβολή του σήµατος, όταν ο τελευταίος, µολονότι οχλήθηκε για την προσβολή του σήµατος, δεν ασκεί τις αξιώσεις του
σε εύλογο χρονικό διάστηµα.
5. Όταν ο δικαιούχος ασκεί αγωγή, ο αδειούχος µπορεί να
ασκήσει παρέµβαση και να ζητήσει αποκατάσταση της ζηµίας
που ο ίδιος υπέστη.
6. Όταν λύεται ή τροποποιείται η συµφωνία παραχώρησης
άδειας χρήσης, το µητρώο σηµάτων ενηµερώνεται σχετικά από
τον δικαιούχο του σήµατος.
7. Δήλωση του σηµατούχου ότι, έληξε µε οποιοδήποτε τρόπο
η παραχώρηση άδειας χρήσης επιφέρει αυτοδικαίως τη διαγραφή της άδειας που έχει καταχωριστεί στο µητρώο.
Άρθρο 18
(Άρθρα 23, 24 και 26 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Εµπράγµατα δικαιώµατα - αναγκαστική εκτέλεση - πτωχευτική διαδικασία
1. Επί του σήµατος µπορεί να συσταθεί ενέχυρο ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα µε την εγγραφή της σχετικής σύµβασης στο
µητρώο σηµάτων.
2. Το σήµα µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο συντηρητικής ή
αναγκαστικής κατάσχεσης και αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι εν
λόγω πράξεις εγγράφονται στο µητρώο σηµάτων.
3. Το σήµα ανήκει στην πτωχευτική περιουσία. Η απόφαση που
κηρύσσει την πτώχευση εγγράφεται στο µητρώο σηµάτων.
4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 εφαρµόζονται και επί δηλώσεων κα-

τάθεσης σήµατος.
Άρθρο 19
Αποτελέσµατα έναντι τρίτων
Οι δικαιοπραξίες που αφορούν σήµα, στις οποίες αναφέρονται
τα άρθρα 16, 17 και η παράγραφος 1 του άρθρου 18, παράγουν
αποτελέσµατα έναντι τρίτων µόνο µετά την εγγραφή τους στο
µητρώο. Κατ’ εξαίρεση, παράγουν αποτελέσµατα και πριν από
την εγγραφή τους έναντι των προσώπων τα οποία απέκτησαν µεν
δικαιώµατα επί του σήµατος µετά την ηµεροµηνία της συγκεκριµένης δικαιοπραξίας, ήταν όµως εν γνώσει αυτής κατά την ηµεροµηνία κτήσης των δικαιωµάτων τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ
Άρθρο 20
Δήλωση κατάθεσης σήµατος
1. Για την καταχώριση εθνικού σήµατος κατατίθεται δήλωση
κατάθεσης σήµατος στη Διεύθυνση Σηµάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η µορφή και το περιεχόµενο της δήλωσης κατάθεσης σήµατος καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
2. Η δήλωση κατάθεσης σήµατος λαµβάνει αριθµό, ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης, εγγράφεται στο µητρώο σηµάτων και τα
στοιχεία της αναρτώνται σε κοινές ή συνδεδεµένες βάσεις δεδοµένων και διαδικτυακών πυλών περί σηµάτων που προβλέπει η
ελληνική ή η ενωσιακή νοµοθεσία.
3. Η δήλωση κατάθεσης σήµατος ελέγχεται ως προς την πληρότητα του περιεχοµένου της, την αναπαράσταση του σήµατος,
την περιγραφή των προϊόντων και των υπηρεσιών, τα τέλη και τα
τυχόν άλλα στοιχεία ή έγγραφα που τη συνοδεύουν από Ελεγκτή. Στη συνέχεια γίνεται έρευνα για προγενέστερα σήµατα κατά
την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 από Ερευνητή.
Η συνδροµή απόλυτων λόγων απαραδέκτου κατά την έννοια του
άρθρου 4 εξετάζεται από Εξεταστή. Αν δεν συντρέχουν απόλυτοι
λόγοι απαραδέκτου, ο Εξεταστής είναι αρµόδιος να κάνει δεκτή
τη δήλωση κατάθεσης σήµατος. Στην περίπτωση αυτή, ο Εξεταστής δίνει εντολή για τη δηµοσίευση της απόφασής του που
κάνει δεκτή τη δήλωση κατάθεσης σήµατος µε την ανάρτησή της
στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειµένου να ενηµερωθούν οι τυχόν τρίτοι που θα ήθελαν να ασκήσουν ανακοπές σύµφωνα µε το άρθρο 25. Αν δεν
ασκηθούν ανακοπές ή αυτές απορριφθούν µε απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων για την οποία παρήλθε άπρακτη η
προθεσµία προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο ή απορριφθούν µε απόφαση των Διοικητικών Δικαστηρίων που είναι ή έχει
καταστεί τελεσίδικη, τότε το σήµα καταχωρείται στο µητρώο σηµάτων µε πράξη του Καταχωρητή που είναι αρµόδιος για τον
έλεγχο των προϋποθέσεων αυτών. Οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα «Ελεγκτών», «Ερευνητών», «Εξεταστών» και «Καταχωρητών» καθορίζονται µε απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης
Σηµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται
τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να πληρούν οι
υπάλληλοι αυτοί, για να διασφαλίζεται ότι έχουν επαρκή επαγγελµατική εµπειρία και ότι, το έργο τους θα είναι υψηλής ποιότητας.
Άρθρο 21
(Άρθρα 37, 38, 42 και 50 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Προϋποθέσεις για χορήγηση ηµεροµηνίας κατάθεσης
1. Η δήλωση κατάθεσης σή ατος συνοδεύεται από απόδειξη
καταβολής τέλους κατάθεσης και πρέπει να περιέχει:
α) αίτηµα για καταχώριση σήµατος,
β) αναπαράσταση του σήµατος,
γ) ονοµατεπώνυµο, κατοικία, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του καταθέτη. Για νοµικά
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πρόσωπα, αναγράφεται η επωνυµία, η έδρα, η διεύθυνση των
γραφείων τους, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ο καταθέτης υποχρεούται να γνωστοποιεί
στη Διεύθυνση Σηµάτων κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων.
Η εκάστοτε ταχυδροµική ή ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε τελευταία θεωρείται νόµιµη διεύθυνση του καταθέτη, στην
οποία νόµιµα κοινοποιούνται έγγραφα ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά µηνύµατα που αφορούν τη σχετική δήλωση σήµατος,
δ) κατάλογο των προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία το σή α
πρόκειται να διακρίνει, ταξινοµηµένα κατά κλάσεις µε αναγραφή
της οικείας κλάσεως κατά οµάδα προϊόντων ή υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 23.
2. Η ηµεροµηνία κατάθεσης της δήλωσης είναι η ηµεροµηνία
υποβολής της στη Διεύθυνση Σηµάτων.
3. Αν η δήλωση κατάθεσης δεν πληροί τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 1, ο Ελεγκτής της Διεύθυνσης Σηµάτων προσκαλεί
τον καταθέτη ή τον αντίκλητό του να διορθώσει ή να συµπληρώσει τις διαπιστωθείσες παρατυπίες ή ελλείψεις µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την εποµένη της κοινοποίησης της
πρόσκλησης. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης γίνεται µε απόδειξη στην ταχυδροµική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του καταθέτη
ή του αντικλήτου. Αν υπάρχει απόδειξη της κοινοποίησης, θεωρείται ότι ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση αυτής κατά την ηµεροµηνία που αναφέρει η κοινοποίηση. Αν ο καταθέτης συµµορφωθεί προς την πρόσκληση του Ελεγκτή µέσα στην ταχθείσα
προθεσµία, αυτή χορηγεί ως ηµεροµηνία κατάθεσης της δήλωσης την ηµεροµηνία κατά την οποία διορθώθηκαν ή συµπληρώθηκαν όλες οι διαπιστωθείσες παρατυπίες ή ελλείψεις, µε την
επιφύλαξη όµως των ειδικότερων διατάξεων της παραγράφου 2
του άρθρου 22, καθώς και της παραγράφου 7 του άρθρου 23.
Σε αντίθετη περίπτωση, η εξέταση της δήλωσης δεν ολοκληρώνεται και µε πράξη του Ελεγκτή της Διεύθυνσης Σηµάτων τίθεται
στο αρχείο. Η πράξη αυτή κοινοποιείται στον καταθέτη ή τον αντίκλητό του και προσβάλλεται ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την
εποµένη της κοινοποίησής της. Για την κοινοποίηση αυτή εφαρµόζονται αναλόγως το δεύτερο και τρίτο εδάφιο.

θείσες παρατυπίες ή ελλείψεις µέσα σε προθεσµία τριάντα (30)
ηµερών από την εποµένη της κοινοποίησης σχετικής πρόσκλησης. Αν ο καταθέτης συµµορφωθεί προς την πρόσκληση της Διεύθυνσης µέσα στην ταχθείσα προθεσµία, ισχύει η αρχική
ηµεροµηνία κατάθεσης. Διαφορετικά, ο Ελεγκτής της Διεύθυνσης Σηµάτων την απορρίπτει και κοινοποιεί τη σχετική απόφαση
στον καταθέτη ή τον αντίκλητο. Για τις κοινοποιήσεις εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος 3 του άρθρου 21. Η απορριπτική
απόφαση προβάλλεται ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την εποµένη
της κοινοποίησής της.
3. Η δήλωση, καθώς και η αναπαράσταση του σήµατος κατατίθενται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική µορφή µε την προσκόµιση στη Διεύθυνση Σηµάτων ψηφιακού δίσκου ή άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού αποθηκευτικού µέσου.
4. Η δήλωση κατάθεσης, συνοδευό ενη από την αναπαράσταση του σήµατος, µπορεί να υποβάλλεται και εξ αποστάσεως
µε ηλεκτρονικά µέσα. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση κατάθεσης και η αναπαράσταση του σήµατος υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών καθορίζονται
οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι τεχνικές προδιαγραφές, η τεχνική διαχείριση και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης κατάθεσης και της αναπαράστασης του σήµατος και την εφαρ ογή της παραγράφου 3. Η
δήλωση κατάθεσης υπογράφεται µε την εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπογραφή του καταθέτη φυσικού προσώπου ή, κατά περίπτωση, του πληρεξούσιου δικηγόρου του ή την εγκεκριµένη
ηλεκτρονική σφραγίδα του καταθέτη νοµικού προσώπου ή η ταυτοποίηση γίνεται µε οποιοδήποτε σύστηµα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014.

Άρθρο 22
Λοιπές τυπικές προϋποθέσεις της δήλωσης κατάθεσης

1. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία ζητείται καταχώριση σήµατος ταξινοµούνται σύµφωνα µε το σύστηµα ταξινόµησης το οποίο καθιερώθηκε µε τη διεθνή συµφωνία της Νίκαιας
που αφορά τη διεθνή ταξινόµηση προϊόντων και υπηρεσιών µε
σκοπό την καταχώριση σηµάτων, της 15ης Ιουνίου 1957 («ταξινόµηση της Νίκαιας», που κυρώθηκε µε τον ν. 2505/1997, Α’118).
Στον διαδικτυακό χώρο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναρτάται στην ελληνική γλώσσα η εκάστοτε ισχύουσα διεθνής ταξινόµηση προϊόντων και υπηρεσιών.
2. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία ή για τις οποίες
ζητείται η προστασία ταυτοποιούνται από τον καταθέτη µε
επαρκή σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να µπορούν οι αρµόδιες
αρχές και οι οικονοµικοί φορείς, αποκλειστικά σε αυτή τη βάση,
να προσδιορίσουν την έκταση της επιδιωκόµενης προστασίας.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, µπορούν να χρησιµοποιούνται οι γενικές ενδείξεις που περιλαµβάνονται στους τίτλους των κλάσεων της ταξινόµησης της Νίκαιας ή άλλοι γενικοί
όροι, εφόσον ανταποκρίνονται στα απαιτούµενα πρότυπα σαφήνειας και ακρίβειας που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
4. Η χρήση γενικών όρων, όπου συµπεριλαµβάνονται οι γενικές ενδείξεις των τίτλων των κλάσεων της ταξινόµησης της Νίκαιας, θεωρείται ότι περιλαµβάνει όλα τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες που καλύπτονται σαφώς από την κυριολεκτική έννοια
της ένδειξης ή του όρου. Η χρήση αυτών των όρων ή ενδείξεων
δεν θεωρείται ότι περιλαµβάνει προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν
µπορούν να νοηθούν κατά την ανωτέρω έννοια.
5. Όταν ο καταθέτης ζητεί καταχώριση για περισσότερες από
µία κλάσεις, οµαδοποιεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σύµφωνα
µε τις κλάσεις της ταξινόµησης της Νίκαιας, κάθε δε οµάδας
προηγείται ο αριθµός της κλάσης στην οποία ανήκει αυτή η
οµάδα προϊόντων ή υπηρεσιών και κάθε οµάδα παρατίθεται µε
τη σειρά των κλάσεων.
6. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες δεν θεωρούνται παρόµοια µε-

1. Εκτός από τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 21,
η δήλωση κατάθεσης σή ατος πρέπει να περιέχει:
α) την υπογραφή του καταθέτη ή, κατά περίπτωση, του πληρεξούσιου δικηγόρου του,
β) αν διεκδικείται διεθνής προτεραιότητα, την η ερο ηνία της
προγενέστερης κατάθεσης, καθώς και τη χώρα όπου αυτή
ισχύει,
γ) αν ο καταθέτης εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο,
το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του. Αν οι καταθέτες για την ίδια δήλωση είναι περισσότεροι, διορίζεται κοινός πληρεξούσιος δικηγόρος,
δ) διορισµό αντικλήτου, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και
ηλεκτρονική διεύθυνσή του. Αν οι καταθέτες για την ίδια δήλωση
είναι περισσότεροι, διορίζεται κοινός αντίκλητος. Ο καταθέτης
υποχρεούται να γνωστοποιεί στη Διεύθυνση Σηµάτων κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων. Η εκάστοτε ταχυδροµική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του αντικλήτου που δηλώθηκε τελευταία
θεωρείται νόµιµη διεύθυνση αυτού, στην οποία νοµίµως κοινοποιούνται έγγραφα ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά µηνύµατα που
αφορούν τη σχετική δήλωση σήµατος,
ε) µνεία για το είδος του σήµατος, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 2 ή την παράγραφο 1 του άρθρου 56 ή την
παράγραφο 1 του άρθρου 64,
στ) αν το σήµα είναι γραµµένο µε χαρακτήρες άλλους από αυτούς του ελληνικού και λατινικού αλφαβήτου, την απόδοση των
χαρακτήρων αυτών στο ελληνικό ή λατινικό αλφάβητο.
2. Αν η δήλωση δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου
1, ο Ελεγκτής της Διεύθυνσης Σηµάτων προσκαλεί τον καταθέτη
ή τον αντίκλητο να διορθώσει ή να συµπληρώσει τις διαπιστω-

Άρθρο 23
(Άρθρο 39 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Προσδιορισµός και ταξινόµηση προϊόντων
και υπηρεσιών
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ταξύ τους επειδή εµφανίζονται στην ίδια κλάση στην ταξινόµηση
της Νίκαιας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες δεν θεωρούνται διαφορετικά µεταξύ τους επειδή εµφανίζονται σε διαφορετικές κλάσεις στην ταξινόµηση της Νίκαιας.
7. Ο Ελεγκτής της Διεύθυνσης Σηµάτων απορρίπτει τη δήλωση
κατάθεσης σήµατος, λόγω ενδείξεων ή όρων που είναι ασαφείς
ή ανακριβείς ή ταξινοµηµένοι σε λανθασµένη κλάση, όταν ο καταθέτης δεν προτείνει αποδεκτή διατύπωση ή ταξινόµηση µέσα
σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την εποµένη της κοινοποίησης σχετικής πρόσκλησης από τον Ελεγκτή στον καταθέτη
ή τον αντίκλητο. Αν ο καταθέτης προτείνει αποδεκτή διατύπωση
ή ταξινόµηση µέσα στην ταχθείσα προθεσµία, ισχύει η ηµεροµηνία κατάθεσης της αρχικής δήλωσης. Αν ο καταθέτης δεν προτείνει αποδεκτή διατύπωση ή ταξινόµηση, ο Ελεγκτής της
Διεύθυνσης Σηµάτων απορρίπτει τη δήλωση κατάθεσης σήµατος
και κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον καταθέτη ή τον αντίκλητο. Για τις κοινοποιήσεις εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος 3 του άρθρου 21. Η απορριπτική απόφαση προσβάλλεται
ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων µέσα σε προθεσµία
εξήντα (60) ηµερών από την εποµένη της κοινοποίησής της.
Άρθρο 24
Εξέταση των λόγων απαραδέκτου
1. Αρµόδιος για την εξέταση των λόγων απαραδέκτου του άρθρου 4 και τη λήψη απόφασης σχετικά µε την παραδοχή ή την
απόρριψη της δήλωσης κατάθεσης σήµατος είναι ο Εξεταστής
της Διεύθυνσης Σηµάτων.
2. Αν δεν συντρέχει κάποιος λόγος απαραδέκτου σύµφωνα µε
το άρθρο 4, η δήλωση κατάθεσης σήµατος γίνεται δεκτή από τον
Εξεταστή της Διεύθυνσης Σηµάτων και δηµοσιεύεται η σχετική
απόφαση στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων µέσα σε προθεσµία πενήντα (50) ηµερών από την
εποµένη της ηµεροµηνίας κατάθεσης.
3. Αν από την έρευνα που πραγµατοποιεί ο Εξεταστής της Διεύθυνσης Σηµάτων προκύπτει ότι η δήλωση κατάθεσης του σήµατος είναι απαράδεκτη σύµφωνα µε το άρθρο 4 για το σύνολο
ή µέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών της δήλωσης κατάθεσης,
ο καταθέτης ή ο αντίκλητος καλείται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες
από την εποµένη της κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης
είτε να ανακαλέσει τη δήλωση είτε να περιορίσει την έκταση προστασίας του σήµατος σε βαθµό που να καθίσταται αυτό παραδεκτό είτε να υποβάλει τις παρατηρήσεις του. Για την κοινοποίηση αυτή εφαρµόζονται αναλόγως το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21.
4. Αν ο καταθέτης περιορίσει την έκταση προστασίας του σήµατος σε βαθµό που να καθίσταται αυτό παραδεκτό ή αν οι παρατηρήσεις του κριθούν βάσιµες, η δήλωση γίνεται δεκτή µε
απόφαση του Εξεταστή της Διεύθυνσης Σηµάτων που δη οσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την εποµένη της
υποβολής του περιορισµού ή των παρατηρήσεων του καταθέτη.
5. Αν ο καταθέτης δεν απαντήσει µέσα στην ταχθείσα προθεσµία ή δεν ανακαλέσει τη δήλωσή του ή δεν περιορίσει την
έκταση προστασίας του σήµατός του σε βαθµό που να καθίσταται αυτό παραδεκτό ή, τέλος, οι παρατηρήσεις του δεν κριθούν
παραδεκτές και βάσιµες, ο Εξεταστής της Διεύθυνσης Σηµάτων
απορρίπτει τη δήλωση, είτε στο σύνολό της είτε κατά το µέρος
των προϊόντων ή υπηρεσιών για το οποίο προβλήθηκαν αντιρρήσεις.
6. Η απόφαση απόρριψης εν όλω της δήλωσης σήµατος κοινοποιείται στον καταθέτη ή τον αντίκλητό του, κατά περίπτωση,
µε µέριµνα της Διεύθυνσης Σηµάτων, µε κάθε πρόσφορο µέσο,
κατά προτίµηση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε τηλεοµοιοτυπία, παράλληλα δε δηµοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, χωρίς η δηµοσίευση
αυτή να κινεί την προθεσµία ανακοπής του άρθρου 25. Για την
κοινοποίηση αυτή εφαρµόζονται αναλόγως το δεύτερο και τρίτο
εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21. Αν στη συνέχεια η ως
άνω απόφαση του εξεταστή ανατραπεί, µετά από προσφυγή κατ’
άρθρο 29 ή 32, µε απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων,

