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Αθήνα, σήµερα στις 27 Ιουλίου 2020, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
11.05’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 24-7-2020
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΠΖ’ συνεδριάσεώς του, της Παρασκευής 24 Ιουλίου 2020, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο
του σχεδίου νόµου «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονοµικών δραστηριοτήτων αρµοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και άλλες διατάξεις»).
Εισερχόµαστε 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: «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθµιση της
οικονοµικής δραστηριότητας, αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου, πρόστιµα για τη διακίνηση και εµπορία αποµιµητικών/παραποιηµένων προϊόντων, ρύθµιση θεµάτων για τη βιοµηχανία, τις
ιδιωτικές επενδύσεις, τις συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού
τοµέα, την έρευνα, την καινοτοµία και το Οικονοµικό Επιµελητήριο
Ελλάδος και λοιπές διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 23 Ιουλίου 2020 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση, ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Το Σώµα
συνεφώνησε.
Τον λόγο ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστος Κέλλας για δεκαπέντε λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υφυπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εργάζεται αδιάκοπα προς την
επίτευξη του στρατηγικού στόχου της ισχυρής και διατηρήσιµης
ανάπτυξης, χτίζοντας µε σταθερά βήµατα µια Ελλάδα φωτεινή
και αυτοδύναµη. Για αυτή την Ελλάδα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες µας έδωσαν ισχυρή εντολή πριν από έναν χρόνο, την οποία,
µε επικεφαλής τον Πρωθυπουργό, τιµούµε, υλοποιώντας τις δεσµεύσεις µας ταχύτατα.

Η ανάπτυξη επιτυγχάνεται σε συνθήκες ασφάλειας. Παράλληλα µε την εφαρµογή του προγράµµατός µας, η Κυβέρνηση αντιµετώπισε µε µεγάλη επιτυχία την αναπάντεχη πανδηµία του
κορωνοϊού και την κρίση που αυτή έχει προκαλέσει στην παγκόσµια οικονοµία, καθώς και την πρωτοφανή επιθετικότητα της Άγκυρας, η οποία αποπειράθηκε να παραβιάσει τα σύνορά µας,
εργαλειοποιώντας τις µεταναστευτικές ροές.
Προσθέτως, τις τελευταίες µέρες βρισκόµαστε εκ νέου αντιµέτωποι µε την προσπάθεια της Τουρκίας να αµφισβητήσει τα
κυριαρχικά µας δικαιώµατα στο Αιγαίο, έπειτα από την επονείδιστη για την παγκόσµια κληρονοµιά ενέργεια µετατροπής της
Αγίας Σοφίας σε τέµενος. Και αυτή τη φορά, όµως, ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση, διά των Ενόπλων Δυνάµεων, αλλά και
της διπλωµατίας, προασπίζουν την εθνική µας ασφάλεια και κυριαρχία µε αποφασιστικότητα και αποτελεσµατικότητα. Δεν φοβόµαστε. Έχουµε εµπιστοσύνη στις δυνάµεις µας.
Πέραν της ασφάλειας, προϋπόθεση για την επίτευξη ισχυρής
και βιώσιµης ανάπτυξης είναι η λειτουργική διασταύρωση πολιτικών µε αναπτυξιακό πρόσηµο, κάτι που επίσης έχει επιτύχει η
Κυβέρνησή µας µέσω του Επιτελικού Κράτους, της µείωσης της
φορολογίας, του επενδυτικού νόµου, της ψηφιακής διακυβέρνησης, των µέτρων για την αγροτική ανάπτυξη και άλλων νοµοθετηµάτων, τα οποία αναβάθµισαν αντίστοιχα δηµόσιες πολιτικές.
Αναλόγως, µε το παρόν σχέδιο νόµου το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων φέρνει προς ψήφιση ένα συνεκτικό νοµοθετικό πλαίσιο, που ως στόχο έχει την καλύτερη λειτουργία της
αγοράς, τη στήριξη της εργασίας και της επιχειρηµατικότητας
και την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας αντίστοιχα,
µέσα από τρία εναρµονισµένα σύνολα διατάξεων.