που δεν προσβάλλεται µε ένδικα βοηθήµατα ή µέσα, ή µε τελεσίδικη απόφαση των διοικητικών δικαστηρίων αντίστοιχα, δηµοσιεύεται η ως άνω δεκτή απόφαση στον διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τους σκοπούς του
άρθρου 25.
7. Η απόφαση του εξεταστή που δέχεται εν µέρει τη δήλωση
σήµατος κοινοποιείται στον καταθέτη, ή τον αντίκλητό του, κατά
περίπτωση, µε µέριµνα της Διεύθυνσης Σηµάτων, µε κάθε πρόσφορο µέσο, κατά προτίµηση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε
τηλεοµοιοτυπία, παράλληλα δε δηµοσιεύεται στον διαδικτυακό
τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, χωρίς η δηµοσίευση αυτή να κινεί την προθεσµία ανακοπής του άρθρου 25.
Αν ο καταθέτης επιθυµεί να επισπεύσει την έναρξη της προθεσµίας ανακοπής του άρθρου 25 και την καταχώριση του σήµατος
µπορεί είτε να υποβάλει αίτηση διαίρεσης είτε να παραιτηθεί από
την άσκηση προσφυγής κατά το σκέλος της απόφασης που
απέρριψε τη δήλωση κατάθεσης του σήµατος είτε να αφήσει την
προθεσµία αυτή να παρέλθει άπρακτη. Στις περιπτώσεις αυτές
ακολουθεί νέα δηµοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον σκοπό έναρξης της
προθεσµίας ανακοπής του άρθρου 25. Σε περίπτωση που ασκηθεί προσφυγή, η δηµοσίευση της απόφασης για τους σκοπούς
του άρθρου 25 αναστέλλεται, µέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της
ως άνω προσφυγής που δεν θα υπόκειται πλέον σε ένδικα µέσα
ή βοηθήµατα.
Άρθρο 25
(Άρθρο 43 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Ανακοπή
1. Κατά της απόφασης του Εξεταστή της Διεύθυνσης Σηµάτων
ή της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων ή της τελεσίδικης απόφασης των διοικητικών δικαστηρίων που έκαναν κατά περίπτωση
δεκτή τη δήλωση κατάθεσης σήµατος µπορεί να ασκηθεί ανακοπή µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών που αρχίζει από την
εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης στον διαδικτυακό τόπο
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τον λόγο ότι η
καταχώριση προσκρούει σε έναν ή περισσότερους λόγους του
άρθρου 4 ή των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 5.
2. Αν πρόκειται για λόγους του άρθρου 4, η ανακοπή ασκείται
από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, καθώς και κάθε ένωση,
οµάδα ή φορέα εκπροσώπησης κατασκευαστών, παραγωγών,
παρόχων υπηρεσιών, εµπόρων ή καταναλωτών, εξηγώντας για
ποιους λόγους η δήλωση πρέπει να απορριφθεί.
3. Αν πρόκειται για λόγους των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 5, η ανακοπή ασκείται από τους δικαιούχους των προγενέστερων σηµάτων ή δικαιωµάτων, σύµφωνα µε τις παραγράφους
2 και 3 του άρθρου 5, καθώς και από τους εξουσιοδοτη ένους
προς τούτο κατόχους αδειών χρήσης των σηµάτων αυτών, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 17 που εφαρµόζεται αναλόγως
4. Η ανακοπή ασκείται µε έγγραφο που κατατίθεται πάντα στη
Διεύθυνση Σηµάτων και διαβιβάζεται προς εξέταση στη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων, ακόµα κι αν η δήλωση σήµατος έγινε
δεκτή µε τελεσίδικη απόφαση των διοικητικών δικαστηρίων.
Άρθρο 26
Στοιχεία της ανακοπής
Η ανακοπή συνοδεύεται από απόδειξη καταβολής τέλους και
πρέπει να περιέχει:
α) τον αριθµό της δήλωσης κατάθεσης σήµατος κατά της
οποίας στρέφεται και τα στοιχεία του δικαιούχου της,
β) τους λόγους στους οποίους στηρίζεται. Αν η ανακοπή στηρίζεται σε προγενέστερα κατατεθειµένα ή καταχωρισµένα σήµατα, ή άλλα προγενέστερα δικαιώµατα, πρέπει να τα µνηµονεύει ειδικά. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να µνηµονεύει ειδικά
και αν στηρίζεται στο σύνολο ή σε µέρος µόνο των προϊόντων ή
των υπηρεσιών για τα οποία ή για τις οποίες ισχύει κάθε προγενέστερο κατατεθειµένο ή καταχωρισµένο σήµα ή άλλο προγενέστερο δικαίωµα. Αν η ανακοπή στηρίζεται σε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡIΖ’ - 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

προγενέστερα κατατεθειµένα ή καταχωρισµένα σήµατα, ή άλλα
προγενέστερα δικαιώµατα, αυτά πρέπει να ανήκουν όλα στον
ίδιο δικαιούχο.
γ) σαφή προσδιορισµό των προϊόντων ή των υπηρεσιών της
δήλωσης κατάθεσης σήµατος κατά των οποίων στρέφεται η ανακοπή.
Άρθρο 27
(Άρθρο 43 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Εξέταση της ανακοπής
1. Η Διεύθυνση Σηµάτων χορηγεί αµέσως στον ανακόπτοντα
αριθµό πρωτοκόλλου µε την ηµεροµηνία κατάθεσης και ηµεροµηνία συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων που θα
εξετάσει την ανακοπή. Με επιµέλεια του ανακόπτοντος, επικυρωµένο αντίγραφο της ανακοπής, µε πράξη ορισµού συζήτησης
και κλήση σ’ αυτή, κοινοποιείται κατά περίπτωση στον καταθέτη
ή τον αντίκλητό του, µε δικαστικό επιµελητή, τριάντα (30) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Διοικητικής
Επιτροπής Σηµάτων. Αν δεν τηρηθεί η προθεσµία αυτή η ανακοπή είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται.
2. Πρόσθετοι λόγοι επί της ανακοπής κατατίθενται είκοσι (20)
τουλάχιστον πλήρεις η έρες πριν από τη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων που θα την εξετάσει. Με επιµέλεια του
ανακόπτοντος, επικυρωµένο αντίγραφο των πρόσθετων λόγων
κοινοποιείται κατά περίπτωση στον καταθέτη ή τον αντίκλητό
του, µε δικαστικό επιµελητή, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις
ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων. Αν δεν τηρηθούν οι προθεσµίες αυτές, οι πρόσθετοι
λόγοι είναι απαράδεκτοι και δεν λαµβάνονται υπόψη.
3. Αν ο καθ’ ου είναι κάτοικος ή έχει έδρα στην αλλοδαπή, οι
προθεσµίες των παραγράφων 1 και 2 παρατείνονται κατά τριάντα (30) πλήρεις ηµέρες.
4. Για την εξέταση της ανακοπής εφαρµόζεται η διαδικασία
του άρθρου 30. Κατά τη δικάσιµο ο πρόεδρος της Επιτροπής χορηγεί στον ανακόπτοντα και τον καταθέτη της δήλωσης σήµατος, µόνο ύστερα από κοινό αίτηµά τους, διάστηµα δύο (2)
τουλάχιστον µηνών, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανακοπής, προκειµένου να επιτραπεί η δυνατότητα φιλικού διακανονισµού µεταξύ τους, ακόµα και χωρίς την υποβολή τους σε διαδικασία
διαµεσολάβησης του άρθρου 31.
5. Η Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων αποφασίζει επί της ανακοπής, κατά το συζητητικό σύστηµα, µε βάση το αποδεικτικό υλικό
που έχει τεθεί στη διάθεσή της από τα µέρη. Δεν εµποδίζεται
όµως να λάβει αυτεπαγγέλτως υπόψη πραγµατικά γεγονότα που
είναι τόσο πασίδηλα, ώστε να µην υπάρχει εύλογη αµφιβολία ότι
είναι αληθινά.
6. Αν από την εξέταση της ανακοπής προκύπτει ότι, η καταχώριση της δήλωσης κατάθεσης του σήµατος δεν µπορεί να γίνει
δεκτή για το σύνολο ή µέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών που
αυτή διακρίνει, η δήλωση απορρίπτεται είτε στο σύνολό της ή εν
µέρει για συγκεκριµένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Σε αντίθετη περίπτωση η ανακοπή απορρίπτεται και η δήλωση κατάθεσης γίνεται
δεκτή.
Άρθρο 28
(Άρθρο 44 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Απόδειξη χρήσης
1. Ύστερα από αίτηση αυτού που κατέθεσε τη δήλωση σήµατος, κατά της οποίας στρέφεται η ανακοπή, ο ανακόπτων, δικαιούχος προγενέστερου σή ατος κατά την έννοια της
παραγράφου 2 του άρθρου 5, οφείλει να αποδείξει είτε ότι µέσα
στην περίοδο των πέντε (5) ετών που προηγήθηκε της ηµεροµηνίας κατάθεσης της ανακοπτόµενης δήλωσης ή της ηµεροµηνίας
της προτεραιότητάς της είχε γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήµατος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία
καταχωρίστηκε και στα οποία βασίζεται η ανακοπή είτε ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη µη χρήση, εφόσον κατά την ηµεροµηνία
κατάθεσης της ανακοπτόµενης δήλωσης ή την ηµεροµηνία της
προτεραιότητάς της το προγενέστερο σήµα ήταν καταχωρισµένο για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Όταν η ανακοπή βασίζεται
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σε προγενέστερο σήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ουσιαστική
του χρήση προσδιορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 (L 154).
2. Η αίτηση για απόδειξη ουσιαστικής χρήσης υποβάλλεται,
επί ποινή απαραδέκτου, κατά την εξέταση της ανακοπής ενώπιον
της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων. Στην περίπτωση αυτή ο
πρόεδρος της Επιτροπής χορηγεί στον ανακόπτοντα προθεσµία
τριάντα (30) τουλάχιστον πλήρων ηµερών από την ηµέρα συζήτησης, προκειµένου αυτός να υποβάλει υπόµνηµα και να παράσχει το αποδεικτικό υλικό για την αιτού ενη χρήση και τους
ισχυρισµούς του επί της ανακοπής. Ο πρόεδρος της Επιτροπής
χορηγεί, επίσης, στον καταθέτη της δήλωσης κατάθεσης σήµατος, κατά του οποίου στρέφεται η ανακοπή, προθεσµία εικοσιπέντε (25) τουλάχιστον πλήρων ηµερών, που αρχίζει µετά την
παρέλευση της προηγούµενης προθεσµίας που τάχθηκε στον
ανακόπτοντα, για να λάβει γνώση του αποδεικτικού υλικού και
των ισχυρισµών του ανακόπτοντος και για να υποβάλει το δικό
του υπόµνηµα και αποδεικτικό υλικό. Μέσα σε τρεις (3) πλήρεις
ηµέρες µετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, τα µέρη
υποβάλλουν προσθήκη-αντίκρουση. Η Επιτροπή εξετάζει την
υπόθεση βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που προσκοµίστηκαν
και των ισχυρισµών που προβλήθηκαν από τους διαδίκους. Δεν
εµποδίζεται όµως να λάβει αυτεπαγγέλτως υπόψη πραγµατικά
γεγονότα που είναι τόσο πασίγνωστα, ώστε να µην υπάρχει εύλογη αµφιβολία ότι είναι αληθινά.
3. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, αν ο ανακόπτων
δεν αποδείξει την ουσιαστική χρήση του σήµατός του ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη µη χρήση του, η ανακοπή απορρίπτεται
χωρίς να εξετάζεται η ουσία της υπόθεσης.
4. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, αν το προγενέστερο σήµα χρησιµοποιήθηκε για µέρος µόνο των προϊόντων ή
των υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίστηκε, για τους σκοπούς
της εξέτασης της ανακοπής θεωρείται καταχωρισµένο µόνο για
το µέρος αυτό των προϊόντων ή των υπηρεσιών.
Άρθρο 29
Προσφυγή ενώπιον της Διοικητικής
Επιτροπής Σηµάτων
1. Οι αποφάσεις των Εξεταστών της Διεύθυνσης Σηµάτων που
απορρίπτουν εν όλω ή εν µέρει τη δήλωση κατάθεσης σήµατος
υπόκεινται σε προσφυγή µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) πλήρων
ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της κοινοποίησης της προσβαλλόµενης απόφασης κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 24.
2. Η προσφυγή ασκείται µε έγγραφο που κατατίθεται στη Διεύθυνση Σηµάτων και εξετάζεται από τη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων κατά το νόµο και την ουσία.
3. Η Διεύθυνση Σηµάτων χορηγεί αµέσως στον προσφεύγοντα
αντίγραφο της προσφυγής, στο οποίο σηµειώνει τον αριθµό
πρωτοκόλλου που δόθηκε σ’ αυτήν µε την ηµεροµηνία κατάθεσης και την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής
Σηµάτων που θα την εξετάσει.
4. Πρόσθετοι λόγοι επί της προσφυγής υποβάλλονται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση
της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων που θα την εξετάσει.
5. Για την εξέταση της προσφυγής εφαρµόζεται η διαδικασία
του άρθρου 30.
Άρθρο 30
(Άρθρο 45 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων
1. Η Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων εδρεύει στην Αθήνα και συνεδριάζει στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε
γραφείο που ορίζεται µε πράξη του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Σηµάτων.
2. Η Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων είναι αρµόδια για την αποδοχή ή την απόρριψη των ακόλουθων αιτήσεων:
α) της ανακοπής σύµφωνα µε το άρθρο 25,
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β) της προσφυγής κατά αποφάσεων των Εξεταστών σύµφωνα
µε το άρθρο 29,
γ) της αίτησης για έκπτωση από το δικαίωµα στο σήµα σύµφωνα µε το άρθρο 50,
δ) της αίτησης ακυρότητας σήµατος σύµφωνα µε το άρθρο
52,
ε) της παρέµβασης σύµφωνα µε την παράγραφο 12 σε οποιαδήποτε διαδικασία που εκκρεµεί ενώπιόν της, καθώς και
στ) για την επίλυση κάθε διαφοράς που ανακύπτει µεταξύ της
Διεύθυνσης Σηµάτων και των καταθετών ή δικαιούχων σηµάτων
ή τρίτων κατά την εφαρµογή του παρόντος νόµου.
3. Η Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λειτουργεί σε τριµελή τµήµατα. Κάθε τµήµα της αποτελείται από:
α) έναν πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ως
πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του,
β) έναν υπάλληλο του δηµόσιου τοµέα όπως αυτός ορίζεται
σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982
σε συνδυασµό µε το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 κατηγορίας ΠΕ
ή ΕΕΠ, πτυχιούχο νοµικής, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Σηµάτων
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του,
γ) έναν υπάλληλο του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται
σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982
σε συνδυασµό µε το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 κατηγορίας ΠΕ
ή ΕΕΠ ή ΤΕ της ίδιας Διεύθυνσης µε αποδεδειγµένη εµπειρία στο
αντικείµενο των σηµάτων, ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του.
4. Οι εισηγητές στις υποθέσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων ορίζονται µε πράξη του προέδρου του τµήµατος στο
οποίο εισάγονται προς εξέταση. Η κατανο ή των υποθέσεων στα
τµήµατα της Επιτροπής καθορίζεται σύµφωνα µε τη χρονική
σειρά κατάθεσης των σχετικών αιτήσεων της παραγράφου 2.
5. Η Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων συνεδριάζει σε η έρες και
ώρες οι οποίες ορίζονται από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης
Σηµάτων στην αρχή κάθε έτους και γνωστοποιούνται µε τοιχοκόλληση στο γραφείο της αρµόδιας Διεύθυνσης, καθώς και µε
ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Η συζήτηση σε κάθε τµήµα της Επιτροπής γίνεται
µε βάση το έκθεµα που καταρτίζει ο πρόεδρός του. Το έκθεµα
τοιχοκολλάται στη Διεύθυνση Σηµάτων και αναρτάται στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο οκτώ (8) πλήρεις η έρες πριν από την
ηµέρα συνεδρίασης της Επιτροπής.
6. Οι συνεδριάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων είναι
δηµόσιες και τηρούνται πρακτικά από τον γραµµατέα κάθε τµήµατος, που ορίζεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Σηµάτων. Η γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη της
Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων παρέχεται από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της Διεύθυνσης Σηµάτων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
7. Τα µέλη της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων δεν επιτρέπεται να έχουν συµµετάσχει στη λήψη αποφάσεων της Διεύθυνσης
Ση άτων σχετικά µε την παραδοχή ή την απόρριψη της αµφισβητούµενης δήλωσης σήµατος.
8. Η θητεία των µελών της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων
είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρόνο. Ο πρόεδρος και τα µέλη της Διοικητικής Επιτροπής Ση άτων είναι ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και µπορούν να
παυθούν µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
για σοβαρούς λόγους σχετικούς µε την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ιδίως για παράβαση της αρχής της αµεροληψίας, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων τους και
άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας. Τα µέλη της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, πλην του προέδρου της, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
9. Η Διεύθυνση Σηµάτων και η Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων
υποστηρίζονται µε υπαλλήλους που υπηρετούν στη Διεύθυνση
Σηµάτων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και µε αποσπάσεις ή µετατάξεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή) προσωπικού σύµφωνα µε το ν.
4440/2016 (Α’ 224).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

10. Όσοι υποβάλλουν στη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων αιτήσεις της παραγράφου 2, καθώς και αυτοί κατά των οποίων στρέφονται οι αιτήσεις αυτές παρίστανται σε αυτήν µετά ή δια
δικηγόρου και µπορούν να αναπτύσσουν τους ισχυρισµούς τους
εγγράφως και να υποβάλουν κάθε χρήσιµο για την υποστήριξη
της υπόθεσής τους στοιχείο ή έγγραφο. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι είναι ταυτόχρονα και αντίκλητοι των µερών που εκπροσωπούν. Για τη νόµιµη παράστασή τους οφείλουν να δηλώνουν
ταχυδροµική διεύθυνση, καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στις οποίες µπορούν να γίνονται κοινοποιήσεις. Οι
πληρεξούσιοι δικηγόροι µπορούν να παρίστανται και µε δήλωση
που κατατίθεται στον αρµόδιο γραµµατέα το αργότερο την παραµονή της συζήτησης και σηµειώνεται αµέσως στο έκθεµα.
Στην περίπτωση αυτή οφείλουν να ενηµερώνονται µε δική τους
πρωτοβουλία από τη γραµµατεία της Επιτροπής για την τυχόν
υποβολή αιτήµατος απόδειξης χρήσης και γενικά για την πορεία
της υπόθεσης. Από την απουσία των ενδιαφεροµένων µερών δεν
τεκµαίρεται οµολογία και η Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων λαµβάνει απόφαση ως να ήταν παρόντα όλα τα µέρη. Ενώπιον της
Επιτροπής για υποθέσεις επί ανακοπών, προσφυγών, και αιτήσεων επίλυσης διαφοράς γίνονται δεκτά τα αποδεικτικά µέσα
που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας και για υποθέσεις επί αιτήσεων έκπτωσης ή ακυρότητας σήµατος γίνονται δεκτά τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Σε κάθε περίπτωση, γίνονται δεκτές ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον
ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή προξένου µε κλήτευση του αντιδίκου προ δύο τουλάχιστον εργασίµων ηµερών. Η Επιτροπή
µπορεί να επιτρέψει την εξέταση µαρτύρων ενώπιον της.
11. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται κατά πλειοψηφία και πρέπει να είναι αιτιολογηµένες. Οι απορριπτικές αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων κοινοποιούνται µε
επιµέλεια της Διεύθυνσης Σηµάτων στα ενδιαφερόµενα µέρη ή
στους αντικλήτους τους µε κάθε πρόσφορο µέσο, ιδίως, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε τηλεοµοιοτυπία. Για τις κοινοποιήσεις
εφαρµόζονται αναλόγως το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21.
12. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να παρέµβει ενώπιον
της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων. Η παρέµβαση ασκείται µε
έγγραφο που κατατίθεται στη Διεύθυνση Σηµάτων και κοινοποιείται µε επιµέλεια του παρεµβαίνοντος στα άλλα µέρη που συµµετέχουν στη διαδικασία µε δικαστικό επιµελητή, πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη συζήτηση. Αν δεν τηρηθεί αυτή η προθεσµία, η παρέµβαση είναι απαράδεκτη.
13. Για τις ανάγκες σε προσωπικό της Διοικητικής Επιτροπής
Σηµάτων συνιστώνται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
οκτώ (8) οργανικές θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού,
πτυχιούχοι νοµικής, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Άρθρο 31
(Άρθρο 43 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Διαµεσολάβηση
1. Σε περίπτωση διαφορών µεταξύ ιδιωτών οι οποίες αποτελούν αντικείµενο διαδικασιών που εκκρεµούν ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, µπορεί να υποβληθεί από τα µέρη
κοινή αίτηση διαµεσολάβησης οποτεδήποτε µετά την κατάθεση
ανακοπής, αίτησης έκπτωσης ή ακυρότητας και παρέµβασης. Η
αίτηση κατατίθεται στη Διεύθυνση Σηµάτων και διαβιβάζεται στη
Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων. Αν υποβληθεί κοινή αίτηση διαµεσολάβησης, η διαδικασία ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων αναστέλλεται.
2. Από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης διαµεσολάβησης οι προθεσµίες αναστέλλονται και συνεχίζουν να τρέχουν από
την ηµέρα επανάληψης της διαδικασίας. Η διαµεσολάβηση ολοκληρώνεται µέσα σε ένα εξάµηνο που αρχίζει από την εποµένη
της υποβολής του αιτήµατος. Τα µέρη µπορούν να συµφωνούν
εγγράφως παράταση της ανωτέρω προθεσµίας για χρονικό διάστηµα έως τρείς (3) µήνες. Η σχετική συµφωνία παράτασης κατατίθεται στη Διεύθυνση Σηµάτων και διαβιβάζεται στη Διοικητική
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Επιτροπή Σηµάτων. Η Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων αναβάλλει
υποχρεωτικά τη συζήτηση της υπόθεσης ορίζοντας νέα συζήτηση µετά την πάροδο του εξαµήνου ή του τριµήνου, κατά περίπτωση.
3. Τα µέρη ορίζουν από κοινού διαµεσολαβητή νόµιµα διαπιστευµένο στην Ελλάδα σύµφωνα µε το άρθρο 202 του ν. 4512/
2018 ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Τα µέρη συµφωνούν από κοινού µε τον διαµεσολαβητή τις
ειδικές λεπτοµέρειες για τη διαµεσολάβηση.
5. Στη διαδικασία της διαµεσολάβησης τα µέρη παρίστανται
µετά του πληρεξούσιου δικηγόρου τους. Η πληρεξουσιότητα για
την παράσταση των µερών διά πληρεξούσιου δικηγόρου ενώπιον
της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων καλύπτει και τη συµφωνία
περί υπαγωγής στη διαµεσολάβηση.
6. Αν δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία 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 µέρη.
7. Μετά το πέρας της διαδικασίας της διαµεσολάβησης υπογράφεται πρακτικό διαµεσολάβησης, το οποίο συντάσσεται από
τον διαµεσολαβητή και υπογράφεται από τον ίδιο, τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Το πρακτικό περιλαµβάνει τα στοιχεία του διαµεσολαβητή, των µερών και των
πληρεξούσιων δικηγόρων τους, καθώς και άλλων προσώπων που
συµµετείχαν στη διαµεσολάβηση, τον τόπο και τον χρόνο της
διαµεσολάβησης, καθώς και τη συµφωνία στην οποία κατέληξαν
τα µέρη ή τη διαπίστωση της αποτυχίας της διαµεσολάβησης.
Σε περίπτωση αποτυχίας της διαµεσολάβησης το πρακτικό µπορεί να υπογράφεται µόνο από τον διαµεσολαβητή, ο οποίος οφείλει να µνηµονεύσει ότι τα µέρη δεν κατέληξαν σε συµφωνία. Το
πρακτικό υποβάλλεται στη Διεύθυνση Σηµάτων από τον διαµεσολαβητή ή οποιοδήποτε µέρος και διαβιβάζεται στη Διοικητική
Επιτροπή Σηµάτων.
8. Οι συζητήσεις και οι διαπραγµατεύσεις που διεξήχθησαν
στο πλαίσιο της διαµεσολάβησης έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, ο οποίος δεσµεύει όλα τα συµµετέχοντα πρόσωπα, ιδίως
τον διαµεσολαβητή, τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους
τους.
9. Οι διαµεσολαβητές πρέπει να απολαµβάνουν ανεξαρτησίας
και ουδετερότητας, καθώς και να είναι αµερόληπτοι κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους.
10. Η Διεύθυνση Σηµάτων µπορεί να συνεργάζεται µε άλλους
αναγνωρισµένους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισµούς που ασκούν δραστηριότητες διαµεσολάβησης.

β) τις αποφάσεις των Εξεταστών, της Διοικητικής Επιτροπής
Σηµάτων, των διοικητικών δικαστηρίων και του Συµβουλίου της
Επικρατείας, καθώς και τις αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων επί ανακοπών του άρθρου 583 ΚΠολΔ µε αντικείµενο την
έκπτωση ή την ακυρότητα σήµατος,
γ) τα στοιχεία των αιτήσεων ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 30,
δ) τα στοιχεία των ένδικων βοηθηµάτων και µέσων ενώπιον των
διοικητικών δικαστηρίων και του Συµβουλίου της Επικρατείας,
ε) τις µεταβολές και τις πράξεις επί δηλώσεων ή καταχωρίσεων σήµατος,
στ) τα στοιχεία των ανταγωγών για έκπτωση ή ακυρότητα σήµατος, καθώς και των επ’ αυτών εκδιδόµενων αποφάσεων και ένδικων µέσων.
Δικόγραφα ή αιτήσεις που αφορούν πάσης φύσεως αµφισβήτηση καταχωρισµένου σήµατος εγγράφονται στο µητρώο σηµάτων µε επιµέλεια των ενδιαφεροµένων µερών ή της Διεύθυνσης
Σηµάτων.
3. Η δήλωση κατάθεσης σήµατος καταχωρίζεται στο µητρώο
όταν συντρέξουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) όταν η δήλωση δηµοσιευτεί µε ανάρτηση στον διαδικτυακό
ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ανακοπής του άρθρου 25, ή
β) όταν, µετά από άσκηση ανακοπής του άρθρου 25, η δήλωση
γίνει δεκτή µε απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων και
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία προσφυγής κατά της απόφασης
αυτής στα διοικητικά δικαστήρια, ή
γ) όταν, µετά από άσκηση προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια, η δήλωση γίνει δεκτή µε απόφασή τους που έχει καταστεί
τελεσίδικη.
Στις περιπτώσεις αυτές σηµειώνεται στο µητρώο στη µερίδα
του σήµατος η λέξη «καταχωρίστηκε» µε τις τυχόν µεταβολές ως
προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στα οποία ή στις οποίες αναφέρεται το σήµα.
4. Το σήµα που έγινε δεκτό θεωρείται ότι καταχωρίστηκε από
την η εροµηνία κατάθεσης της δήλωσης, ή, αν συντρέχει περίπτωση, από την ηµεροµηνία της παραγράφου 3 του άρθρου 21.
5. Το µητρώο σηµάτων είναι δηµόσιο. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα των εγγραφών παρέχονται άµεσα σε κάθε αιτούντα.
6. Το µητρώο σηµάτων πορεί να έχει ηλεκτρονική µορφή. Με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία των ηλεκτρονικών εγγραφών, οι τεχνικές προδιαγραφές, η τεχνική διαχείριση και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη δηµιουργία και την τήρηση του
ηλεκτρονικού µητρώου σηµάτων.

Άρθρο 32
Προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων

Άρθρο 34
(Άρθρο 53 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Βάση δεδοµένων - προστασία δεδοµένων

1. Οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων που κρίνουν επί αποφάσεων των Εξεταστών της Διεύθυνσης Σηµάτων,
επί ανακοπών, ή επί αιτήσεων επίλυσης διαφοράς υπόκεινται σε
προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της κοινοποίησης των εν λόγω αποφάσεων.
2. Η προσφυγή έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα.
3. Κατά τη συζήτηση ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων καλούνται κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας για άσκηση παρέ βασης αυτοί που έχουν συµµετάσχει στη διαδικασία ενώπιον
της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων. Όσοι έχουν νοµίµως κλητευθεί κατά τα ανωτέρω για άσκηση παρέµβασης δεν έχουν δικαίωµα να ασκήσουν ανακοπή του άρθρου 25. Κατά τα λοιπά,
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.
Άρθρο 33
Καταχώριση – µητρώο σηµάτων
1. Η Διεύθυνση Σηµάτων τηρεί µητρώο σηµάτων και το ενηµερώνει.
2. Το µητρώο περιέχει τις εξής εγγραφές:
α) τα στοιχεία των δηλώσεων κατάθεσης σήµατος,

1. Η Διεύθυνση Σηµάτων τηρεί το µητρώο σηµάτων σύµφωνα
µε το άρθρο 33, συλλέγει και αποθηκεύει σε φυσική ή και ηλεκτρονική βάση δεδοµένων όλα τα στοιχεία που παρέχουν οι καταθέτες ή άλλα µέρη της διαδικασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου.
2. Η φυσική (έγχαρτη) ή και ηλεκτρονική βάση δεδοµένων µπορεί να περιλαµβάνει δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, επιπλέον
αυτών που περιέχονται στο µητρώο σύµφωνα µε το άρθρο 33,
στο βαθµό που τα εν λόγω στοιχεία απαιτούνται από τον παρόντα νόµο.
3. Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τη
Διεύθυνση Σηµάτων υπόκειται στον Κανονισµό (ΕE) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) και στον ν. 4624/2019 (Α’ 137).
4. Η επεξεργασία των δεδοµένων διενεργείται για τους εξής
σκοπούς:
α) επεξεργασία των δηλώσεων ή και των καταχωρίσεων σηµάτων, όπως περιγράφονται στον παρόντα νόµο,
β) τήρηση δηµόσιου µητρώου προς επιθεώρηση από τις δηµόσιες αρχές και τους ιδιώτες και προς πληροφόρησή τους,
ώστε να είναι σε θέση να ασκούν τα δικαιώµατα που τους παρέ-
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χει ο παρών νόµος και να ενηµερώνονται για την ύπαρξη προγενέστερων δικαιωµάτων τρίτων,
γ) πρόσβαση στην απαιτούµενη πληροφόρηση για την ευκολότερη και αποτελεσµατικότερη διεξαγωγή των σχετικών διαδικασιών,
δ) επικοινωνία µε τους καταθέτες και τα άλλα µέρη της διαδικασίας,
ε) εκπόνηση εκθέσεων και στατιστικών που αποσκοπούν στη
βελτιστοποίηση του έργου της Διεύθυνσης Σηµάτων και τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήµατος.
5. Η Διεύθυνση Σηµάτων συλλέγει, οργανώνει, δηµοσιεύει και
αποθηκεύει τα δεδοµένα που αναφέρονται στον παρόντα, για
τους σκοπούς της παραγράφου 4.
6. Όλα τα δεδοµένα σχετικά µε τις εγγραφές που αναφέρονται
στον παρόντα νόµο θεωρούνται ότι εξυπηρετούν σκοπούς δηµόσιου συµφέροντος και είναι προσιτά σε οποιονδήποτε τρίτο. Οι
εγγραφές στο µητρώο διατηρούνται επ’ αόριστον.
7. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που δεν σχετίζονται
µε τις εγγραφές στο µητρώο φυλάσσονται επίσης στη Διεύθυνση
Σηµάτων επ’ αόριστον. Ωστόσο, το ενδιαφερόµενο µέρος – υποκείµενο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µπορεί να ζητήσει
τη διαγραφή των ανωτέρω προσωπικών δεδοµένων του από τη
βάση δεδοµένων µετά την πάροδο δεκαοκτώ (18) µηνών από τη
λήξη ισχύος του σήµατος ή την έκδοση τελεσίδικης απόφασης
για την έκπτωση από αυτό ή για την ακυρότητά του.
8. Οι αποφάσεις των Εξεταστών, της Διοικητικής Επιτροπής
Σηµάτων και των διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και των πολιτικών δικαστηρίων επί ανακοπών του άρθρου 583 ΚΠολΔ για την
έκπτωση ή ακυρότητα σήµατος ή ανταγωγών έκπτωσης ή ακυρότητας µπορεί να καθίστανται δηµόσια προσβάσιµες µέσω του
διαδικτύου στο κοινό, ώστε να έχει το ευρύ κοινό δυνατότητα
πρόσβασης σε αυτές και ενηµέρωσης για λόγους εµπορικής
πληροφόρησης, διαφάνειας και προβλεψιµότητας. Κάθε µέρος
της διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας εκδόθηκε η απόφαση
µπορεί να ζητήσει τη διαγραφή από το κείµενο που αναρτάται
στο διαδίκτυο των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαµβάνονται στην απόφαση η οποία αναρτάται στο διαδίκτυο.
Η σχετική αίτηση υποβάλλεται οποτεδήποτε στην αρχή που εξέδωσε ή πρόκειται να εκδώσει την απόφαση και γίνεται δεκτή εφόσον δεν περιορίζει ουσιαστικά το συµφέρον του κοινού για
πληροφόρηση, διαφάνεια και προβλεψιµότητα.
Άρθρο 35
Τήρηση φακέλων
1. Η Διεύθυνση Σηµάτων τηρεί τους φακέλους κάθε διαδικασίας που αφορά δήλωση ή καταχώριση σήµατος.
2. Αν οι φάκελοι τηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή, τα σχετικά
αρχεία και οι ηλεκτρονικοί φάκελοι ή τα εφεδρικά αντίγραφά
τους τηρούνται επ’ αόριστον. Τα πρωτότυπα έγγραφα που κατατίθενται από τα µέρη της διαδικασίας και αποτελούν τη βάση
των ηλεκτρονικών φακέλων παύουν να τηρούνται, αφού παρέλθει συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µετά την παραλαβή τους
από τη Διεύθυνση Σηµάτων και πολτοποιούνται, κατά τα προβλεπόµενα στον ν. 3979/2011 (Α’ 138).
3. Αν οι φάκελοι ή τµήµατα των φακέλων τηρούνται υπό µη
ηλεκτρονική µορφή, τα έγγραφα ή τα αποδεικτικά στοιχεία που
συνιστούν τµήµα αυτών των φακέλων τηρούνται για µία πενταετία τουλάχιστον από τη λήξη του έτους κατά το οποίο η αίτηση
απορρίφθηκε µε απόφαση για την οποία παρήλθε άπρακτη η
προθεσµία προσβολής της µε προσφυγή ή άλλο ένδικο βοήθηµα
ή ένδικο µέσο, ή η αίτηση αποσύρθηκε ή η καταχώριση του σήµατος έληξε οριστικά ή η ολική παραίτηση από το σήµα εγγράφηκε ή το σήµα διεγράφη πλήρως από το µητρώο σηµάτων.
Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος διατάσσεται η πολτοποίησή τους.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των παραγράφων 2 και
3 και ιδίως, ο τρόπος και η διαδικασία τήρησης των φακέλων σε
ηλεκτρονική µορφή, ο τρόπος και η διαδικασία τήρησης των φακέλων σε µη ηλεκτρονική µορφή, η διαδικασία και τα όργανα για

την πολτοποίηση µη διατηρουµένων στοιχείων ή φακέλων,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με την ίδια απόφαση µπορεί
να εξουσιοδοτείται ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Σηµάτων να
ρυθµίζει µε απόφασή του όλες ή ορισµένες από τις πιο πάνω λεπτοµέρειες.
Άρθρο 36
(Άρθρα 48 και 49 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Διάρκεια και ανανέωση της καταχώρισης
1. Η καταχώριση του σήµατος διαρκεί για µια δεκαετία που αρχίζει από την ηµεροµηνία κατάθεσης της δήλωσης ή, κατά περίπτωση, την ηµεροµηνία της παραγράφου 3 του άρθρου 21 και
λήγει την αντίστοιχη ηµεροµηνία µετά την πάροδο των δέκα (10)
ετών.
2. Η καταχώριση µπορεί να ανανεώνεται ανά δεκαετία µε αίτηση του δικαιούχου και µε την εµπρόθεσµη καταβολή του τέλους ανανέωσης. Η Διεύθυνση Σηµάτων ενηµερώνει τον δικαιούχο του σήµατος σχετικά µε τη λήξη ισχύος της καταχώρισης έξι
(6) τουλάχιστον µήνες πριν από την επέλευσή της. Η Διεύθυνση
Σηµάτων δεν ευθύνεται αν παραλείψει να προβεί σε αυτή την
ενηµέρωση.
3. Η καταβολή του τέλους ανανέωσης γίνεται έσα στο τελευταίο εξάµηνο της προστασίας. Μπορεί να γίνει έσα σε πρόσθετη
προθεσµία έξι (6) µηνών µετά τη λήξη της καταχώρισης, υπό τον
όρο της καταβολής του τέλους ανανέωσης αυξηµένου κατά το
ήµισυ και χωρίς να ανατρέπονται δικαιώµατα τρίτων που αποκτήθηκαν στο µεταξύ. Αν η αίτηση υποβληθεί ή τα τέλη καταβληθούν
για µέρος µόνο των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τις οποίες
έχει καταχωριστεί το σήµα, η καταχώριση ανανεώνεται µόνο για
τα συγκεκριµένα προϊόντα ή τις συγκεκριµένες υπηρεσίες.
4. Η ανανέωση ισχύει από την εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης
ισχύος της καταχώρισης και η ηµεροµηνία λήξης της συµπίπτει
µε την ηµεροµηνία λήξης της καταχώρισης σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Η ανανέωση εγγράφεται στο µητρώο.
5. Σε περίπτωση µη ανανέωσης, παύει αυτοδικαίως η προστασία του σήµατος.
6. Κάθε αµφισβήτηση σχετικά µε την παράταση της προστασίας λύεται από τη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων µε αίτηση του
ενδιαφεροµένου.
Άρθρο 37
Επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση
1. Ο καταθέτης ή ο δικαιούχος σήµατος ή οποιοδήποτε µέρος
σε διαδικασία ενώπιον της Διεύθυνσης Σηµάτων ή της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων που, µολονότι επέδειξε την επιµέλεια
που επιβάλλουν οι περιστάσεις, δεν µπόρεσε να τηρήσει προβλεπόµενη στον παρόντα προθεσµία έναντι της Διεύθυνσης Σηµάτων ή της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων λόγω ανωτέρας
βίας, τυχηρού ή άλλου σπουδαίου λόγου για τον οποίο δεν έχει
ευθύνη µπορεί να ζητήσει την επαναφορά των πραγµάτων στην
προτέρα κατάσταση και την αποκατάσταση στα δικαιώµατά του,
αν το κώλυµα είχε ως άµεση συνέπεια την απώλεια δικαιώµατος
ή ένδικου βοηθήµατος.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στις προθεσµίες άσκησης ανακοπής του άρθρου 25, καθώς και στην προθεσµία διεκδίκησης προτεραιότητας σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 85.
3. Η αίτηση επαναφοράς των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση υποβάλλεται κατά περίπτωση ενώπιον της Διεύθυνσης Σηµάτων ή της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων µέσα σε προθεσµία
δύο (2) µηνών από την παύση του κωλύµατος και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο µέσα σε ένα (1) έτος από τη λήξη της προθεσµίας που δεν τηρήθηκε. Σε περίπτωση απώλειας της
προθεσµίας ανανέωσης σήµατος, η πρόσθετη περίοδος έξι (6)
µηνών της παραγράφου 3 του άρθρου 36 δεν προσµετράται
στην πιο πάνω προθεσµία του ενός (1) έτους.
4. Η αίτηση υπόκειται στην καταβολή τέλους.
5. Ο αιτών που πέτυχε την αποκατάσταση των δικαιωµάτων
του, ύστερα από αίτηση επαναφοράς των πραγµάτων στην προ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡIΖ’ - 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