Στο πρώτο σύνολο ορίζεται η σύσταση ενός ισχυρού ελεγκτικού
µηχανισµού, της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς,
της ΔΙΜΕΑ, η οποία θα διασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία της
αγοράς και θα προστατεύει τα οικονοµικά συµφέροντα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, αντιµετωπίζοντας το παράνοµο
εµπόριο προϊόντων και υπηρεσιών σε όλες του τις διαστάσεις. Με
τη δηµιουργία της ΔΙΜΕΑ θα εξαλειφθεί η αλληλεπικάλυψη αρµοδιοτήτων µεταξύ της Διεύθυνσης Ελέγχων και Παρατηρητηρίων
της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και του Συντονιστικού Κέντρου
Εποπτείας Αγοράς και Αντιµετώπισης Παραεµπορίου και θα ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, µε
γνώµονα την ανταγωνιστικότητα της χώρας στο διεθνές περιβάλλον.
Τα στελέχη των δύο υφιστάµενων ελεγκτικών δοµών θα στελεχώσουν τον εκτελεστικό βραχίονα της ΔΙΜΕΑ, η οποία θα υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
ως έδρα της θα έχει τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προ-
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στασίας του Καταναλωτή. Με τη σύσταση της ΔΙΜΕΑ συγκροτείται ένας ελεγκτικός µηχανισµός που ως σκοπό έχει την ολοκληρωµένη προστασία της εσωτερικής αγοράς, την καταπολέµηση
των παράνοµων κυκλωµάτων εµπορίας και διακίνησης αγαθών
και υπηρεσιών, την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, τη
δηµιουργία υπεραξίας των εµπορικών σηµάτων, την αύξηση των
οικονοµικών µεγεθών των επιχειρήσεων, καθώς και την αύξηση
των δηµοσίων εσόδων.
Ειδικότερα, σε επιχειρησιακό επίπεδο η ΔΙΜΕΑ θα έχει τους
ακόλουθους στόχους. Πρώτον, τη διενέργεια ελέγχων για την
αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου, την καταπολέµηση φαινοµένων παραπλάνησης των καταναλωτών, τη διαπίστωση παραβάσεων, τη σύνταξη εκθέσεων ελέγχου και την επιβολή των
προβλεπόµενων κυρώσεων από τα όργανα της.
Δεύτερον, από κοινού µε τη Γενική Διεύθυνση του ΣΔΟΕ, την
εκπόνηση του εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου.
Τρίτον, τη συγκρότηση µικτών κλιµακίων ελέγχου σε τοπικό,
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και τον συντονισµό αυτών, µε τη
συµµετοχή του ΣΔΟΕ, της Δηµοτικής Αστυνοµίας, των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
των εποπτευόµενων αυτού φορέων, του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας και των Διευθύνσεων Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας,
όταν προκύπτει αντικείµενο των δραστηριοτήτων τους.
Τέταρτον, την εκπόνηση µελετών, ερευνών και αναλύσεων για
την αποτύπωση της κατάστασης της αγοράς και τη διατύπωση
προτάσεων για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των ελέγχων.
Πέµπτον, προς την εκπλήρωση της αποστολής της, η ΔΙΜΕΑ
θα αναπτύξει στενή συνεργασία µε την ΕΥΠ -την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών- και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ενώ προβλέπεται η συνεργασία της µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες των άλλων
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε διεθνείς οργανισµούς και κάθε φορέα του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα που δύναται να συµβάλλει στην αποστολή της.
Το νοµοσχέδιο ρυθµίζει πλήρως την οργάνωση και στελέχωση
της ΔΙΜΕΑ. Η διάρθρωσή της στο αυτοτελές Τµήµα Συντονισµού
και Υποστήριξης, τη Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για
τον Έλεγχο της Αγοράς και τη Διεύθυνση Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εµπορίου ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιχειρησιακές
ανάγκες, συνθέτοντας ένα ευρύ φάσµα δυνατοτήτων, από τις χηµικές αναλύσεις για τον έλεγχο του ελαιολάδου έως την επεξεργασία πληροφοριών για την ενίσχυση της ασφάλειας στις
ηλεκτρονικές αγορές.
Πέραν των έµπειρων στελεχών τα οποία θα στελεχώσουν τη
ΔΙΜΕΑ, προβλέπονται δέκα θέσεις υπαλλήλων των Σωµάτων
Ασφαλείας της ΕΛΑΣ, δύο θέσεις στελεχών του Λιµενικού Σώµατος και µία θέση υπαλλήλου του ΣΔΟΕ.
Για τη θέση του διοικητή ορίζεται ως προϋπόθεση επιχειρησιακή εµπειρία, ενώ προβλέπονται λεπτοµερώς η επιµόρφωση
και η εκπαίδευση των στελεχών, η εικοσιτετράωρη λειτουργία
της υπηρεσίας, καθώς και τα πρόστιµα για τη διακίνηση και εµπορία αποµιµητικών/παραποιηµένων προϊόντων που υπόκεινται
στον έλεγχο της.
Συνεπώς, η ΔΙΜΕΑ συνιστά ένα πλέγµα προστασίας και των
καταναλωτών, αλλά και της αγοράς που βελτιώνει το επιχειρηµατικό περιβάλλον και ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας ως
επενδυτικού προορισµού.
Και εδώ κάνω µια παρένθεση. Άκουσα κατά την επεξεργασία
του νοµοσχεδίου στις επιτροπές από τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης και ειδικότερα, από την κ. Τζάκρη, ότι είχαν έτοιµο
σχέδιο για τον έλεγχο της αγοράς, το οποίο η Κυβέρνησή µας
βρήκε στο συρτάρι.
Ακούστε. Πρόκειται για ένα επιχείρηµα το οποίο ακούµε σε
κάθε σχεδόν νοµοθέτηµα και άλλες φορές. Αυτό, λοιπόν, που
γνωρίζω µε βεβαιότητα εγώ και µπορώ σύµφωνα µε τα επίσηµα
στοιχεία να σας πω, είναι ότι κατά τον ένα χρόνο διακυβέρνησης
της Νέας Δηµοκρατίας, συγκριτικά µε την προηγούµενη χρονιά,
οι έλεγχοι αυξήθηκαν κατά 600%, οι καταλογισµοί παραβάσεων
κατά 323%, το ύψος των προστίµων κατά 470%, οι κατασχέσεις
σε κιλά κατά 712% και οι κατασχέσεις σε τεµάχια κατά 1.135%.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εποµένως, δεν µπορώ να καταλάβω γιατί κρατήσατε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο στο συρτάρι σας επί τεσσεράµισι χρόνια και
ποιος είναι, τέλος πάντων, αυτός που δεν σας αφήνει να το εφαρµόσετε.
Όµως, οι αριθµοί µιλούν από µόνοι τους. Είναι αµείλικτοι.
Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζω.
Περαιτέρω, στο δεύτερο σύνολο διατάξεων στηρίζονται στοχευµένα η εργασία και η επιχειρηµατικότητα. Πρωτίστως, σ’ ό,τι
αφορά τις ρυθµίσεις για το υπαίθριο εµπόριο και τις υπαίθριες
αγορές, πρόκειται για ανθρώπους που στην πλειοψηφία τους
είναι αυτοαπασχολούµενοι και µε το νέο πλαίσιο καταχώρησης
των δραστηριοτήτων τους θα είναι πιο προστατευµένοι, αφού τα
έγγραφά τους θα ελέγχονται πιο άµεσα από τις αρχές, µε αποτέλεσµα να διασφαλίζεται η καλύτερη λειτουργία των αγορών.
Προσθέτως, δίνεται η δυνατότητα σύστασης ΙΚΕ αποκλειστικά
µέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης. Και σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα της µικροχρηµατοδότησης που θέσπισε πρόσφατα µε
νόµο η Κυβέρνησή µας, δίνεται η δυνατότητα σε συµπολίτες µας
που δεν έχουν εργασία και βρίσκονται αντιµέτωποι µε τον αποκλεισµό να καταστούν οικονοµικά ενεργοί και να αποκτήσουν τη
δική τους επιχείρηση. Δηλαδή η στόχευση των συγκεκριµένων
διατάξεων είναι διττή, αφού στηρίζονται τόσο η εργασία όσο και
η µικροεπιχειρηµατικότητα.