τέρα κατάσταση, δεν µπορεί να τα επικαλεστεί έναντι τρίτων που
απέκτησαν καλοπίστως δικαίωµα κατά το διάστηµα που µεσολάβησε από τη λήξη της προθεσµίας που δεν τηρήθηκε µέχρι την
έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Σηµάτων ή της Διοικητικής
Επιτροπής Σηµάτων για την επαναφορά ή που έθεσε καλόπιστα
προϊόντα στο εµπόριο ή που παρέσχε καλόπιστα υπηρεσίες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 38
(Άρθρα 10 και 13 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ)
Αξιώσεις επί προσβολής
1. Όποιος, κατά παράβαση των άρθρων 7, 8 ή 10, χρησι οποιεί
ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβάλλει σή α που ανήκει
σε άλλον µπορεί να εναχθεί για άρση της προσβολής και παράλειψή της στο µέλλον.
2. Με την αξίωση για την άρση της προσβολής ο δικαιούχος
µπορεί να ζητήσει ιδίως:
α) την απόσυρση από το εµπόριο ή την κατάσχεση των εµπορευµάτων που κρίθηκε ότι προσβάλλουν το δικαίωµα επί του σήµατος και, εφόσον απαιτείται, των υλικών που κυρίως χρησίµευσαν στη δηµιουργία ή την κατασκευή των εν λόγω εµπορευµάτων,
β) την αφαίρεση του προσβάλλοντος σηµείου ή, εφόσον τούτο
δεν είναι δυνατόν, την οριστική αποµάκρυνση από το εµπόριο
των εµπορευµάτων που φέρουν το προσβάλλον σηµείο και
γ) την καταστροφή τους.
Το δικαστήριο διατάσσει την εκτέλεση των µέτρων αυτών µε
έξοδα του προσβάλλοντος το σήµα, εκτός αν συνηγορούν ειδικοί
λόγοι για το αντίθετο.
3. Αν το δικαστήριο υποχρεώσει σε παράλειψη πράξης, απειλεί
για κάθε παράβαση χρηµατική ποινή ύψους έως εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ υπέρ του δικαιούχου, καθώς και προσωπική κράτηση µέχρι ένα (1) έτος. Το ίδιο ισχύει και όταν η καταδίκη γίνεται
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Κατά τα λοιπά
ισχύει το άρθρο 947 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
4. Τα δικαιώµατα των παραγράφων 1 και 2 έχει ο δικαιούχος
και κατά ενδιαµέσου, οι υπηρεσίες του οποίου χρησι οποιούνται
από τρίτο για την προσβολή δικαιωµάτων.
5. Όποιος από δόλο ή βαρειά αµέλεια προσβάλλει ξένο σήµα
υποχρεούται σε αποζηµίωση και, αναλόγως µε το είδος της προσβολής, µπορεί να εναχθεί και για τη χρηµατική ικανοποίηση της
ηθικής βλάβης του δικαιούχου αυτής.
6. Η αποζηµίωση µπορεί να υπολογιστεί ως κατ’ αποκοπή ποσό
το οποίο θα είχε καταβάλει ο προσβάλλων για δικαιώµατα ή λοιπές αµοιβές, αν είχε ζητήσει την άδεια χρήσης από τον δικαιούχο.
7. Το δικαστήριο κατά τον προσδιορισµό της αποζηµίωσης
λαµβάνει υπόψη του, ιδίως, τις αρνητικές οικονοµικές συνέπειες,
καθώς και την απώλεια κερδών που υφίσταται ο δικαιούχος και
τα οφέλη που αποκόµισε ο προσβάλλων το σήµα.
8. Αν δεν υπάρχει δόλος ή βαρειά αµέλεια του υπόχρεου, ο δικαιούχος µπορεί να αξιώσει είτε το ποσό, το οποίο ο υπόχρεος
ωφελήθηκε από την εκµετάλλευση του σήµατος χωρίς τη συγκατάθεσή του είτε την απόδοση του κέρδους που ο υπόχρεος
αποκόµισε από την εκµετάλλευση αυτή.
9. Στην αρµοδιότητα του µονοµελούς πρωτοδικείου υπάγονται
οι διαφορές των παραγράφων 1 έως 8 ανεξάρτητα από τη αξία
του αντικειµένου τους και δικάζονται κατά την τακτική διαδικασία. Η αξίωση για αποζηµίωση παραγράφεται µετά πενταετία
από το τέλος του έτους κατά το οποίο άρχισε η προσβολή.
10. Οι αξιώσεις των παραγράφων 1 έως 8 εισάγονται στο πολυ ελές πρωτοδικείο, εφόσον σωρεύονται µε άλλες αξιώσεις,
ιδίως αξιώσεις για αθέµιτο ανταγωνισµό ή προσβολή διακριτικών
γνωρισµάτων (άρθρα 1 και 13 του ν. 146/1914).
11. Επί ταυτόσηµου των σηµάτων και των διακρινόµενων από
αυτά προϊόντων ή υπηρεσιών ή επί σηµάτων που διαφέρουν ως
προς τα στοιχεία που δεν επηρεάζουν το διακριτικό τους χαρακτήρα, αρκεί η προσκόµιση του πιστοποιητικού καταχώρισης του
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προσβαλλόµενου σήµατος για την πλήρη απόδειξη της προσβολής.
12. Ο εναγόµενος για προσβολή σήµατος µπορεί να ασκήσει
ανταγωγή µε αίτηµα την έκπτωση ή την ακυρότητα του σήµατος
στο οποίο στηρίζεται η αγωγή. Η ανταγωγή ασκείται µε ιδιαίτερο
δικόγραφο και βασίζεται µόνο στους λόγους έκπτωσης ή ακυρότητας που προβλέπει ο παρών. Τα πολιτικά δικαστήρια θεωρούν
το σήµα ισχυρό, εκτός αν ο εναγόµενος αµφισβητήσει την ισχύ
µε ανταγωγή έκπτωσης ή ακυρότητας. Η έκπτωση ή η ακυρότητα
σήµατος δεν µπορεί να προβληθεί µε αυτοτελή αναγνωριστική
αγωγή. Με την επιφύλαξη της ένστασης απόδειξης χρήσης, η έκπτωση ή η ακυρότητα σήµατος δεν µπορεί να προβληθεί κατ’ ένσταση. Οι διατάξεις για την ένσταση απόδειξης χρήσης εφαρµόζονται αναλόγως και επί ανταγωγής για την ακυρότητα σήµατος. Αν η ανταγωγή ασκείται σε δίκη όπου ο δικαιούχος του σήµατος δεν είναι διάδικος, ο αντενάγων υποχρεούται σε
κοινοποίηση του δικογράφου στον δικαιούχο του σήµατος, προκειµένου ο τελευταίος να παρέµβει στην ανοιχθείσα δίκη.
13. Η ανταγωγή έκπτωσης ή ακυρότητας σήµατος είναι απαράδεκτη, αν ο αντενάγων δεν κοινοποιήσει αντίγραφο της ανταγωγής στο Μητρώο Σηµάτων προς εγγραφή το αργότερο µέχρι
την ηµεροµηνία συζήτησης της διαφοράς.
14. Όταν η απόφαση επί της ανταγωγής καταστεί τελεσίδικη,
εγγράφεται στο Μητρώο Σηµάτων. Το πολιτικό δικαστήριο που
αποφαίνεται επί ανταγωγής για έκπτωση ή ακυρότητα σήµατος
διατάσσει την κοινοποίηση της απόφασης στο Μητρώο Σηµάτων
µε έξοδα του ηττηθέντος διαδίκου. Η κοινοποίηση της απόφασης
µπορεί να γίνει µε επιµέλεια οποιουδήποτε διαδίκου.
15. Ο εναγόµενος, µετά την επίδοση από τον ενάγοντα της
αγωγής προσβολής του σήµατος, δικαιούται να προβάλει την έκπτωση ή την ακυρότητα του σήµατος µόνο µε ανταγωγή.
16. Αν έχει υποβληθεί αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας στη Διεύθυνση Σηµάτων πριν από την επίδοση της αγωγής, το δικαστήριο, εφόσον δεν υπάρχουν ειδικοί λόγοι συνέχισης της δίκης,
µπορεί να διατάξει την αναστολή της συζήτησης µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από τη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων
ή τελεσίδικης απόφασης από το δικαστήριο για την έκπτωση ή
την ακυρότητα. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο µπορεί και
αυτεπαγγέλτως να διατάσσει τα κατά την κρίση του ασφαλιστικά
µέτρα για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.
17. Η ανταγωγή έκπτωσης ή ακυρότητας απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, αν το ζήτηµα έχει ήδη κριθεί µε τελεσίδικη απόφαση σε υπόθεση µε το ίδιο αντικείµενο, για τους ίδιους λόγους
και µεταξύ των ιδίων διαδίκων.
Άρθρο 39
(Άρθρα 6 και 8 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ)
Αποδεικτικά στοιχεία – δικαίωµα ενηµέρωσης
1. Όταν κάποιος διάδικος έχει προσκοµίσει ευλόγως διαθέσιµα
και επαρκή αποδεικτικά στοιχεία προς στήριξη των ισχυρισµών
του περί προσβολής του σήµατος, παράλληλα δε επικαλείται
αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου, ο δικαστής, ύστερα από αίτηση του διαδίκου, µπορεί να διατάξει την προσκόµιση των αποδεικτικών αυτών στοιχείων από τον
αντίδικο. Η ύπαρξη ικανής ποσότητας προϊόντων µε το προσβάλλον σηµείο θεωρείται βάσιµο αποδεικτικό στοιχείο.
2. Αν συντρέχει προσβολή του σήµατος σε εµπορική κλίµακα,
το δικαστήριο µπορεί επίσης, ύστερα από αίτηση διαδίκου, να
διατάξει την κοινοποίηση τραπεζικών, χρηµατοοικονοµικών ή εµπορικών εγγράφων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου.
3. Το δικαστήριο, σε κάθε περίπτωση κατ’ αίτηση του υπόχρεου προς παροχή πληροφοριών, λαµβάνει τα κατάλληλα
µέτρα, ώστε να διασφαλίσει την προστασία των εµπιστευτικών
πληροφοριών.
4. Επί προσβολής σήµατος το δικαστήριο, ύστερα από αιτιολογηµένο αίτηµα του διαδίκου που υποβάλλεται µε την αγωγή ή
στο πλαίσιο δίκης ασφαλιστικών µέτρων, µπορεί και πριν από τη
δικάσιµο της υπόθεσης να διατάσσει την παροχή από τον αντίδικο πληροφοριών για την προέλευση και τα δίκτυα διανοµής
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των εµπορευµάτων ή παροχής των υπηρεσιών που προσβάλλουν
το σήµα (δικαίωµα ενηµέρωσης). Το ίδιο µπορεί να διατάσσεται
και κατά οποιουδήποτε άλλου προσώπου το οποίο: α) βρέθηκε
να κατέχει παράνοµα τα εµπορεύµατα σε εµπορική κλίµακα, β)
βρέθηκε να χρησιµοποιεί τις παράνοµες υπηρεσίες σε εµπορική
κλίµακα, γ) διαπιστώθηκε ότι παρείχε, σε εµπορική κλίµακα, υπηρεσίες χρησιµοποιού ενες για την προσβολή σήµατος, ή δ) υποδείχθηκε από πρόσωπο των περιπτώσεων α’ έως γ’ ως εµπλεκόµενο στην παραγωγή, κατασκευή ή διανοµή των εµπορευµάτων ή στην παροχή των υπηρεσιών που παράγονται ή προσφέρονται σε εµπορική κλίµακα. Το δικαίωµα ενηµέρωσης µπορεί να
ασκηθεί και µε αυτοτελή αγωγή, ανεξάρτητα από την αγωγή για
την άρση και παράλειψη της προσβολής ή για αποζηµίωση.
5. Οι πληροφορίες της παραγράφου 4 περιλαµβάνουν, εφόσον
ενδείκνυται: α) τα ονοµατεπώνυ α και τις διευθύνσεις των παραγωγών, κατασκευαστών, διανοµέων, προµηθευτών και λοιπών
προηγούµενων κατόχων του προϊόντος ή της υπηρεσίας, καθώς
και των παραληπτών χονδρε πόρων και των εµπόρων λιανικής,
β) πληροφορίες για τις ποσότητες που παρήχθησαν, κατασκευάστηκαν, παραδόθηκαν, παραλήφθηκαν ή παραγγέλθηκαν, καθώς
και για το τίµηµα που εισπράχθηκε για τα εµπορεύµατα ή τις υπηρεσίες.
6. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 401 και 402 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας δικαιούνται να αρνηθούν να παράσχουν τις ανωτέρω ζητούµενες πληροφορίες.
7. Οι παράγραφοι 4 και 5 εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη
άλλων διατάξεων οι οποίες: α) παρέχουν στον δικαιούχο δικαιώ ατα πληρέστερης ενη έρωσης, β) διέπουν τη χρήση, στο
πλαίσιο αστικής ή ποινικής διαδικασίας, των πληροφοριών που
γνωστοποιούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5, γ) διέπουν την ευθύνη για καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος ενηµέρωσης ή δ) διέπουν την προστασία της εµπιστευτικότητας των
πηγών πληροφοριών ή την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων.
8. Αν ο διάδικος κληθεί και αδικαιολόγητα δεν προσκοµίσει τα
αποδεικτικά στοιχεία, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, το
δικαστήριο αξιολογεί ελεύθερα την άρνηση αυτή. Όποιος αδικαιολόγητα παραβεί διαταγή του δικαστηρίου σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1 έως 3, καταδικάζεται, εκτός από τα δικαστικά
έξοδα, και σε χρηµατική ποινή ύψους έως εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ.
9. Αν ο υπόχρεος προς πληροφόρηση παράσχει ανακριβείς
πληροφορίες από δόλο ή από βαρειά α έλεια, ευθύνεται για τη
ζηµία που εκ του λόγου τούτου προξένησε.
10. Οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν σύµφωνα µε το παρόν
δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για την ποινική δίωξη του
υπόχρεου προς πληροφόρηση.
Άρθρο 40
(Άρθρο 17 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Μη χρήση ως µέσο άµυνας
σε διαδικασία προσβολής σήµατος
1. Ο δικαιούχος ενός σήµατος δεν δικαιούται να απαγορεύσει
τη χρήση σηµείου, παρά µόνο στο βαθµό που δεν είναι δυνατόν
να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωµάτων του, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 2 και την παράγραφο 4 του άρθρου
50, κατά το χρόνο που ασκείται η αγωγή για προσβολή. Ύστερα
από αίτηµα του εναγοµένου, ο ενάγων, δικαιούχος του σήµατος,
οφείλει να αποδείξει ότι µέσα στην περίοδο των πέντε (5) ετών
που προηγήθηκε της ηµεροµηνίας κατάθεσης της αγωγής είχε
γίνει ουσιαστική χρήση του σήµατος σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για
τα οποία καταχωρίστηκε και στα οποία βασίζεται η αγωγή ή ότι
υπάρχει εύλογη αιτία για τη µη χρήση, εφόσον κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της αγωγής το προγενέστερο σήµα ήταν καταχωρισµένο για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.
2. Με ποινή απαραδέκτου, το αίτηµα για απόδειξη ουσιαστικής
χρήσης υποβάλλεται από τον εναγόµενο εγγράφως στη γραµµατεία του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεµεί η αγωγή µέσα σε
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση σ’ αυτόν της