Ανάλογη στόχευση έχουν και οι ρυθµίσεις για τα τεχνικά επαγγέλµατα τα οποία επλήγησαν από την κρίση και τη µείωση της
οικοδοµικής δραστηριότητας τα προηγούµενα χρόνια. Οι
ασκούντες επαγγελµατικές δραστηριότητες υδραυλικών εγκαταστάσεων, χειρισµό µηχανηµάτων έργου, εγκαταστάσεων
υγρών και αερίων καυσίµων, βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και
ηλεκτροσυγκολλήσεων, οξυγονοκολλήσεων, ψυκτικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων υποχρεούνται
κάθε οκταετία στην παροχή στοιχείων τα οποία τεκµηριώνουν
υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών εντός οκταετίας ή στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης που τεκµηριώνουν
µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών εντός 8 ετών τουλάχιστον ίσο µε το
60% του µέσου ετήσιου ατοµικού διαθέσιµου εισοδήµατός τους.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία των Οµοσπονδιών τους, πολλοί επαγγελµατίες κινδυνεύουν να µην καλύψουν τους συγκεκριµένους
στόχους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την ανάκληση των αδειών
τους. Γι’ αυτό µε τις νέες ρυθµίσεις ορίζεται για τους µισθωτούς
η µείωση τεκµηρίωσης εργασίας για δύο έτη αντί για τρία, ενώ
για τους ελεύθερους επαγγελµατίες προβλέπεται η υποβολή
υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης που τεκµηριώνουν µέσο
ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο µε το 40% αντί για το
60%. Επιπλέον απλοποιείται η διαδικασία για την απόκτηση
άδειας χειριστή µηχανήµατος έργου.
Υποστηρικτική προς την εργασία θα πρέπει να λογίζεται και η
διεύρυνση του προσανατολισµού των επιµελητηρίων και κυρίως
η πιστοποίηση την οποία θα παρέχει το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος δια της αναβάθµισης των δοµών και των µηχανισµών πιστοποίησης, ώστε να ανταποκρίνονται στις συνθήκες της
σύγχρονης αγοράς εργασίας. Ανάλογη προσαρµογή στις σύγχρονες συνθήκες επιφέρουν και οι αλλαγές στο Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος, οι οποίες προάγουν την περαιτέρω
ερευνητική και επιστηµονική ανάπτυξη και δραστηριότητα του
φορέα.
Συγχρόνως µε το δεύτερο σύνολο διατάξεων ενισχύεται η ευελιξία της οικονοµικής δραστηριότητας και επιδιώκεται η αναθέρµανση της βιοµηχανίας, ενώ παρέχονται και κίνητρα για
επενδύσεις.
Τώρα όσον αφορά την ευελιξία, πέραν των διατάξεων για τη
σύσταση ΙΚΕ, εισάγονται ρυθµίσεις που προβλέπουν τη συµµετοχή σε συλλογικά όργανα µε ηλεκτρονικά µέσα και την αναβάθµιση του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος άσκησης
αδειοδοτήσεων και ελέγχων, µέσω του οποίου γνωστοποιούνται
και κρίνονται οι οικονοµικές δραστηριότητες. Στο φάσµα της εξυπηρέτησης οικονοµικών δραστηριοτήτων εντάσσεται και η επικαιροποίηση των ρυθµίσεων για την εγκατάσταση γραφείων
αλλοδαπών εµποροβιοµηχανικών εταιρειών στη χώρα µας.
Σε σχέση µε την αναθέρµανση της βιοµηχανίας, αφ’ ενός προβλέπεται η παράταση της προθεσµίας ολοκλήρωσης της τεχνι-
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κής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων έως 31-12-2021, στο πλαίσιο του στόχου που έχει θέσει η
Κυβέρνηση για την αναγέννηση των ναυπηγείων µας, αφ’ ετέρου
ορίζεται η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για τη βιοµηχανία
για την περίοδο 2021 - 2027.
Τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από τα κράτη-µέλη
έχουν προταχθεί ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της βιοµηχανίας
και η στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσω της έρευνας
και της καινοτοµίας. Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας θα είναι
αρµόδια για την υλοποίηση της στρατηγικής και τη διασφάλιση
της συµµετοχικότητας της βιοµηχανικής διακυβέρνησης.
Σ’ ό,τι αφορά την προσέλκυση επενδύσεων, η παράταση των
επενδυτικών σχεδίων, που υπήχθησαν στους αναπτυξιακούς
νόµου, έως 31-12-2021, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις αναφορικά µε την παροχή κινήτρων για στρατηγικές επενδύσεις µείζονος σηµασίας για την εθνική οικονοµία, διαµορφώνουν ένα
αξιόπιστο πλαίσιο ανάπτυξης πολλαπλών οικονοµικών δραστηριοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του νοµοσχεδίου, και η αθλητική οικονοµία µε τη
συµπερίληψη των αθλητικών εγκαταστάσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόµου. Πρόκειται για µια ρύθµιση η
οποία θα έχει πολλαπλά αναπτυξιακά οφέλη, ειδικότερα για τη
νέα γενιά.
Το τρίτο σύνολο διατάξεων αφορά κυρίως νέες και νέους. Για
την Κυβέρνησή µας η στήριξη της νέας γενιάς συνιστά εθνική
υπόθεση. Προεκλογικά θέσαµε ως στόχο την αναστροφή του
brain drain. Πέρα από τη διασφάλιση ενός καλού εκπαιδευτικού
συστήµατος, προϋπόθεση της αναστροφής είναι η διασύνδεση
της έρευνας και της καινοτοµίας µε την αγορά εργασίας. Αυτό
επιχειρούµε να κάνουµε πράξη, µέσα από τη στρατηγική του
Υπουργείου Ανάπτυξης και τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και
Τεχνολογίας.
Στο παρόν σχέδιο νόµου ορίζονται, πρώτον, η τροποποίηση
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ώστε να εκπίπτει το 100%
των δαπανών για επιστηµονική έρευνα και, δεύτερον, η σύσταση
του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων στο οποίο θα εγγράφονται οι startups. Συνδυαστικά προβλέπεται η µείωση του
φορολογητέου εισοδήµατος, ανάλογα µε την εισφορά σε νεοφυή επιχείρηση που είναι εγγεγραµµένη στο Εθνικό Μητρώο,
καθώς και η φοροαπαλλαγή ή απαλλαγή από κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά των υποτροφιών του ΕΛΙΔΕΚ. Πρόκειται για διατάξεις οι οποίες εµπλαισιώνουν άρρηκτα και αρµονικά την
προσπάθεια της Κυβέρνησης να αναδείξει και να αξιοποιήσει τις
πνευµατικές δυνάµεις της χώρας.
Τέλος, κατ’ ακολουθία των τριών συνόλων, το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει δύο διακριτές ρυθµίσεις οι οποίες έχουν και ισχυρό
αναπτυξιακό πρόσηµο. Η πρώτη ρύθµιση αφορά το κεντρικό ηλεκτρονικό µητρώο δηµοσίων συµβάσεων, διά της οποίας ενισχύεται η απορρόφηση των κονδυλίων της περιόδου 2014 - 2020. Η
δεύτερη ρύθµιση προάγει την υλοποίηση νέων ή συνεχιζόµενων
έργων ή µελετών από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο της
ακολουθούµενης επενδυτικής και αναπτυξιακής πολιτικής της
χώρας µε πόρους που προέρχονται από την Ελληνική Εταιρεία
Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά τον επενδυτικό νόµο και την
έναρξη των εργασιών στο Ελληνικό, έπειτα από δύο δεκαετίες παλινωδιών, το Υπουργείο Ανάπτυξης φέρνει ένα σχέδιο νόµου που
φέρει τη σφραγίδα της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δηλαδή έχει
πραγµατικά αναπτυξιακό περιεχόµενο και προσανατολισµό, διότι
επιχειρεί στοχευµένα τη στήριξη επαγγελµατιών, επιχειρήσεων και
επενδύσεων, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη επιστηµονικών προτάσεων που συµβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητος
της οικονοµίας µας σε διαρκή και µακρόπνοη βάση, οδηγώντας
τη χώρα στην εποχή της ισχυρής και διατηρήσιµης ανάπτυξης,
στην εποχή δηλαδή της Νέας Δηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Τζανακόπουλος για µία ερώτηση.
Παρακαλώ, κύριε Τζανακόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Γεωργιάδη, βλέπω
εδώ ότι την Παρασκευή το βράδυ κατατέθηκαν δύο τροπολογίες
από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η µεν µία έχει δεκαπέντε υποτροπολογίες στο εσωτερικό της.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ καταλαβαίνω ότι η Βουλή πρόκειται
να κλείσει την Παρασκευή και θέλετε να προχωρήσετε σε συγκεκριµένες ενέργειες. Θα δούµε, όµως, τις τροπολογίες, διότι,
όπως καταλαβαίνετε, ούτε στις επιτροπές συζητήθηκαν ούτε
καθ’ οιονδήποτε τρόπο ενηµερωθήκαµε για την ουσία τους,
όπως µε ενηµερώνει και η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Τζάκρη.