αγωγής. Στο αίτηµα πρέπει να αναφέρονται µε σαφήνεια τα σήµατα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η απόδειξη χρήσης. Η γραµµατεία του δικαστηρίου χορηγεί αµέσως
στον εναγόµενο αντίγραφο του αιτήµατος που κατέθεσε για απόδειξη της χρήσης από τον ενάγοντα µε βεβαίωση της ηµεροµηνίας κατάθεσης του αιτήµατος. Ο εναγόµενος υποχρεούται,
µέσα στην ίδια προθεσµία, να κοινοποιήσει, µε ποινή απαραδέκτου, µε εξώδικη δήλωση το αίτηµα απόδειξης χρήσης στον ενάγοντα. Η κοινοποίηση αυτή µπορεί να γίνει και προς τον
πληρεξούσιο δικηγόρο που υπογράφει την αγωγή ως αντίκλητο.
Αν ο ενάγων είναι αλλοδαπός, δεν απαιτείται µετάφραση του αιτήµατος, ούτε µεταβάλλεται η πιο πάνω προθεσµία.
3. Αν υποβληθεί αίτηµα απόδειξης χρήσης, ο ενάγων προσκοµίζει αποδεικτικό υλικό για την αιτούµενη χρήση µε τις προτάσεις
του. Οι διάδικοι µε τις προσθήκες τους υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους.
4. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, αν ο ενάγων δεν
αποδείξει την ουσιαστική χρήση του σήµατός του ή ότι υπάρχει
εύλογη αιτία για τη µη χρήση του, η αγωγή απορρίπτεται, χωρίς
να εξετάζεται η ουσία της υπόθεσης. Αν το σήµα χρησιµοποιήθηκε για µέρος µόνο των υπηρεσιών ή των προϊόντων για τα
οποία καταχωρίστηκε και για τα οποία ασκήθηκε η αγωγή, θεωρείται καταχωρισµένο µόνον για το µέρος αυτό των υπηρεσιών
ή των προϊόντων.
Άρθρο 41
(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ)
Δικαστικά έξοδα
Στις υποθέσεις του παρόντος νόµου τα εν γένει δικαστικά
έξοδα και τέλη περιλαµβάνουν κάθε συναφή δαπάνη, όπως τα
έξοδα των µαρτύρων, µεταφραστών, τις αµοιβές των πληρεξούσιων δικηγόρων, τις αµοιβές των πραγµατογνωµόνων και των τεχνικών συµβούλων των διαδίκων, καθώς και τις δαπάνες για την
ανακάλυψη των προσβολέων στις οποίες εύλογα υποβλήθηκε ο
διάδικος που νίκησε, εκτός αν λόγοι επιείκειας επιβάλλουν διαφορετικά . Κατά τα λοιπά, εφαρ όζονται τα άρθρα 173 έως 193
του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Άρθρο 42
(Άρθρα 9 και 11 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ)
Ασφαλιστικά µέτρα
1. Όποιος έχει αξίωση για άρση και παράλειψη λόγω προσβολής του καταχωρισµένου από τον ίδιο σήµατος µπορεί να ζητήσει
και τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων. Το άρθρο 40 εφαρµόζεται
αναλόγως και στα ασφαλιστικά µέτρα, όπου το αίτηµα για απόδειξη της χρήσης υποβάλλεται προφορικά κατά τη συζήτηση.
2. Ο δικαιούχος του σήµατος µπορεί να ζητήσει τη συντηρητική κατάσχεση ή την προσωρινή απόδοση των εµπορευµάτων
που φέρουν το προσβάλλον του σήµατός του σηµείο, προκειµένου να εµποδιστεί η είσοδος ή η κυκλοφορία τους στο δίκτυο εµπορικής διανοµής.
3. Σε περίπτωση προσβολών που διαπράττονται σε εµπορική
κλίµακα και εφόσον πιθανολογείται η ύπαρξη περιστάσεων που
είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την καταβολή της αποζηµίωσης, το δικαστήριο µπορεί να διατάσσει τη συντηρητική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του καθού, καθώς και τη δέσµευση των τραπεζικών του λογαριασµών. Για τον σκοπό αυτόν το δικαστήριο µπορεί να ζητήσει από τον προσβολέα την κοινοποίηση
τραπεζικών, χρηµατοοικονοµικών ή εµπορικών εγγράφων ή την
προσήκουσα πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες µε τον όρο
ότι διασφαλίζεται η προστασία των εµπιστευτικών πληροφοριών.
4. Τα ασφαλιστικά µέτρα των παραγράφων 1 έως 3 πορεί να
διαταχθούν και χωρίς προηγούµενη ακρόαση του καθ’ ου, ιδίως,
όταν η καθυστέρηση µπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη
ζηµία στο δικαιούχο του σήµατος.
5. Προκειµένου το αρµόδιο δικαστήριο να λάβει τα ανωτέρω
µέτρα, µπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα να προσκοµίσει κάθε
διαθέσιµο αποδεικτικό στοιχείο για να σχη ατίσει την πεποίθηση
ότι, το δικαίωµά του προσβάλλεται ή ότι επίκειται προσβολή του.
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Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζονται οι παράγραφοι 4 έως 7 του
άρθρου 43.
6. Η δήλωση κατάθεσης σήµατος από το πρόσωπο κατά του
οποίου στρέφεται η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων ή η αγωγή
προσβολής σήµατος δεν κωλύει τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων
κατ’ αυτού ούτε την εκδίκαση της τακτικής αγωγής.
7. Αρµόδιο για τη λήψη των ασφαλιστικών µέτρων είναι το µονοµελές πρωτοδικείο τόσο της περιφέρειας στην οποία βρίσκονται τα προϊόντα ή παρέχονται οι υπηρεσίες, όσο και της
περιφέρειας όπου εδρεύει η επιχείρηση της οποίας τα προϊόντα
ή οι υπηρεσίες φέρουν το προσβαλλόµενο σήµα.
8. Ο δικαιούχος του σήµατος πορεί να ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων κατά των ενδιαµέσων οι υπηρεσίες των οποίων
χρησιµοποιούνται από τρίτο για την προσβολή του σήµατός του.
9. Όταν ασκείται αίτηση ασφαλιστικών µέτρων για την προσωρινή δικαστική προστασία σήµατος, ο καθ’ ου µπορεί να ασκήσει
µε ιδιαίτερο δικόγραφο ανταίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας από
το σήµα. Οι διατάξεις για την ανταγωγή έκπτωσης ή ακυρότητας
εφαρµόζονται αναλόγως, δεν απαιτείται όµως κοινοποίηση της
ανταίτησης στο µητρώο. Η απόφαση των ασφαλιστικών µέτρων
δεν προκαλεί την έκπτωση ή την ακυρότητα του σήµατος.
Άρθρο 43
(Άρθρα 7 και 9 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ)
Μέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων
1. Με αίτηση του ενάγοντος ή του αιτούντος τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων το Δικαστήριο, εφόσον από τα προσκοµιζόµενα
αποδεικτικά στοιχεία πιθανολογείται προσβολή ή επικείµενη προσβολή του σήµατος και ότι κάθε καθυστέρηση πορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζηµία στον δικαιούχο του σήµατος, ή
υπάρχει αποδεδειγµένος κίνδυνος καταστροφής των αποδεικτικών στοιχείων, µπορεί να εκδώσει προσωρινή διαταγή διατάσσοντας ως ασφαλιστικό µέτρο τη συντηρητική κατάσχεση των
παράνοµων προϊόντων που κατέχονται από τον καθ’ ου και, εφόσον ενδείκνυται, των υλικών και των εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή ή και τη διανοµή των εµπορευµάτων
αυτών, καθώς και των σχετικών εγγράφων. Αντί για συντηρητική
κατάσχεση, το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την αναλυτική απογραφή των αντικειµένων αυτών, τη φωτογράφησή τους, καθώς
και τη λήψη δειγµάτων των ανωτέρω προϊόντων και σχετικών εγγράφων. Στις παραπάνω περιπτώσεις το δικαστήριο µπορεί να
συζητήσει την αίτηση για έκδοση προσωρινής διαταγής χωρίς
να κλητεύσει εκείνον κατά του οποίου απευθύνεται η αίτηση σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 691Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
2. Εφόσον πιθανολογείται ότι τα µέτρα αυτά είναι πρόσφορα
για να θεµελιώσει ο αιτών τις αξιώσεις λόγω προσβολής του σήµατος, το δικαστήριο διατάσσει τα µέτρα της παραγράφου1 διασφαλίζοντας την προστασία των εµπιστευτικών πληροφοριών.
3. Η αίτηση του δικαιούχου του σήµατος δεν απαιτεί λεπτοµερή προσδιορισµό των αποδεικτικών στοιχείων, αλλά αρκεί ο
προσδιορισµός τους κατά κατηγορία.
4. Αν χορηγηθεί προσωρινή διαταγή επί αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων χωρίς να ακουστεί ο καθ’ ου, ο τελευταίος πρέπει
να λάβει γνώση, µε κοινοποίηση σε αυτόν της προσωρινής διαταγής το αργότερο µέχρι τις τρεις (3) επόµενες εργάσιµες ηµέρες µετά την εκτέλεση της προσωρινής διαταγής, διαφορετικά
οι διαδικαστικές πράξεις που συνιστούν την εκτέλεση καθίστανται άκυρες.
5. Το δικαστήριο µπορεί να διατάσσει τα ανωτέρω µέτρα µε
τον όρο να δοθεί εγγύηση από τον αιτούντα που καθορίζεται µε
την απόφασή του ή µε την προσωρινή διαταγή, προκειµένου να
διασφαλιστεί η αποκατάσταση της ζηµίας, που ενδέχεται να υποστεί ο καθ’ ου.
6. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 το δικαστήριο τάσσει
υποχρεωτικά προθεσµία για την άσκηση της αγωγής για την
κύρια υπόθεση, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα
(30) ηµέρες. Αν περάσει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, αίρεται
αυτοδίκαια το ασφαλιστικό µέτρο.
7. Αν τα ασφαλιστικά µέτρα ανακληθούν ή παύσουν να ισχύουν
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εξαιτίας οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης του αιτούντος, ή
αν διαπιστωθεί ότι, δεν υπήρξε προσβολή ή απειλή προσβολής
των δικαιωµάτων του δικαιούχου του σήµατος, το δικαστήριο
µπορεί να καταδικάσει τον αιτούντα, ύστερα από αίτηση του καθ’
ου, να καταβάλει σ’ αυτόν πλήρη αποζηµίωση για κάθε ζηµία.
Άρθρο 44
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ)
Αναλογικότητα
Οι ρυθµίσεις, οι κυρώσεις και τα µέτρα των άρθρων 38 έως 43
πρέπει να είναι θεµιτά και δίκαια και να συνάδουν προς την αρχή
της αναλογικότητας.
Άρθρο 45
Ποινικές διατάξεις
1. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών και µε χρηµατική
ποινή τουλάχιστον έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ τιµωρείται όποιος
εν γνώσει: α) χρησιµοποιεί σήµα κατά παράβαση των περιπτώσεων α’ ή β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 7, ή β) θέτει σε κυκλοφορία, κατέχει, εισάγει ή εξάγει προϊόντα που φέρουν
αλλότριο σήµα, ή προσφέρει υπηρεσίες µε αλλότριο σήµα, ή γ)
τελεί µία από τις πράξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7. Με
την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος µε πρόθεση χρησιµοποιεί σήµα
φήµης, κατά παράβαση της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3
του άρθρου 7, για να εκµεταλλευτεί ή να βλάψει τη φήµη του.
2. Επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και
χρη ατική ποινή ύψους έξι χιλιάδων (6.000) έως τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ επί προσβολής σήµατος µε σηµείο που ταυτίζεται
µε το σήµα και συντρέχει επίσης ταυτότητα ή οµοιότητα προϊόντων ή υπηρεσιών: α) αν το όφελος που επιδιώχθηκε ή η ζηµία
που απειλήθηκε από τις πράξεις της παραγράφου 1 είναι ιδιαίτερα εγάλη και συντρέχει εκµετάλλευση σε εµπορική κλίµακα,
ή β) αν ο υπόχρεος τελεί τις πράξεις της παραγράφου 1 κατ’
επάγγελµα.
3. Όποιος µε πρόθεση χρησιµοποιεί τα σύµβολα και τα σηµεία
που αναφέρονται στις περίπτωση η’, θ’ και ιε’ της παραγράφου
1 του άρθρου 4 τιµωρείται µε χρηµατική ποινή µέχρι δύο χιλιάδες
(2.000) ευρώ.
4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, η ποινική δίωξη
ασκείται κατ’ έγκληση, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 3,
η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπάγγελτα.
Άρθρο 46
(Άρθρο 15 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ)
Δηµοσίευση αποφάσεων
1. Τα αστικά δικαστήρια ή τα ποινικά δικαστήρια µε τις αποφάσεις τους για προσβολή σήµατος µπορούν, ύστερα από αίτηση του ενάγοντος ή του πολιτικώς ενάγοντος, αντίστοιχα, και
µε δαπάνες του προσβάλλοντος το σήµα, να διατάσσουν τα ενδεδειγµένα µέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά µε
την απόφαση, καθώς και την ανάρτηση της απόφασης στο διαδίκτυο και την πλήρη ή µερική δηµοσίευσή της στα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης ή σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το δικαστήριο
αποφασίζει τον προσήκοντα τρόπο δηµοσίευσης.
2. Η αξίωση της παραγράφου 1 αποσβένεται, αν η δηµοσίευση
δεν γίνει µέσα σε ένα έτος από την επίδοση της τελεσίδικης απόφασης στον ενάγοντα ή στον πολιτικώς ενάγοντα.
Άρθρο 47
Δικαιοδοσία
1. Η Διεύθυνση Σηµάτων έχει δικαιοδοσία για την αποδοχή ή
την απόρριψη δηλώσεων σηµάτων.
2. Η Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων έχει δικαιοδοσία για την
αποδοχή ή απόρριψη των αιτήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 30.
3. Τα Διοικητικά Δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για την αποδοχή ή απόρριψη προσφυγών κατά αποφάσεων της Διοικητικής
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Επιτροπής Σηµάτων επί αιτήσεων των περιπτώσεων α’, β’ και στ’
της παραγράφου 2 του άρθρου 30.
4. Τα πολιτικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία:
α) για διαφορές σχετικές µε την προσβολή σήµατος,
β) για ανακοπές του άρθρου 583 ΚΠολΔ κατά αποφάσεων της
Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων επί αιτήσεων των περιπτώσεων
γ’ και δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 για την έκπτωση ή
την ακυρότητα σήµατος,
γ) για ανταγωγές και ανταιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων για την
έκπτωση ή την ακυρότητα σήµατος,
δ) για αγωγές για εκχώρηση του σήµατος κατά την περίπτωση
β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 10,
ε) για αγωγές για το δικαίωµα ενηµέρωσης της παραγράφου
4 του άρθρου 39.
5. Τα ποινικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για την επιβολή
των ποινών του άρθρου 45.
6. Στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δηµοσιεύονται περιλήψεις των αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων σε υποθέσεις της παραγράφου 3. Στον ίδιο
διαδικτυακό τόπο δηµοσιεύονται περιλήψεις των αποφάσεων
των πολιτικών δικαστηρίων σε υποθέσεις των περιπτώσεων β’,
γ’, και δ’ της παραγράφου 4.
Άρθρο 48
(Άρθρο 18 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Προστασία του δικαιούχου µεταγενέστερα
καταχωρισµένου σήµατος σε διαδικασίες προσβολής
1. Στο πλαίσιο διαδικασίας προσβολής, ο δικαιούχος προγενέστερου σήµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5
δεν δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση µεταγενέστερου καταχωρισµένου σήµατος, εφόσον το µεταγενέστερο καταχωρισµένο
σήµα δεν θα κηρυσσόταν άκυρο, σύµφωνα µε τα άρθρα 12 ή 53
ή 54. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στην περίπτωση δικαιούχου
άλλου προγενέστερου δικαιώµατος, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 5, εφόσον το µεταγενέστερο καταχωρισµένο σήµα δεν θα κηρυσσόταν άκυρο, σύµφωνα µε το άρθρο
12.
2. Στο πλαίσιο διαδικασίας προσβολής, ο δικαιούχος προγενέστερου σήµατος δεν δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση µεταγενέστερου καταχωρισµένου σήµατος της ΕΕ, εφόσον το εν
λόγω µεταγενέστερο σήµα που ασκείται στο πλαίσιο αγωγής για
την προσβολή του, δεν θα κηρυσσόταν άκυρο, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1, 3 ή 4 του άρθρου 60 ή τις παραγράφους 1 ή 2
του άρθρου 61 ή της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 2017/1001. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στην
περίπτωση δικαιούχου προγενέστερου δικαιώµατος, εφόσον το
εν λόγω µεταγενέστερο σήµα δεν θα κηρυσσόταν άκυρο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 3 ή 4 του άρθρου 60 ή τις παραγράφους 1 ή 2 του άρθρου 61 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
2017/1001.
3. Όταν ο δικαιούχος προγενέστερου σήµατος ή άλλου δικαιώµατος δεν δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση µεταγενέστερου
καταχωρισµένου σήµατος σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 ή 2,
ο δικαιούχος του µεταγενέστερου καταχωρισµένου σήµατος δεν
δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση του προγενέστερου σήµατος ή άλλου δικαιώµατος στο πλαίσιο διαδικασίας προσβολής,
µολονότι δεν είναι πλέον δυνατόν να γίνει επίκληση αυτού του
προγενέστερου δικαιώµατος κατά του µεταγενέστερου σήµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ,
ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
Άρθρο 49
Παραίτηση από το δικαίωµα στο σήµα
1. Το δικαίωµα στο σήµα αποσβένεται µε δήλωση παραίτησης
του δικαιούχου για το σύνολο ή µέρος των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τις οποίες έχει καταχωριστεί.
2. Η παραίτηση δηλώνεται εγγράφως στη Διεύθυνση Σηµάτων

από το δικαιούχο του σήµατος. Παράγει αποτελέσµατα µόνο
µετά την εγγραφή της στο µητρώο σηµάτων.
3. Σε περίπτωση παραχώρησης άδειας χρήσης του σήµατος,
η παραίτηση εγγράφεται στο µητρώο, µόνο αν ο δικαιούχος του
σήµατος αποδείξει ότι, έχει γνωστοποιήσει στον αδειούχο την
πρόθεσή του να παραιτηθεί από το σήµα.
Άρθρο 50
(Άρθρα 16 παρ. 1, 19, 20, 21, 45 και 47
της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Έκπτωση από το δικαίωµα στο σήµα
1. Με αίτηση κατά του δικαιούχου του σήµατος που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Σηµάτων και εξετάζεται από τη Διοικητική
Επιτροπή Σηµάτων µπορεί να ζητηθεί η έκπτωσή του από το δικαίωµα στο σήµα για τους λόγους της παραγράφου 2. Η απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων προσβάλλεται στα
πολιτικά δικαστήρια µε ανακοπή του άρθρου 583 ΚΠολΔ για
έλεγχο νόµου και ουσίας. Η ανακοπή δικάζεται κατά την τακτική
διαδικασία από το µονοµελές πρωτοδικείο. Τοπική αρµοδιότητα
έχουν τα δικαστήρια της Αθήνας, όπου τηρείται το µητρώο. Δικαίωµα ανακοπής κατά της απόφασης έχουν ο δικαιούχος του
σήµατος και ο αιτών την έκπτωση, εφόσον νικήθηκαν ολικά ή εν
µέρει. Το δικόγραφο της ανακοπής απευθύνεται κατά του διαδίκου που νίκησε στη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων. Η ανακοπή
δεν στρέφεται κατά του Ελληνικού Δηµοσίου, ούτε κοινοποιείται
σε αυτό. Η προθεσµία της ανακοπής είναι εξήντα (60) ηµέρες
από την επίδοση της απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων. Αν δεν επιδοθεί η απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής
Σηµάτων, η προθεσµία της ανακοπής είναι δύο (2) έτη που αρχίζει από τη δηµοσίευση της απόφασης. Αν παρέλθουν άπρακτες
οι ανωτέρω προθεσµίες, η απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής
Σηµάτων καθίσταται απρόσβλητη. Η άσκηση της ανακοπής έχει
ανασταλτικό αποτέλεσµα. Ο ανακόπτων οφείλει µέσα σε τριάντα
(30) ηµέρες από την κατάθεση της ανακοπής να υποβάλει αντίγραφό της στη Διεύθυνση Σηµάτων για εγγραφή στο Μητρώο,
διαφορετικά κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση της ανακοπής.
Κατά τη συζήτηση της ανακοπής στο µονοµελές πρωτοδικείο οι
διάδικοι οφείλουν να υποβάλουν τα υποµνήµατα και το αποδεικτικό υλικό που υπέβαλαν στη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων,
καθώς και την απόφασή της. Για τον σκοπό αυτόν η Διεύθυνση
Σηµάτων τους παραδίδει αντίγραφα. Στη δίκη της ανακοπής οι
διάδικοι µπορεί να επικαλεστούν νέους ισχυρισµούς και νέα αποδεικτικά µέσα. Δεν επιτρέπεται, όµως, η προβολή νέων λόγων έκπτωσης που δεν προβλήθηκαν στη Διοικητική Επιτροπή
Σηµάτων. Δεν απαιτείται η προδικασία της υποβολής αίτησης έκπτωσης στη Διεύθυνση Σηµάτων, όταν ασκείται ανταγωγή έκπτωσης από το σήµα στο πλαίσιο αγωγής για την προσβολή του.
2. Ο δικαιούχος εκπίπτει από το δικαίωµά του ολικά ή µερικά
αν:
α) µέσα σε χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών από την καταχώριση του σήµατος δεν κάνει ουσιαστική χρήση του για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωριστεί ή αν
διακόψει τη χρήση του σήµατος για πέντε (5) συνεχή έτη,
β) συνεπεία της συµπεριφοράς ή αδράνειας του δικαιούχου,
το σήµα έχει καταστεί κοινόχρηστο ή συνήθης εµπορική ονοµασία του προϊόντος ή της υπηρεσίας για το οποίο έχει καταχωριστεί,
γ) λόγω της χρήσης του σήµατος από τον δικαιούχο ή µε τη
συγκατάθεσή του για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία
ή για τις οποίες τούτο έχει καταχωριστεί ενδέχεται να παραπλανηθεί το κοινό, ιδίως, ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών.
3. Αν ο λόγος έκπτωσης αφορά µέρος µόνο των προϊόντων ή
των υπηρεσιών για τα οποία ή για τις οποίες έχει καταχωριστεί
το εν λόγω σήµα, ο δικαιούχος κηρύσσεται έκπτωτος από τα δικαιώµατά του µόνο για τα συγκεκριµένα προϊόντα ή υπηρεσίες.
4. Δεν επέρχεται έκπτωση του δικαιώµατος αν ο δικαιούχος
του σήµατος:
α) αποδείξει ότι, η µη χρήση του οφείλεται σε εύλογη αιτία,
β) στο διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της λήξης της πεντα-
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ετίας µη χρήσης του και της υποβολής της αίτησης ή ανταγωγής
έκπτωσης, προέβη σε έναρξη ή επανάληψη της ουσιαστικής χρήσης του. Η έναρξη ή η επανάληψη της χρήσης µέσα σε περίοδο
τριών (3) µηνών πριν από την υποβολή της αίτησης ή της ανταγωγής έκπτωσης, η οποία δεν αρχίζει να τρέχει νωρίτερα από τη
συµπλήρωση της συνεχούς πενταετίας µη χρήσης, δεν λαµβάνεται υπόψη, αν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την
έναρξη ή την επανάληψη της χρήσης έγιναν, αφού ο δικαιούχος
έλαβε γνώση του γεγονότος ότι, είναι πιθανή η υποβολή αίτησης
ή ανταγωγής έκπτωσης.
5. Σε περίπτωση αίτησης έκπτωσης ή ανταγωγής έκπτωσης
για µη χρήση σήµατος, το βάρος απόδειξης αντιστρέφεται και ο
δικαιούχος πρέπει να αποδείξει τη χρήση του σήµατός του.
6. Η έκπτωση από το δικαίωµα στο σήµα παράγει αποτελέσµατα έναντι πάντων και επέρχεται όταν η σχετική απόφαση καταστεί τελεσίδικη. Το καταχωρισµένο σήµα θεωρείται ότι έχει
παύσει να παράγει τα αποτελέσµατα που προβλέπονται στον παρόντα νόµο από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης ή της
ανταγωγής έκπτωσης. Κατ’ αίτηση ενός διαδίκου µπορεί να καθοριστεί στην ανωτέρω απόφαση προγενέστερη ηµεροµηνία,
εφόσον κατά την ηµεροµηνία αυτή συνέτρεχε ένας από τους λόγους έκπτωσης.
7. Η τελεσίδικη απόφαση για την έκπτωση από το δικαίωµα
στο σήµα, καθώς και η ηµεροµηνία έναρξης των αποτελεσµάτων
της εγγράφεται στο µητρώο σηµάτων και το σήµα διαγράφεται
από αυτό. Η γνωστοποίηση της τελεσίδικης απόφασης µπορεί
να γίνει µε επιµέλεια οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.
Άρθρο 51
(Άρθρο 45 παρ. 4 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Κατάθεση και εξέταση της αίτησης έκπτωσης
1. Η αίτηση έκπτωσης που κατατίθεται στη Διεύθυνση Σηµάτων εξετάζεται από τη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων. Η αίτηση
απευθύνεται µόνο κατά του δικαιούχου του σήµατος. Η αίτηση
µπορεί να αφορά µέρος ή το σύνολο των προϊόντων ή των υπηρεσιών σε σχέση µε τις οποίες έχει καταχωριστεί το αµφισβητούµενο σήµα. Η Διεύθυνση Σηµάτων χορηγεί αµέσως στον
αιτούντα αριθµό πρωτοκόλλου της κατατεθείσας αίτησης και
ηµεροµηνία συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων
που θα την εξετάσει. Για την κοινοποίηση της αίτησης έκπτωσης
στον δικαιούχο και για την άσκηση πρόσθετων λόγων εφαρµόζεται αναλόγως το δεύτερο εδάφιο των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 27.
2. Αίτηση για έκπτωση µπορεί να υποβληθεί από κάθε φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο, καθώς και από κάθε οργάνωση ή φορέα εκπροσώπησης των συµφερόντων κατασκευαστών, παραγωγών,
παρόχων υπηρεσιών, εµπόρων ή καταναλωτών, εφόσον µπορεί
να ενάγει και να ενάγεται.
3. Λόγοι έκπτωσης που έχουν προβληθεί µε ανταγωγή δεν
µπορεί να προβληθούν εκ νέου µε αίτηση στη Διεύθυνση Σηµάτων. Λόγοι έκπτωσης που έχουν προβληθεί µε αίτηση στη Διεύθυνση Σηµάτων δεν επιτρέπεται να προβληθούν εκ νέου µε
ανταγωγή.
Άρθρο 52
(Άρθρα 7, 45 και 47 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Ακυρότητα σήµατος
1. Με αίτηση κατά του δικαιούχου σήµατος που υποβάλλεται
στη Διεύθυνση Σηµάτων και εξετάζεται από τη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων µπορεί να ζητηθεί η ακυρότητα του σήµατος για
τους λόγους των άρθρων 4 και 5. Η απόφαση της Διοικητικής
Επιτροπής Σηµάτων προσβάλλεται στα πολιτικά δικαστήρια µε
ανακοπή του άρθρου 583 ΚΠολΔ για έλεγχο νόµου και ουσίας.
Η ανακοπή δικάζεται κατά την τακτική διαδικασία από το µονοµελές πρωτοδικείο. Τοπική αρµοδιότητα έχουν τα δικαστήρια της
Αθήνας, όπου τηρείται το µητρώο. Δικαίωµα ανακοπής του άρθρου 583 ΚΠολΔ κατά της απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής
Σηµάτων έχουν ο δικαιούχος του σήµατος και ο αιτών την ακυρότητα του σήµατος εφόσον νικήθηκαν ολικά ή εν µέρει. Το δι-