Εγώ δεν θα µιλήσω για τις τροπολογίες που έχετε καταθέσει
εσείς. Όµως, πρέπει να το διευκρινίσετε στο Σώµα, επειδή
υπήρξε µια άτυπη ενηµέρωση κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης
των Προέδρων την προηγούµενη εβδοµάδα ότι αναµένονται δεκαεπτά τροπολογίες του Υπουργείου Οικονοµικών και δέκα τροπολογίες του Υπουργείου Εργασίας.
Αν αυτό είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης, ελπίζω, για να
µπορέσουµε να έχουµε και µια οµαλή συνεδρίαση, ότι αυτές οι
τροπολογίες δεν θα έρθουν στη σηµερινή συζήτηση, µέσα στο
µεσηµέρι, χωρίς να έχει τη δυνατότητα η Βουλή να ενηµερωθεί
αναλυτικά για το τι περιέχουν.
Θέλω, λοιπόν, διευκρίνιση από εσάς αν οι Υπουργοί Εργασίας
και Οικονοµικών προσανατολίζονται στην κατάθεση σήµερα
αυτών των είκοσι επτά τροπολογιών ή κάποιων από αυτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Τζανακόπουλε.
Κύριε Υπουργέ, κάντε µια διευκρίνιση, για να προχωρήσουµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων):
Κατ’ αρχάς, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, να ξεκαθαρίσω ότι
όσον αφορά τη µία µε τις πολλαπλές τροπολογίες του Υπουργείου Ανάπτυξης έχουν όλες συζητηθεί στις επιτροπές και στην
πρώτη ανάγνωση και σε δεύτερη ανάγνωση. Έχω διαβάσει µία
προς µία…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Μία αναφορά κάνατε. Δεν τις φέρατε.
Μας είπατε ότι θα φέρετε…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ένα λεπτό. Να είµαστε µεταξύ µας συνεννοηµένοι. Υπάρχουν και Πρακτικά.
Διάβασα ένα προς ένα τα θέµατα των τροπολογιών. Σας είπα
ότι δεν µπορώ να σας καταθέσω, γιατί η Γενική Γραµµατεία της
Κυβέρνησης θέλει να µου περάσει και από τη ΓΔΟΥ και δεν είχαν
περάσει ΓΔΟΥ. Τις λάβατε την Πέµπτη, όπως προβλέπει ο Κανονισµός και σήµερα θα τις συζητήσουµε αναλυτικά. Δεν υπάρχει
µέσα σε αυτές τροπολογία µε πολιτικό διακύβευµα µείζον. Είναι
τεχνικού χαρακτήρα, αλλά δέχοµαι να τις συζητήσουµε. Και εδώ
κανένα πρόβληµα δεν υπάρχει. Δεν θα προκαλέσουν φασαρία
αυτές οι τροπολογίες. Είναι τεχνικές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι αυτό το κρίσιµο…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Η µία που την είχα πει, αλλά κατατέθηκε Παρασκευή, είναι του Υπουργείου Άµυνας, ως προς τη νέα τρίµηνη
παράταση των ναυπηγείων Ελευσίνας. Δεν φαντάζοµαι ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει να ψηφίσουµε την τροπολογία. Είναι
αδιανόητο.
Άρα, ως προς τις πολλές του Υπουργείου Αναπτύξεως, τα θέµατα έχουν ανακοινωθεί και στην πρώτη ανάγνωση και στη δεύτερη ανάγνωση. Και εγώ θα προτιµούσα, κύριε Πρόεδρε, να
είχαν κατατεθεί κανονικά µε τη ΓΔΟΥ τους από την πρώτη επιτροπή. Όµως, επειδή είχαµε µαζική κατάθεση νοµοσχεδίων στη
Βουλή, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν µπορούσε να βγάλει τη ΓΔΟΥ. Αλλά δεν είχαµε κάτι. Αυτά τα έχουµε πει.
Στο παρόν νοµοσχέδιο σήµερα άλλες δεν πρόκειται να έρθουν. Μέσα στην εβδοµάδα, προφανώς θα έρθουν κι άλλες τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα, σήµερα δεν θα έρθουν.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, την κ. Θεοδώρα Τζάκρη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ για να τοποθετηθώ
επί των δεκαπέντε τροπολογιών, οι οποίες ανακοινώθηκαν ως τίτλοι -να το πω κατ’ αυτή την έννοια- στην προηγούµενη επεξεργασία του στις επιτροπές και δεν συζητήθηκαν ποτέ, ούτε είδαµε
καν τα σώµατα, θα χρειαστώ χρόνο. Το ζητώ προκαταβολικά και
νοµίζω το ίδιο θα κάνουν και οι λοιποί συνάδελφοι.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το παρεµπόριο στην Ελλάδα,
όπως και η παραοικονοµία στο σύνολό της, δεν προέκυψε συνεπεία της πρόσφατης δεκαετούς κρίσης. Είναι ένα φαινόµενο διαχρονικό και εµείς ως Κοινοβούλιο οφείλουµε να νοµοθετούµε
κατά τρόπο που να περιορίσουµε την αρνητική επίδρασή του στη
δίκαιη οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Έτσι, θα περίµενε κανείς
το παρόν νοµοσχέδιο να λαµβάνει υπ’ όψιν ότι το παραπάνω δεν
αποτελεί συνέχεια της κοινωνικής διαβούλευσης, κύριοι συνάδελφοι, που είχε ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ προκειµένου να φέρει προς
ψήφιση ένα πλήρες και λειτουργικό σχέδιο νόµου. Όπως, όµως,
έχω τονίσει σε όλες τις προηγούµενες συζητήσεις στις επιτροπές, η ΔΙΜΕΑ δεν έλαβε υπ’ όψιν της την προηγούµενη προεργασία και έτσι δεν µοιάζει ικανή να απαντήσει στην αντιµετώπιση
ενός ζητήµατος µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητα του παρεµπορίου.
Πρόκειται για µια οργανική µονάδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, εξαρτηµένη από τη βούληση του εκάστοτε Υπουργού. Οι
αρµοδιότητες της νέας αυτής υπηρεσίας δεν είναι ξεκάθαρες.
Το πλαίσιο συνεργασίας µε άλλες υπηρεσίες δεν είναι σαφές,
ενώ απουσιάζει και η πρόβλεψη για διυπουργική συνεργασία.
Ουσιαστικά, πρόκειται για το απότοκο της σύνθεσης του ΣΥΚΕΑΑΠ, το οποίο –για να απαντήσω στον εισηγητή της Πλειοψηφίας- ιδρύθηκε µε δικό σας νόµο το 2014 και µέχρι το 2016 είχε
µηδενικούς ελέγχους. Μηδενικό. Ήταν δηλαδή ένα πτώµα. Πήραµε ένα πτώµα το 2016 και το απογειώσαµε, αγαπητέ κύριε συνάδελφε. Και αυτό προκύπτει από την απολογιστική έκθεση του
2018, όπου φαίνεται ότι την τριετία 2016 – 2017 - 2018 πραγµατοποιήθηκαν περί τους εννιάµισι χιλιάδες αγορανοµικούς ελέγχους στην αγορά, που µέχρι τότε δεν υπήρχε απολύτως τίποτα.
Το ΣΥΚΕΑΑΠ ουσιαστικά αποκαθιστά η δοµή που φέρνετε, που
συµπτύσσεται µε κάποιες ήδη υπάρχουσες δοµές της Γενικής
Γραµµατείας Καταναλωτή. Δεν απλοποιείτε καν τις διαδικασίες
και η ίδρυσή της σε καµµία περίπτωση δεν αποτελεί ένα ολιστικό
σχέδιο για την αποτελεσµατική πάταξη του παρεµπορίου.
Στο σύνολό του ο προτεινόµενος ελεγκτικός µηχανισµός δεν
παρουσιάζει ολοκληρωµένο χαρακτήρα, δεν υποστηρίζεται από
ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, αν και ισχυρίζεται
ότι συντονίζει τον έλεγχο, δεν περιλαµβάνει µηχανισµούς και καινοτόµες διαδικασίες διενέργειας ελέγχων όπως αυτό της εποπτείας βάσει της εκτίµησης κινδύνου, των φύλλων ελέγχου, του
προγραµµατισµού, της λογοδοσίας, που απαιτεί ένα σύγχρονο
αποτελεσµατικό και αποδοτικό ενιαίο σύστηµα εποπτείας προϊόντων που έχει ανάγκη η χώρα και η αγορά.