11315

κόγραφο της ανακοπής απευθύνεται κατά του διαδίκου που νίκησε στη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων. Η ανακοπή δεν στρέφεται κατά του Ελληνικού Δηµοσίου, ούτε κοινοποιείται σε αυτό. Η
προθεσµία της ανακοπής είναι εξήντα (60) ηµέρες από την επίδοση της απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων. Αν δεν
επιδοθεί η απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, η προθεσµία της ανακοπής είναι δύο (2) έτη που αρχίζει από τη δηµοσίευση της απόφασης. Αν παρέλθουν άπρακτες οι ανωτέρω
προθεσµίες, η απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων καθίσταται απρόσβλητη. Η άσκηση της ανακοπής έχει ανασταλτικό
αποτέλεσµα. Ο ανακόπτων οφείλει, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες
από την κατάθεση της ανακοπής, να υποβάλει αντίγραφο στη Διεύθυνση Σηµάτων για εγγραφή στο Μητρώο, διαφορετικά κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση της ανακοπής. Κατά τη
συζήτηση της ανακοπής στο µονοµελές πρωτοδικείο οι διάδικοι
οφείλουν να υποβάλουν τα υποµνήµατα και το αποδεικτικό υλικό
που υπέβαλαν στη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων, καθώς και την
απόφασή της. Για τον σκοπό αυτόν η Διεύθυνση Σηµάτων τους
παραδίδει αντίγραφα. Στη δίκη της ανακοπής οι διάδικοι µπορούν να επικαλεστούν νέους ισχυρισµούς και νέα αποδεικτικά
µέσα. Δεν επιτρέπεται όµως, η προβολή νέων λόγων ακυρότητας
που δεν προβλήθηκαν στη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων. Δεν
απαιτείται η προδικασία της υποβολής αίτησης στη Διεύθυνση
Σηµάτων, όταν ασκείται ανταγωγή ακυρότητας του σήµατος στο
πλαίσιο αγωγής για την προσβολή του.
2. Αν ο λόγος ακυρότητας αφορά µέρος µόνον των προϊόντων
ή των υπηρεσιών για τα οποία ή για τις οποίες έχει καταχωριστεί
το σήµα, τότε αυτό κηρύσσεται άκυρο µόνο για τα συγκεκριµένα
προϊόντα ή υπηρεσίες.
3. Το σήµα δεν κηρύσσεται άκυρο, αν ο λόγος απαραδέκτου
που προβλέπεται στις περιπτώσης β’, γ’ και δ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 4 δεν υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή της ανταγωγής ακυρότητας επειδή το σήµα απέκτησε
διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσης του.
4. Την ακυρότητα σήµατος για λόγους που ανάγονται στο
άρθρο 4 µπορεί να ζητήσει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
καθώς και κάθε οργάνωση ή φορέας εκπροσώπησης των συµφερόντων κατασκευαστών, παραγωγών, παρόχων υπηρεσιών,
εµπόρων ή καταναλωτών.
5. Την ακυρότητα σήµατος για λόγους που ανάγονται στο
άρθρο 5 µπορεί να ζητήσει ο δικαιούχος οποιουδήποτε προγενέστερου δικαιώµατος που περιλαµβάνεται στο άρθρο αυτό.
6. Μια αίτηση ή ανταγωγή ακυρότητας µπορεί να στηρίζεται
σε περισσότερα από ένα προγενέστερα δικαιώµατα, αρκεί να
ανήκουν όλα στον ίδιο δικαιούχο.
7. Η ακυρότητα του σήµατος επέρχεται όταν η σχετική απόφαση καταστεί τελεσίδικη. Το σήµα που κηρύχθηκε άκυρο θεωρείται ότι ποτέ δεν έχει παραγάγει αποτελέσµατα.
8. Η τελεσίδικη απόφαση για την ακυρότητα σήµατος εγγράφεται στο µητρώο σηµάτων και το σήµα διαγράφεται από αυτό.
Η γνωστοποίηση της τελεσίδικης απόφασης µπορεί να γίνει µε
επιµέλεια οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.
9. Για την υποβολή αίτησης ακυρότητας, την κοινοποίησή της
και την εξέτασή της από τη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 51.
10. Δεν δικαιούται να ζητήσει την κήρυξη ακυρότητας σήµατος
για τους λόγους των άρθρων 4 και 5 όποιος τους είχε προβάλει
κατά τη διαδικασία καταχώρισης του σήµατος, εφόσον αυτοί κρίθηκαν κατ’ αντιδικία µε τον δικαιούχο του σήµατος από τη Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων ή τα διοικητικά δικαστήρια.
11. Λόγοι ακυρότητας που έχουν προβληθεί µε ανταγωγή δεν
µπορεί να προβληθούν εκ νέου µε αίτηση στη Διεύθυνση Σηµάτων. Λόγοι ακυρότητας που έχουν προβληθεί µε αίτηση στη Διεύθυνση Σηµάτων δεν επιτρέπεται να προβληθούν εκ νέου µε
ανταγωγή.
Άρθρο 53
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα ή φήµης
προγενέστερου σήµατος που εµποδίζει την κήρυξη
ακυρότητας καταχωρισµένου σήµατος
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Η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας βάσει προγενέστερου
εµπορικού σήµατος δεν γίνεται δεκτή κατά την ηµεροµηνία της
άσκησής της, αν δεν θα γινόταν δεκτή κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης ή την ηµεροµηνία προτεραιότητας του µεταγενέστερου
σήµατος για οποιονδήποτε από τους εξής λόγους:
α) το προγενέστερο σήµα, που είναι δυνατόν να κηρυχτεί
άκυρο σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β’, γ’ ή δ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 4, δεν είχε ακόµα αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4,
β) η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας βασίζεται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και το προγενέστερο
σήµα δεν είχε ακόµα αποκτήσει επαρκώς διακριτικό χαρακτήρα,
ώστε να υποστηριχθεί η περίπτωση πιθανότητας σύγχυσης του
κοινού, κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης,
γ) η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας βασίζεται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και το προγενέστερο
σήµα δεν είχε ακόµα αποκτήσει φήµη κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης.
Τα παραπάνω εφαρµόζονται αναλόγως και επί ανταγωγής
ακυρότητας σήµατος.
Άρθρο 54
(Άρθρο 46 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Μη χρήση ως µέσο άµυνας σε διαδικασία
κήρυξης ακυρότητας
1. Ύστερα από αίτηµα ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων του δικαιούχου του µεταγενέστερου σήµατος του οποίου
ζητείται η ακυρότητα, ο δικαιούχος προγενέστερου σήµατος που
ζητά την ακυρότητα για λόγους του άρθρου 5 οφείλει να αποδείξει ότι µέσα στην περίοδο των πέντε (5) ετών που προηγήθηκε
της ηµεροµηνίας κατάθεσης της αίτησης ακυρότητας είχε γίνει
ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήµατος για τα προϊόντα
ή τις υπηρεσίες για τα οποία είχε καταχωριστεί και τα οποία επικαλείται προς δικαιολόγηση της αίτησης ακυρότητας ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη µη χρήση του, εφόσον κατά την
ηµεροµηνία αυτή το προγενέστερο σήµα ήταν καταχωρισµένο
για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.
2. Αν κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της δήλωσης ή την ηµεροµηνία προτεραιότητας του µεταγενέστερου σήµατος έχει
λήξει η περίοδος των πέντε (5) ετών από την καταχώριση του
προγενέστερου σήµατος µέσα στην οποία θα έπρεπε να είχε
γίνει ουσιαστική χρήση αυτού, ο δικαιούχος του προγενέστερου
σήµατος, επιπλέον των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, οφείλει να αποδείξει ότι, έχει
γίνει ουσιαστική χρήση του σήµατός του κατά τη διάρκεια της
πενταετούς περιόδου πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης της
δήλωσης ή την ηµεροµηνία προτεραιότητας του µεταγενέστερου σήµατος ή ότι υπήρχε εύλογη αιτία για τη µη χρήση.
3. Αν δεν αποδειχτούν τα αναφερόµενα στις παραγράφους 1
και 2, η αίτηση ακυρότητας απορρίπτεται χωρίς να εξετάζεται
στην ουσία της.
4. Αν το προγενέστερο σήµα χρησιµοποιήθηκε για µέρος µόνο
των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τις οποίες καταχωρίστηκε
για τους σκοπούς της εξέτασης της αίτησης ακυρότητας θεωρείται καταχωρισµένο µόνο για το µέρος αυτό των προϊόντων ή
των υπηρεσιών.
5. Όταν η αίτηση ακυρότητας βασίζεται σε προγενέστερο
σήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ουσιαστική χρήση αυτού
προσδιορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Κανονισµού (ΕΕ)
2017/1001.
6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 εφαρµόζεται αναλόγως.
Άρθρο 55
(Άρθρο 6 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Εκ των υστέρων διαπίστωση της ακυρότητας σήµατος ή της
έκπτωσης του δικαιούχου του σήµατος
από τα δικαιώµατά του
Όταν για σήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται επίκληση της
αρχαιότητας εθνικού σήµατος ή διεθνούς σήµατος µε ισχύ στην

Ελλάδα από το οποίο έχει προηγηθεί παραίτηση ή το οποίο δεν
έχει ανανεωθεί, η διαπίστωση της ακυρότητας ή της έκπτωσης
από τα δικαιώµατα επί του σήµατος, το οποίο αποτελεί τη βάση
για την επίκληση της αρχαιότητας, µπορεί να γίνει εκ των υστέρων, υπό τον όρο ότι η ακυρότητα ή η έκπτωση από τα δικαιώµατα θα µπορούσε να είχε κηρυχτεί κατά τον χρόνο της
παραίτησης από το σήµα ή της µη ανανέωσής του. Στην περίπτωση αυτή, η αρχαιότητα παύει να παράγει τα αποτελέσµατά
της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΣΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
Άρθρο 56
(Άρθρα 27, 28 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Σήµατα πιστοποίησης
1. Ως «σήµατα πιστοποίησης» νοούνται τα σήµατα που προσδιορίζονται ως σήµατα πιστοποίησης κατά την κατάθεσή τους
και είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που
πιστοποιούνται από τον δικαιούχο του σήµατος, όσον αφορά στο
υλικό, τον τρόπο παρασκευής των προϊόντων ή παροχής των
υπηρεσιών, την ποιότητα, την ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά,
µε εξαίρεση τη γεωγραφική προέλευση, από τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες που δεν έχουν την ανωτέρω πιστοποίηση.
2. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων των
οργανισµών, αρχών και φορέων δηµοσίου δικαίου, κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, µπορεί
να υποβάλει αίτηση για σήµατα πιστοποίησης υπό την προϋπόθεση ότι, δεν ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα που περιλαµβάνει την παροχή του είδους των προϊόντων ή υπηρεσιών που
πιστοποιούνται.
Άρθρο 57
Κανονισµός χρήσης του σήµατος πιστοποίησης
1. Η δήλωση κατάθεσης σηµάτων πιστοποίησης συνοδεύεται
από κανονισµό χρήσης, ο οποίος συντάσσεται από τον καταθέτη
της δήλωσης.
2. Ο κανονισµός χρήσης αναφέρει τα πρόσωπα που επιτρέπεται να χρησιµοποιούν το σήµα, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να
πιστοποιεί το σήµα, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο ο φορέας
πιστοποίησης εξετάζει τα χαρακτηριστικά αυτά και εποπτεύει τη
χρήση του σήµατος. Ο εν λόγω κανονισµός αναφέρει επίσης
τους όρους χρήσης του σήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των
σχετικών συνεπειών σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης.
3. Ο κανονισµός, καθώς και οι τροποποιήσεις του υποβάλλονται στη Διεύθυνση Σηµάτων και εγγράφονται στο µητρώο, µε την
προϋπόθεση ότι, πληρούν τους όρους της παραγράφου 2 και
εφόσον τηρούνται και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 58.
4. Ο κανονισµός και κάθε τροποποίησή του ισχύουν από την
ηµεροµηνία εγγραφής τους στο µητρώο.
Άρθρο 58
(Άρθρο 28 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Απόρριψη της δήλωσης κατάθεσης
1. Η δήλωση κατάθεσης σήµατος πιστοποίησης απορρίπτεται:
α) όταν συντρέχει ένας από τους λόγους απόρριψης δήλωσης
σήµατος που προβλέπονται στο άρθρο 4, ή
β) εφόσον ασκηθεί ανακοπή του άρθρου 25, όταν συντρέχει
ένας από τους λόγους απόρριψης δήλωσης σήµατος που προβλέπονται στο άρθρο 5, ή
γ) όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 56 και
57 ή όταν ο κανονισµός χρήσης αντιβαίνει στη δηµόσια τάξη ή
στα χρηστά ήθη.
2. Η δήλωση σήµατος πιστοποίησης απορρίπτεται επίσης, αν
υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού όσον αφορά στον
χαρακτήρα ή τη σηµασία του σήµατος, ιδίως, αν το σήµα µπορεί
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να εκληφθεί ως κάτι άλλο και όχι ως σήµα πιστοποίησης.
3. Η δήλωση σήµατος πιστοποίησης δεν απορρίπτεται, αν ο
καταθέτης, µέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για την απόρριψη της δήλωσης, τροποποιήσει τον κανονισµό χρήσης κατά
τρόπον, ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων 1
και 2.
Άρθρο 59
Μεταβίβαση σήµατος πιστοποίησης
Το σήµα πιστοποίησης µεταβιβάζεται µόνο σε πρόσωπο που
πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56.
Άρθρο 60
Πρόσωπα που νοµιµοποιούνται να ασκούν αγωγή για προσβολή
1. Μόνο ο δικαιούχος του σήµατος πιστοποίησης δικαιούται
να ασκεί προσφυγές και ένδικα βοηθήµατα για να εγείρει τις
αξιώσεις προσβολής, σύµφωνα µε τα άρθρα 38 επ.
2. Ο δικαιούχος σήµατος πιστοποίησης νοµιµοποιείται να ζητεί
αποζηµίωση και για λογαριασµό των προσώπων που δικαιούνται
να χρησιµοποιούν το σήµα.
Άρθρο 61
(Άρθρο 28 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Λόγοι έκπτωσης
Εκτός από τους λόγους έκπτωσης του άρθρου 50, ο δικαιούχος σήµατος πιστοποίησης κηρύσσεται έκπτωτος από τα δικαιώµατά του, ύστερα από αίτηση έκπτωσης του άρθρου 50, ή
ύστερα από ανταγωγή έκπτωσης στο πλαίσιο αγωγής για την
προσβολή του κατά την παράγραφο 12 του άρθρου 38, εφόσον
συντρέχει µια από τις εξής προϋποθέσεις:
α) ο δικαιούχος δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56, ή
β) ο δικαιούχος δεν λαµβάνει εύλογα µέτρα για να αποτρέψει
τη χρήση του σήµατος πιστοποίησης κατά τρόπο ασύµβατο µε
τους όρους του κανονισµού χρήσης, συµπεριλαµβανοµένης
οποιασδήποτε τροποποίησής του που έχει εγγραφεί στο µητρώο, ή
γ) το σήµα πιστοποίησης χρησιµοποιήθηκε από τον δικαιούχο,
κατά τρόπο που είχε ως συνέπεια τη δυνατότητα παραπλάνησης
του κοινού σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 58,
δ) η τροποποίηση του κανονισµού χρήσης του σήµατος πιστοποίησης σηµειώθηκε στο µητρώο κατά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 57, εκτός αν ο δικαιούχος του σήµατος
πιστοποίησης, ύστερα από τροποποίηση του κανονισµού χρήσης, που υποβάλλεται στο µητρώο µέχρι την έκδοση τελεσίδικης
απόφασης για την έκπτωση, συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις του
άρθρου 58.
Άρθρο 62
(Άρθρο 28 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Επιπρόσθετοι λόγοι ακυρότητας
Ένα σήµα πιστοποίησης κηρύσσεται άκυρο, ύστερα από αίτηση ακυρότητας του άρθρου 52, ή ύστερα από ανταγωγή ακυρότητας στο πλαίσιο αγωγής για την προσβολή του κατά την
παράγραφο 12 του άρθρου 38:
α) αν συντρέχουν λόγοι ακυρότητας του άρθρου 52 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 4 ή 5,
β) αν έχει καταχωριστεί κατά παράβαση του άρθρου 58.
Το σήµα πιστοποίησης δεν κηρύσσεται άκυρο, αν ο δικαιούχος, ύστερα από τροποποίηση του κανονισµού χρήσης, που υποβάλλεται στο µητρώο µέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης
για την ακυρότητα, συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις του άρθρου
58.
Άρθρο 63
Λοιπές διατάξεις
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1. Για τα σήµατα πιστοποίησης τηρείται ειδικό Μητρώο, τα δε
τέλη κατάθεσης και παράτασης της προστασίας τους, ορίζονται
στο πενταπλάσιο των τελών που ισχύουν κάθε φορά για τα υπόλοιπα σήµατα.
2. Η χρήση του σήµατος πιστοποίησης γίνεται απαραίτητα µε
την ένδειξη «σήµα πιστοποίησης».
3. Στα σήµατα πιστοποίησης ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόµου, εφόσον δεν αντίκεινται στα άρθρα 56 ως 63.
Άρθρο 64
(Άρθρα 27 και 29 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Συλλογικά σήµατα
1. Ως «συλλογικά σήµατα» νοούνται τα σήµατα που προσδιορίζονται ως συλλογικά κατά την κατάθεσή τους και είναι ικανά
να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των µελών της οργάνωσης που είναι δικαιούχος του σήµατος από τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων.
2. Συλλογικά σήµατα µπορούν να καταθέτουν οι συνεταιρισµοί
και οι οργανώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρόχων υπηρεσιών ή εµπόρων, οι οποίες έχουν την ικανότητα να είναι ιδίω
ονόµατι υποκείµενα δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, να συµβάλλονται ή να διενεργούν άλλες νοµικές πράξεις και να ενάγουν και
να ενάγονται, καθώς επίσης και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου.
3. Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 4, συλλογικά σήµατα µπορεί να συνίστανται από σηµεία
ή από ενδείξεις που µπορεί να χρησιµεύσουν στο εµπόριο για
τον προσδιορισµό της γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων
ή των υπηρεσιών. Αυτό το συλλογικό σήµα δεν επιτρέπει στον
δικαιούχο του να απαγορεύει σε τρίτους τη χρήση τέτοιων σηµείων ή ενδείξεων στις εµπορικές συναλλαγές, εφόσον οι εν
λόγω τρίτοι τα χρησιµοποιούν, σύµφωνα µε τα χρηστά συναλλακτικά ήθη του εµπορίου και της βιοµηχανίας. Το σήµα αυτό δεν
µπορεί ιδίως να αντιταχθεί έναντι τρίτου ο οποίος δικαιούται να
χρησιµοποιεί γεωγραφική ονοµασία.
Άρθρο 65
(Άρθρα 30 και 33 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Κανονισµός χρήσης του συλλογικού σήµατος
1. Ο καταθέτης συλλογικού σήµατος συντάσσει τον κανονισµό
χρήσης του σήµατος.
2. Ο κανονισµός χρήσης αναφέρει, ιδίως, τα πρόσωπα που νοµιµοποιούνται να χρησιµοποιούν το σήµα, τους όρους συµµετοχής στην οργάνωση που είναι δικαιούχος, καθώς και τις
προϋποθέσεις χρήσης του σήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των
σχετικών συνεπειών. Αν το συλλογικό σήµα αποτελείται από γεωγραφική ένδειξη, ο εν λόγω κανονισµός πρέπει να προβλέπει
ότι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο του οποίου τα προϊόντα ή οι
υπηρεσίες προέρχονται από τη συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή µπορεί να καθίσταται µέλος της οργάνωσης που είναι δικαιούχος του σήµατος, εφόσον πληροί όλους τους άλλους
όρους του κανονισµού.
3. Ο κανονισµός και οι τροποποιήσεις του ανωτέρω κανονισµού υποβάλλονται στη Διεύθυνση Σηµάτων και εγγράφονται
στο µητρώο, µε την προϋπόθεση της τήρησης της παραγράφου
2 και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 66.
4. Ο κανονισµός και κάθε τροποποίησή του ισχύει από την ηµεροµηνία εγγραφής της στο µητρώο.
Άρθρο 66
(Άρθρο 31 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Επιπρόσθετοι λόγοι απόρριψης
της δήλωσης κατάθεσης
1. Η δήλωση κατάθεσης συλλογικού σήµατος απορρίπτεται:
α) αν συντρέχουν οι λόγοι απόρριψης του άρθρου 4, µε εξαίρεση την περίπτωση που το συλλογικό σήµα συνίσταται σε σηµεία ή ενδείξεις που µπορεί να χρησιµεύσουν στο εµπόριο για
τον προσδιορισµό της γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων
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ή των υπηρεσιών ή
β) εφόσον ασκηθεί ανακοπή του άρθρου 25, αν συντρέχουν
λόγοι του άρθρου 5 ή
γ) όταν το συλλογικό σήµα δεν πληροί τις προϋποθέσεις των
άρθρων 64 και 65 ή όταν ο κανονισµός χρήσης του αντίκειται στη
δηµόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.
2. Η δήλωση κατάθεσης συλλογικού σήµατος απορρίπτεται
επίσης όταν υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού, όσον
αφορά το χαρακτήρα ή τη σηµασία του σήµατος, ιδίως, όταν το
σήµα πιθανόν να εκληφθεί ως κάτι άλλο και όχι ως συλλογικό
σήµα.
3. Η δήλωση δεν απορρίπτεται, αν ο καταθέτης, µέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για την απόρριψη της δήλωσης, τροποποιήσει τον κανονισµό χρήσης του συλλογικού σήµατος, κατά
τρόπον ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης γ’
της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2.
Άρθρο 67
(Άρθρο 34 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Πρόσωπα που νοµιµοποιούνται να ασκούν αγωγή
για προσβολή
1. Η έγερση των αξιώσεων που απορρέουν από την καταχώριση του συλλογικού σήµατος ανήκει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό ή στον κανονισµό χρήσης, στον δικαιούχο.
2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 17 ισχύουν για κάθε πρόσωπο που δικαιούται να χρησιµοποιεί συλλογικό σήµα.
3. Ο δικαιούχος συλλογικού σήµατος µπορεί να αξιώνει, για
λογαριασµό των προσώπων που νοµιµοποιούνται να χρησιµοποιούν το σήµα, αποκατάσταση της ζηµίας που υπέστησαν τα πρόσωπα αυτά, λόγω της χρήσης του σήµατος χωρίς σχετική άδεια.
Άρθρο 68
(Άρθρο 35 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Επιπρόσθετοι λόγοι έκπτωσης
Εκτός από τους λόγους έκπτωσης που προβλέπονται στο
άρθρο 50, ο δικαιούχος συλλογικού σήµατος κηρύσσεται έκπτωτος από τα δικαιώµατά του, ύστερα από αίτηση έκπτωσης του
άρθρου 50 ή ύστερα από ανταγωγή έκπτωσης στο πλαίσιο αγωγής για την προσβολή του κατά την παράγραφο 12 του άρθρου
38, αν:
α) δεν λαµβάνει εύλογα µέτρα για να αποτρέψει χρήση του
σήµατος που δεν συµβιβάζεται µε τους όρους χρήσης του συλλογικού σήµατος, όπως αυτοί προβλέπονται στον κανονισµό
χρήσης του και σε κάθε τροποποίησή του που έχει εγγραφεί στο
µητρώο ή
β) ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιήθηκε το σήµα από τα νοµιµοποιούµενα πρόσωπα είχε ως συνέπεια τη δυνατότητα παραπλάνησης του κοινού,
γ) η τροποποίηση του κανονισµού χρήσης του σήµατος σηµειώθηκε στο µητρώο κατά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 65, εκτός αν ο δικαιούχος του σήµατος, ύστερα από νέα
τροποποίηση του κανονισµού χρήσης, συµµορφωθεί, µέχρι την
έκδοση τελεσίδικης απόφασης για την έκπτωση, µε τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού.
Άρθρο 69
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Επιπρόσθετοι λόγοι ακυρότητας
Το συλλογικό σήµα κηρύσσεται άκυρο, εφόσον ασκηθεί αίτηση ακυρότητας του άρθρου 52 ή ανταγωγή ακυρότητας στο
πλαίσιο αγωγής για την προσβολή του συλλογικού σήµατος,
κατά την παράγραφο 12 του άρθρου 38:
α) αν συντρέχουν οι λόγοι ακυρότητας του άρθρου 52 σε συνδυασµό µε το άρθρο 4, µε εξαίρεση την περίπτωση που το συλλογικό σήµα συνίσταται σε σηµεία ή ενδείξεις που µπορεί να
χρησιµεύσουν στο εµπόριο, για τον προσδιορισµό της γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών ή
β) αν συντρέχουν οι λόγοι ακυρότητας του άρθρου 52 σε συν-

δυασµό µε το άρθρο 5 ή
γ) αν το συλλογικό σήµα δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 66, εκτός αν ο δικαιούχος, µέχρι την έκδοση τελεσίδικης
απόφασης για την ακυρότητα, τροποποιήσει τον κανονισµό χρήσης του, κατά τρόπο ώστε, να πληρούνται οι προϋποθέσεις του
άρθρου 66.
Άρθρο 70
Λοιπές διατάξεις
(Άρθρο 32 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
1. Για τα συλλογικά σήµατα τηρείται ειδικό µητρώο, τα δε τέλη
κατάθεσης και παράτασης της προστασίας τους, ορίζονται στο
πενταπλάσιο των τελών που ισχύουν για τα υπόλοιπα σήµατα.
2. Η χρήση του συλλογικού σήµατος γίνεται αποκλειστικά µε
την ένδειξη «συλλογικό σήµα».
3. Στα συλλογικά σήµατα ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος
νόµου, εφόσον δεν αντίκεινται στα άρθρα 64 ως 70.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ
Άρθρο 71
Αιτήσεις διεθνούς καταχώρισης
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο, ο παρών
νόµος εφαρµόζεται και στις αιτήσεις διεθνούς καταχώρισης
(«διεθνείς αιτήσεις») οι οποίες έχουν κατατεθεί σύµφωνα µε το
Πρωτόκολλο της Μαδρίτης (1989), που έχει κυρωθεί µε το άρθρο
πρώτο του ν. 2783/2000 (Α’ 1) και βασίζονται σε δήλωση κατάθεσης εθνικού σήµατος ή σε καταχωρισµένο εθνικό σήµα ή στην
καταχώριση σηµάτων στο Διεθνές Μητρώο που τηρείται από το
Διεθνές Γραφείο του Παγκόσµιου Οργανισµού Διανοητικής Ιδιοκτησίας («Διεθνής Καταχώριση» και «Διεθνές Γραφείο» αντίστοιχα), η προστασία των οποίων έχει επεκταθεί και στην
Ελληνική Επικράτεια.
Άρθρο 72
Διεθνής καταχώριση µε βάση
δήλωση κατάθεσης εθνικού σήµατος
ή µε βάση καταχωρισµένο εθνικό σήµα
1. Για την κατάθεση διεθνούς αίτησης στο Διεθνές Μητρώο,
σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, που
βασίζεται σε δήλωση κατάθεσης εθνικού σήµατος ή σε καταχωρισµένο εθνικό σήµα, πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) ο καταθέτης να έχει πραγµατική και µόνιµη βιοµηχανική ή
εµπορική εγκατάσταση ή κατοικία στην Ελλάδα ή να έχει την ελληνική ιθαγένεια,
β) ο καταθέτης να έχει καταθέσει δήλωση εθνικού σήµατος ή
να έχει καταχωρισµένο εθνικό σήµα στην Ελλάδα.
2. Η διεθνής αίτηση κατατίθεται στη Διεύθυνση Σηµάτων.
Άρθρο 73
Τύπος και περιεχόµενο της διεθνούς αίτησης
1. Η διεθνής αίτηση συντάσσεται στη γαλλική ή αγγλική
γλώσσα, µε βάση έντυπο που είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα
του Διεθνούς Γραφείου και υπογράφεται από τον καταθέτη ή τον
πληρεξούσιο δικηγόρο.
2. Η διεθνής αίτηση κατατίθεται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική µορφή και υπόκειται στην καταβολή του τέλους που προβλέπεται στην περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 87.
Αν δεν έχει καταβληθεί το τέλος, η αίτηση θεωρείται ότι δεν κατατέθηκε.
3. Η διεθνής αίτηση λαµβάνει αριθµό πρωτοκόλλου και ηµεροµηνία παραλαβής και ελέγχεται από τη Διεύθυνση Σηµάτων
για την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 72.
4. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1
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του άρθρου 72, η διεθνής αίτηση διαβιβάζεται στο Διεθνές Γραφείο µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την παραλαβή της.
Εφόσον τηρηθεί η ως άνω προθεσµία, ως ηµεροµηνία διεθνούς
καταχώρισης θεωρείται η ηµεροµηνία παραλαβής της από τη Διεύθυνση Σηµάτων. Σε περίπτωση υπέρβασης της ως άνω προθεσµίας, ως ηµεροµηνία διεθνούς καταχώρισης θεωρείται η
ηµεροµηνία παραλαβής της από το Διεθνές Γραφείο.
Άρθρο 74
Αίτηση εδαφικής επέκτασης µεταγενέστερη
της διεθνούς καταχώρισης
Κάθε αίτηση εδαφικής επέκτασης που υποβάλλεται µετά τη
διεθνή καταχώριση, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
3 τρις του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, κατατίθεται απευθείας
στο Διεθνές Γραφείο.
Άρθρο 75
Πληρωµή τελών
Τα τέλη που οφείλονται στο Διεθνές Γραφείο, σύµφωνα µε το
Πρωτόκολλο της Μαδρίτης καταβάλλονται απευθείας σε αυτό.
Άρθρο 76
Επέκταση της προστασίας διεθνούς καταχώρισης
στην Ελληνική Επικράτεια και αποτελέσµατά της
1. Κάθε επέκταση της προστασίας διεθνούς καταχώρισης στην
Ελληνική Επικράτεια παράγει, από την ηµεροµηνία καταχώρισης
που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης ή την ηµεροµηνία επέκτασης της προστασίας στην Ελληνική Επικράτεια, σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του άρθρου 3 τρις του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, τα ίδια αποτελέσµατα µε µια δήλωση κατάθεσης εθνικού σήµατος.
2. Αν δεν έχει κοινοποιηθεί απόρριψη, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης
ή αν η απόρριψη έχει ανακληθεί, η διεθνής καταχώριση ενός σήµατος του οποίου η προστασία έχει επεκταθεί στην Ελληνική Επικράτεια, παράγει από την ηµεροµηνία που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 τα ίδια αποτελέσµατα που παράγει η καταχώριση
ενός εθνικού σήµατος («εγκεκριµένη διεθνής καταχώριση»).
Άρθρο 77
Χρήση σήµατος που αποτελεί αντικείµενο
διεθνούς καταχώρισης
Για τους σκοπούς των άρθρων 28, 40, 50 και 54, η εγκεκριµένη
διεθνής καταχώριση ισχύει ως καταχώριση σήµατος στην Ελλάδα από την ηµεροµηνία που σηµειώνει η Διεύθυνση Σηµάτων
στη µερίδα της, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 76
και το άρθρο 78.
Άρθρο 78
Διαδικασία προστασίας διεθνούς καταχώρισης
στην Ελληνική Επικράτεια
1. Η Διεύθυνση Σηµάτων είναι αρµόδια να αποφασίσει για την
παροχή προστασίας στην Ελληνική Επικράτεια σε διεθνή καταχώριση. Στην περίπτωση διεθνών καταχωρίσεων που αφορούν
σήµατα πιστοποίησης ή συλλογικά, ο δικαιούχος της διεθνούς
καταχώρισης υποβάλλει απευθείας στη Διεύθυνση Σηµάτων κανονισµό χρήσης του σήµατος σύµφωνα µε τα άρθρα 57 ή 65 αντιστοίχως, µέσα σε ένα δίµηνο από την ηµεροµηνία κατά την
οποία το Διεθνές Γραφείο κοινοποιεί τη διεθνή καταχώριση.
2. Η διεθνής καταχώριση εγγράφεται στο έντυπο ή ηλεκτρονικό µητρώο διεθνών σηµάτων, που τηρεί η Διεύθυνση Σηµάτων.
Στο µητρώο αυτό εγγράφονται, κατά περίπτωση, οι αποφάσεις
του Εξεταστή, της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων και του Συµβουλίου της Επικρατείας. Πλήρη και επικαιροποιηµένα στοιχεία των διεθνών
καταχωρίσεων τηρούνται αποκλειστικά στο Διεθνές Μητρώο. Σε

11319

περίπτωση αντίθεσης του Διεθνούς Μητρώου µε το µητρώο διεθνών σηµάτων της Διεύθυνσης Σηµάτων, υπερισχύει το Διεθνές
Μητρώο. Οι αποφάσεις που κάνουν δεκτή ή απορρίπτουν στην
Ελληνική Επικράτεια τη διεθνή καταχώριση, καθώς και οι αποφάσεις για το κύρος της αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3. Αν η ανωτέρω αίτηση διεθνούς καταχώρισης γίνει δεκτή από
τον Εξεταστή και δεν έχει ασκηθεί ανακοπή κατ’ αυτής, η Διεύθυνση Σηµάτων κοινοποιεί στο Διεθνές Γραφείο, πριν από τη
λήξη της προθεσµίας των δεκαοκτώ (18) µηνών που προβλέπεται
στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, στοιχεία της απόφασης που κάνει δεκτή
την αίτηση.
4. Αν κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης που δέχεται τη διεθνή καταχώριση η προθεσµία των δεκαοκτώ (18) µηνών
που προβλέπεται στην παράγραφο 3 επίκειται να λήξει, χωρίς να
έχει παρέλθει η προθεσµία της ανακοπής που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 25 του παρόντος, η Διεύθυνση Σηµάτων κοινοποιεί στο Διεθνές Γραφείο στοιχεία της απόφασης που
κάνει δεκτή την αίτηση, ενηµερώνοντας συγχρόνως αυτό για την
έναρξη και τη λήξη της προθεσµίας ανακοπής, σύµφωνα µε την
περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης. Αν τελικώς ασκηθεί ανακοπή µετά τη λήξη
της προθεσµίας των δεκαοκτώ (18) µηνών, η Διεύθυνση Σηµάτων
κοινοποιεί στο Διεθνές Γραφείο στοιχεία της ανακοπής ως προσωρινή άρνηση, εντός τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση
της ως άνω ανακοπής.
5. Αν η προθεσµία άσκησης ανακοπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 25, εκπνεύσει µέσα στην ανωτέρω προθεσµία των δεκαοκτώ (18) µηνών και ασκηθεί εµπρόθεσµα ανακοπή
κατά της απόφασης του Εξεταστή που δέχεται τη διεθνή καταχώριση, η Διεύθυνση Σηµάτων κοινοποιεί στο Διεθνές Γραφείο
στοιχεία της ανακοπής ως προσωρινή άρνηση, πριν από τη λήξη
της ανωτέρω προθεσµίας, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης.
6. Αν η διεθνής καταχώριση δεν µπορεί να γίνει δεκτή στην Ελληνική Επικράτεια για έναν ή περισσότερους λόγους του άρθρου
4, εφαρµόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 24 και η Διεύθυνση
Σηµάτων κοινοποιεί στο Διεθνές Γραφείο, µέσα στην ανωτέρω
προθεσµία των δεκαοκτώ (18) µηνών, προσωρινή άρνηση. Στην
περίπτωση αυτή, η προβλεπόµενη στην παράγραφο 3 του άρθρου 24 προθεσµία ορίζεται σε τρεις (3) µήνες και αρχίζει από
την εποµένη της κοινοποίησης της προσωρινής άρνησης στο Διεθνές Γραφείο.
7. Κάθε άλλη κοινοποίηση προς το Διεθνές Γραφείο µπορεί να
γίνει και µετά την παρέλευση της προθεσµίας των δεκαοκτώ (18)
µηνών.
Άρθρο 79
Προσφυγή - ανακοπή - κοινοποιήσεις
1. Στις διαδικασίες προσφυγής και ανακοπής ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, ο δικαιούχος διεθνούς καταχώρισης ορίζει πληρεξούσιο και αντίκλητο δικηγόρο εγκατεστηµένο
στην Ελληνική Επικράτεια, στον οποίο γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις. Το ίδιο ισχύει και αν ο εξεταστής καλέσει τον καταθέτη να
υποβάλει τις παρατηρήσεις του σύµφωνα µε την παράγραφο 3
του άρθρου 24 και την παράγραφο 6 του άρθρου 78. Στην περίπτωση άσκησης ανακοπής, η κοινοποίησή της γίνεται µε επιµέλεια της Διεύθυνσης Σηµάτων σύµφωνα µε τις παραγράφους 4
ή 5, κατά περίπτωση, του άρθρου 78.
2. Αν ο δικαιούχος της διεθνούς καταχώρισης δεν εκπροσωπηθεί στις διαδικασίες της παραγράφου 1 από πληρεξούσιο δικηγόρο, δεν τεκµαίρεται αποδοχή των ισχυρισµών της ανακοπής
ή της προσφυγής και η υπόθεση εξετάζεται σαν να ήταν παρών.
3. Η προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης του εξεταστή ασκείται ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων µέσα
σε προθεσµία ενενήντα (90) ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της κοινοποίησης από τη Διεύθυνση Σηµάτων στο Διεθνές
Γραφείο της οριστικής άρνησης. Η προσφυγή κατά της ανωτέρω
απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων ασκείται ενώπιον
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των διοικητικών δικαστηρίων από τον δικαιούχο της διεθνούς καταχώρισης µέσα σε προθεσµία ενενήντα (90) ηµερών που αρχίζει
από την εποµένη της κοινοποίησης της απόφασης σ’ αυτόν.
4. Η προσφυγή κατά της απόφασης επί ανακοπής που απορρίπτει τη διεθνή καταχώριση ασκείται µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες. Αν ο δικαιούχος της διεθνούς καταχώρισης έχει ορίσει
πληρεξούσιο δικηγόρο και αντίκλητο στην Ελλάδα, η προθεσµία
αυτή αρχίζει από την εποµένη της κοινοποίησης από τη Διεύθυνση Σηµάτων, µε κάθε πρόσφορο µέσον, ιδίως, µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο ή µε τηλεοµοιοτυπία, σ’ αυτόν της απόφασης. Αν ο
δικαιούχος της διεθνούς καταχώρισης δεν έχει ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο και αντίκλητο στην Ελλάδα, η προθεσµία αυτή αρχίζει από την εποµένη της κοινοποίησης στο Διεθνές Γραφείο της
απόφασης αυτής.
Άρθρο 80
Αντικατάσταση εθνικού σήµατος
από διεθνή καταχώριση
Σε περίπτωση αντικατάστασης εθνικού σήµατος από διεθνή
καταχώριση µε ισχύ στην Ελλάδα, τα ουσιαστικά δικαιώµατα που
απορρέουν από αυτή ανατρέχουν στον χρόνο καταχώρισης του
εθνικού σήµατος.
Άρθρο 81
Διαδικασία διαγραφής διεθνούς καταχώρισης
1. Το δικαίωµα που παρέχει η εγκεκριµένη διεθνής καταχώριση
αποσβένεται µε τελεσίδικη απόφαση για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 50 και 52. Όταν η απόφαση καταστεί τελεσίδικη, η Διεύθυνση Σηµάτων ενηµερώνει το Διεθνές Γραφείο µε
κοινοποίηση, στην οποία αναφέρονται το όνοµα του δικαιούχου,
ο αριθµός της εγκεκριµένης διεθνούς καταχώρισης, η δικαστική
αρχή και η διαδικασία απώλειας του δικαιώµατος, η τελεσιδικία
της απόφασης, η έναρξη ισχύος της και τα καλυπτόµενα προϊόντα ή οι υπηρεσίες.
2. Όταν υποβάλλεται αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας κατά εγκεκριµένης διεθνούς καταχώρησης στη Διεύθυνση Σηµάτων, αντίγραφο της αίτησης µεταφρασµένης από το Υπουργείο
Εξωτερικών ή από δικηγόρο στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα κοινοποιείται µε επιµέλεια του αιτούντος στον διεθνή καταθέτη ή
τον αντιπρόσωπό του, όπως εµφαίνεται στο Διεθνές Μητρώο, µε
κάθε πρόσφορο µέσο, συµπεριλαµβανοµένης της τηλεοµοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εξήντα (60) ηµέρες
πριν από τη συζήτηση. Αν έχει οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος
ή αντίκλητος στη Ελλάδα, η κοινοποίηση γίνεται υποχρεωτικά
µόνο σ’ αυτόν, µε δικαστικό επιµελητή, χωρίς να απαιτείται µετάφραση. Το ίδιο ισχύει και για κοινοποίηση κλήτευσης ένορκης
βεβαίωσης ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή προξένου,
σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του άρθρου 30. Αν δεν έχει οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος ή αντίκλητος, η κοινοποίηση της
κλήσης γίνεται µε κάθε πρόσφορο µέσο συνοδευόµενη από µετάφραση στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα µέσα στην ίδια προθεσµία. Πρόσθετοι λόγοι κοινοποιούνται σαράντα πέντε (45)
ηµέρες πριν από τη συζήτηση µε τον ίδιο τρόπο που κοινοποιείται η αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας κατά διεθνούς καταχώρισης. Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν και όταν η αίτηση έκπτωσης
ή ακυρότητας κατά εγκεκριµένης διεθνούς καταχώρισης ασκείται µε ανταγωγή στο πολιτικό δικαστήριο.
Άρθρο 82
Διαδικασία µετατροπής διεθνούς
καταχώρισης σε εθνικό σήµα
1. Αν είτε η βασική αίτηση είτε η βασική καταχώριση στην
οποία στηρίζεται διεθνής καταχώριση µε επέκταση προστασίας
στην Ελλάδα παύσει να ισχύει στη χώρα προέλευσης µέσα σε
µία πενταετία από την ηµεροµηνία της διεθνούς καταχώρισης, ο
δικαιούχος της διεθνούς καταχώρισης δικαιούται, µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία που έχει εγγραφεί
η παύση ισχύος της στο Διεθνές Μητρώο, να ζητήσει τη µετα-

τροπή της σε εθνικό σήµα στην Ελλάδα.
2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται και αν η παύση ισχύος επέλθει µετά την πάροδο της ανωτέρω πενταετούς προθεσµίας, µε
την προϋπόθεση ότι το ένδικο βοήθηµα υποβλήθηκε στη χώρα
προέλευσης µέσα στην ανωτέρω πενταετία.
3. Σε περίπτωση µετατροπής διεθνούς καταχώρισης σε εθνικό
σήµα στην Ελλάδα, ο καταθέτης υποβάλλει δήλωση µετατροπής
στη Διεύθυνση Σηµάτων που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά
της παραγράφου 1 των άρθρων 21 και 22, καθώς και από βεβαίωση του Διεθνούς Γραφείου από την οποία πρέπει να προκύπτει
η ηµεροµηνία διαγραφής του από το Διεθνές Μητρώο. Η δήλωση
αυτή καταχωρίζεται στο οικείο µητρώο σηµάτων, σύµφωνα µε τα
άρθρα 21 και 22 που εφαρµόζονται αναλόγως. Με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται η µορφή και
το περιεχόµενο της δήλωσης µετατροπής.
4. Το σήµα εκ µετατροπής καταχωρίζεται χωρίς προέλεγχο,
εφόσον έχει παρέλθει η προθεσµία των περιπτώσεων β’ και γ’
της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και δεν έχει ασκηθεί ένδικο βοήθηµα. Αν η εν λόγω προθεσµία δεν έχει παρέλθει ή αν έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινή
απόρριψη, η δήλωση µετατροπής εξετάζεται από τη Διεύθυνση
Σηµάτων, εφαρµοζοµένων αναλόγως των παραγράφων 1 και 3
του άρθρου 21, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 και του
άρθρου 24. Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος για τα εθνικά σήµατα εφαρµόζονται και στις εκ µετατροπής διεθνείς καταχωρίσεις. Αν η αίτηση για αρχική ή επιγενόµενη επέκταση προστασίας της διεθνούς καταχώρισης στην Ελλάδα εκκρεµεί ενώπιον της Διεύθυνσης Σηµάτων ή της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, η σχετική διαδικασία παύει µε απόφασή τους.
5. Μετά την υποβολή της αίτησης µετατροπής, η διεθνής καταχώριση διαγράφεται µε πράξη της Διεύθυνσης Σηµάτων από
το µητρώο διεθνών σηµάτων.
6. Η προστασία του εθνικού σήµατος που προέρχεται από µετατροπή διεθνούς καταχώρισης διαρκεί για µια δεκαετία, που
αρχίζει είτε από την ηµεροµηνία της διεθνούς καταχώρισης ή σε
περίπτωση επιγενόµενης επέκτασης διεθνούς καταχώρισης στην
Ελλάδα, από την ηµεροµηνία εγγραφής στο Διεθνές Μητρώο της
αίτησης επέκτασης για την προστασία της διεθνούς καταχώρισης στην Ελλάδα. Για την ανανέωση της προστασίας του ανωτέρω σήµατος ανά δέκα (10) έτη, κρίσιµη είναι η ηµεροµηνία
κατάθεσης της αίτησης µετατροπής στη Διεύθυνση Σηµάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Άρθρο 83
Προστασία
1. Η προστασία που παρέχεται στο σήµα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν µπορεί να υστερεί από την προστασία που παρέχεται στο εθνικό σήµα.
2. Αν η αρχαιότητα σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίχτηκε σε προγενέστερο καταχωρισµένο εθνικό σήµα και ο δικαιούχος του σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραιτηθεί του
προγενέστερου αυτού δικαιώµατος ή το αφήσει να αποσβεστεί,
θεωρείται ότι εξακολουθεί να απολαύει των ίδιων δικαιωµάτων
που θα είχε αν το προγενέστερο εθνικό σήµα είχε εξακολουθήσει
να είναι καταχωρισµένο.
Άρθρο 84
Μετατροπή σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σε εθνικό
1. Σε περίπτωση µετατροπής αίτησης σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δήλωση
εθνικού σήµατος, ο καταθέτης υποβάλλει στη Διεύθυνση Σηµάτων δήλωση µετατροπής που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και των παραγράφων 1
και 3 του άρθρου 22, καθώς και από µετάφραση της αίτησης µετατροπής προς το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) στην ελληνική γλώσσα από πρόσωπο ή
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αρχή που έχει το δικαίωµα µετάφρασης σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.
2. Η προθεσµία υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι
δύο (2) µήνες και αρχίζει από την ειδοποίηση του καταθέτη ή του
δικαιούχου του σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του πληρεξούσιου δικηγόρου του στην Ελλάδα που αναφέρεται στην αίτηση µετατροπής, από τη Διεύθυνση Σηµάτων µε έγγραφο επί
αποδείξει παραλαβής. Με την ειδοποίηση αυτή η Διεύθυνση Σηµάτων ενηµερώνει ότι, έχει παραλάβει από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) το αίτηµα
µετατροπής.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται η µορφή και το περιεχόµενο της δήλωσης µετατροπής. Η δήλωση αυτή καταχωρίζεται στο οικείο µητρώο σηµάτων,
εφαρµοζοµένων αναλόγως των άρθρων 21 και 22, και εξετάζεται
από τη Διεύθυνση Σηµάτων, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων περί εθνικών σηµάτων.
4. Η προστασία σήµατος που προέρχεται από µετατροπή αίτησης σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από µετατροπή σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δήλωση εθνικού σήµατος
ανατρέχει στην ηµεροµηνία κατάθεσης του σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην ηµεροµηνία προτεραιότητας της αίτησης
σήµατος ή του σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, στην ηµεροµηνία αρχαιότητας εθνικού σήµατος που µπορεί να έχει διεκδικηθεί.
5. Για την ανανέωση της προστασίας του ανωτέρω σήµατος
ανά δέκα (10) έτη, κρίσιµη είναι η ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης µετατροπής στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΣΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ
Άρθρο 85
Προστασία
1. Οι δικαιούχοι σηµάτων που έχουν την επαγγελµατική τους
εγκατάσταση εκτός της Ελλάδας προστατεύονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος.
2. Αν διεκδικείται προτεραιότητα, σύµφωνα µε τη Διεθνή Σύµβαση των Παρισίων (1883), που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 213/1975 (Α’ 258), αντίγραφο της δήλωσης σήµατος στην
αλλοδαπή στην οποία στηρίζεται η διεκδίκηση προτεραιότητας
κατατίθεται µέσα σε ένα τρίµηνο από την ηµεροµηνία κατάθεσης
της δήλωσης σήµατος στην ηµεδαπή.
3. Για την προστασία στην Ελλάδα απαιτείται επιπλέον κατάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
4. Η προθεσµία προσφυγής των αλλοδαπών καταθετών ή δικαιούχων σηµάτων κατά των αποφάσεων της Διεύθυνσης Σηµάτων ή της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων παρατείνεται κατά
τριάντα (30) ηµέρες. Η παράταση αυτή ισχύει και για τις προθεσµίες που τίθενται σ’ αυτούς, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 21, την παράγραφο 2 του άρθρου 22, την παράγραφο 7
του άρθρου 23, την παράγραφο 3 του άρθρου 24, την παράγραφο 2 του άρθρου 28, την παράγραφο 1 του άρθρου 50, την
παράγραφο 1 του άρθρου 52 και την παράγραφο 6 του άρθρου
54.
5. Τα ξενόγλωσσα έγγραφα που προσκοµίζονται κατά την κατάθεση σήµατος πρέπει να συνοδεύονται και µε ελληνική µετάφραση που έχει γίνει από πρόσωπο ή αρχή που έχει το δικαίωµα
µετάφρασης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IA’
ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 86
Δηµοσιεύσεις
Οι δηµοσιεύσεις που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο γίνονται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
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Άρθρο 87
(Άρθρο 42 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Τέλη
1. Τα καταβαλλόµενα υπέρ του Δηµοσίου τέλη για τη λειτουργία του µητρώου σηµάτων, καθορίζονται ως εξής για:
α. κατάθεση σήµατος, που υποβάλλεται έγχαρτα, εκατόν είκοσι (120) ευρώ,
β. κατάθεση σήµατος, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, εκατό
(100) ευρώ,
γ. για κάθε επιπλέον κλάση, είκοσι (20) ευρώ,
δ. κατάθεση σήµατος από µετατροπή σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνούς καταχώρισης ή από διαίρεση δήλωσης
σήµατος σε περισσότερα µέρη, εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
ε. κάθε επιπλέον κλάση, είκοσι (20) ευρώ,
στ. παράταση προστασίας σήµατος, που υποβάλλεται έγχαρτα, εκατόν δέκα (110) ευρώ,
ζ. παράταση προστασίας σήµατος, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενενήντα (90) ευρώ,
η. κάθε επιπλέον κλάση, είκοσι (20) ευρώ,
θ. µεταβίβαση σήµατος, ενενήντα (90) ευρώ,
ι. παραχώρηση άδειας χρήσης, ενενήντα (90) ευρώ,
ια. εγγραφή εµπράγµατων δικαιωµάτων, σαράντα (40) ευρώ,
ιβ. έλεγχος και διαβίβαση διεθνούς αίτησης, δεκαπέντε (15)
ευρώ,
ιγ. αντικατάσταση εθνικού σήµατος από διεθνή καταχώριση,
εκατόν δέκα (110) ευρώ,
ιδ. κατάθεση προσφυγών, ανακοπών, παρεµβάσεων και αιτήσεων ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, εβδοµήντα
(70) ευρώ,
ιε. παράβολο συζήτησης ανακοπών, προσφυγών, παρεµβάσεων και αιτήσεων ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων,
σαράντα (40) ευρώ,
ιστ. επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση,
εκατόν δέκα (110) ευρώ,
ιζ. έκδοση αντιγράφου σήµατος, ένα (1) ευρώ.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα υπέρ του
Δηµοσίου τέλη που ορίζονται στην παράγραφο 1 σε ποσοστό µεγαλύτερο ή µικρότερο κατά 30%. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ορίζονται ο
τρόπος καταβολής τους µε τη χρήση πιστωτικής κάρτας και κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την είσπραξή τους µε τον παραπάνω
τρόπο.
Άρθρο 88
Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται:
α) ο αριθµός των τµηµάτων της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων,
β) τα κριτήρια επιλογής και τα προσόντα των υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Σηµάτων που εκτελούν χρέη εξεταστή,
γ) ο ορισµός των µελών των τµηµάτων της ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, καθώς και των αναπληρωτών τους, σύµφωνα µε
την παράγραφο 3 του άρθρου 30.
2. Με όµοια απόφαση καθορίζονται:
α) οι όροι τήρησης του ηλεκτρονικού µητρώου σηµάτων, το
οποίο µετά την ολοκλήρωσή του θα αντικαταστήσει το έντυπο
µητρώο σηµάτων,
β) ο τρόπος κατάθεσης των νέων µορφών σηµάτων, καθώς και
κάθε άλλο ζήτηµα, σχετικό µε το συγκεκριµένο θέµα.
Άρθρο 89
Καταργούµενες και µεταβατικές διατάξεις
1. Καταργούνται τα άρθρα 121 έως 182 του ν. 4072/2012 (Α’
86), εκτός από την παράγραφο 2 του άρθρου 145 και το πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 145 του ν. 4072/2012,
όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του ν.
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4155/2013, τα οποία καταργούνται ένα (1) έτος µετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
2. Δηλώσεις κατάθεσης σηµάτων που δεν έχουν γίνει τελεσιδίκως δεκτές κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κρίνονται
ως προς τις προϋποθέσεις παραδεκτού σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο κατάθεσής τους, εκτός αν κατατέθηκαν από 14.01.2019 και εξής, οπότε κρίνονται κατά τις
διατάξεις του παρόντος.
3. Ανακοπές του άρθρου 25 και αιτήσεις έκπτωσης ή ακυρότητας που δεν έχουν γίνει τελεσίδικα δεκτές κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος κρίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που
ίσχυαν κατά το χρόνο που κατατέθηκαν, εκτός αν κατατέθηκαν
από 14.01.2019 και εξής, οπότε κρίνονται κατά τις διατάξεις του
παρόντος.
4. Κατά τα λοιπά, εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υποθέσεις ενώπιον της Διεύθυνσης Σηµάτων, της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, καθώς και των διοικητικών και
πολιτικών δικαστηρίων διέπονται από τις διατάξεις του προϊσχύοντος νόµου.
5. Ως προς την αφετηρία και τη διάρκεια των προθεσµιών
εφαρµόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν, κατά τον χρόνο στον
οποίο συντελέστηκε το γεγονός που τις κίνησε.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται η ηµεροµηνία έναρξης της λειτουργίας του ηλεκτρονικού
µητρώου σηµάτων και η κατάργηση του έγχαρτου µητρώου.
Άρθρο 90
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 2 ως 6, 25 ως 28, 50 παράγραφοι 2 ως 7, 51 παράγραφος 2, 52 παράγραφοι 2 ως 8 και
53 ως 70 αρχίζει από 14 Ιανουαρίου 2019.
2. Κατά τα λοιπά, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από την
παράγραφο 3 του άρθρου 30 και το πρώτο και τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 8 του άρθρου 30, η ισχύς των οποίων αρχίζει
ένα (1) έτος µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Αθήνα,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
5. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ»

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.
Έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Δευτέρας 20 Ιανουαρίου
2020, της Τρίτης 21 Ιανουαρίου 2020, της Πέµπτης 23 Ιανουαρίου 2020, της Παρασκευής 24 Ιανουαρίου 2020, της Δευτέρας
27 Ιανουαρίου 2020, της Τρίτης 28 Ιανουαρίου, της Τετάρτης 29
Ιανουαρίου 2020 και της Πέµπτης 30 Ιανουαρίου 2020 και ερωτάται το Σώµα εάν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς τα Πρακτικά
της Δευτέρας 20 Ιανουαρίου 2020, της Τρίτης 21 Ιανουαρίου
2020, της Πέµπτης 23 Ιανουαρίου 2020, της Παρασκευής 24 Ιανουαρίου 2020, της Δευτέρας 27 Ιανουαρίου 2020, της Τρίτης
28 Ιανουαρίου, της Τετάρτης 29 Ιανουαρίου 2020 και της Πέµπτης 30 Ιανουαρίου 2020 επικυρώθηκαν.
Κυρίες και 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 15.35’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 και ώρα 11.00’µε αντικείµενο: ορκωµοσία, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Συντάγµατος, της εκλεγείσης Προέδρου της Δηµοκρατίας κ. Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, σύµφωνα µε την ειδική ηµερήσια διάταξη.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