Το µόνο ενθαρρυντικό στοιχείο στο νοµοσχέδιο για την προτεινόµενη νέα δοµή εποπτείας της αγοράς είναι η αναφορά που γίνεται στο άρθρο 4 ότι η ΔΙΜΕΑ ορίζεται ως αρχή εφαρµογής
εποπτείας και διαχείρισης για το πεδίο εποπτείας «Προστασία καταναλωτή και σύννοµη ή προσήκουσα παροχή υπηρεσιών» σύµφωνα µε διατάξεις του άρθρου 130 του ν.4512/2018. Κι αυτό, γιατί
έτσι η νέα δοµή θα ακολουθήσει τις γενικές αρχές για την άσκηση
εποπτείας και θα υιοθετήσει τα καινοτόµα εργαλεία άσκησης
ελέγχου και εποπτείας που εισήγαγε ο ν.4512/2018 του ΣΥΡΙΖΑ,
όπως εποπτεία βάσει αξιολόγησης κινδύνου, χρήση φύλλων ελέγχου για τη διεξαγωγή οµοιόµορφων ελέγχων, νέο µοντέλο επιβολής κυρώσεων, σύστηµα διαχείρισης καταγγελιών κ.λπ..
Ένα ακόµα προβληµατικό σηµείο της ΔΙΜΕΑ είναι η πιθανή αλληλεπικάλυψη αρµοδιοτήτων. Σε πολλές διατάξεις του νοµοσχεδίου προβλέπεται ειδικότερη καθ’ ύλην αρµοδιότητα διαφόρων
άλλων δηµοσίων υπηρεσιών, Υπουργείων ή και ανεξάρτητων
αρχών. Συνεπώς, ενυπάρχει ο κίνδυνος σύγχυσης, αλληλεπικάλυψης αλλά και ζητήµατα νοµιµότητας και ακυρότητας που επισηµάνθηκαν από τους φορείς κατά την ακρόαση φορέων, όπως
ο ΣΕΒ.
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Πρέπει, επίσης, να αποσαφηνιστεί ρητά τι ισχύει και τι δεν
ισχύει, τι καταργείται και τι εξαιρείται. Οι αρµοδιότητες της
ΔΙΜΕΑ θα πρέπει να διευκρινιστούν αναλυτικά, ώστε να µην
υπερκαλύπτουν τις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας σχετικά µε την εποπτεία της αγοράς και την αξιολόγηση της συµµόρφωσης των προϊόντων σύµφωνα µε την
εναρµονισµένη τεχνική νοµοθεσία.
Ένα ακόµη σηµείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι η στελέχωση της νέας αυτής µονάδας. Ο παράγοντας εµπειρίας των
στελεχών, που δεν υπάρχει στις διατάξεις του νοµοσχεδίου, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν κατά τη διαδικασία της επιλογής,
διότι θεωρώ απαραίτητο στην υπηρεσιακή επιτροπή να αποσπαστούν δηµόσιοι υπάλληλοι που να έχουν θητεύσει επιτυχώς σε
όλο το φάσµα της κρατικής πολιτικής της αντιµετώπισης του παρεµπορίου και της παραοικονοµίας. Έπειτα, είναι ανάγκη να εξειδικευθεί ένα ειδικό πλαίσιο πρόνοιας για το ωράριο και τις
αµοιβές των στελεχών της διυπηρεσιακής επιτροπής και να εξασφαλιστούν εξαρχής όλα τα απαραίτητα µηχανοκίνητα και ψηφιακά µέσα που θα καταστήσουν τη µονάδα αυτή αποτελεσµατική, πέρα και έξω από τη συµβατική γραφειοκρατική λειτουργία του κράτους και του δηµοσίου.
Ολοκληρώνοντας, όσον αφορά την ίδρυση της ΔΙΜΕΑ, θα
ήθελα να επαναλάβω την πρότασή µου να υπάρξει βαθµονόµηση
της φύσης του οικονοµικού και κοινωνικού εγκλήµατος του παρεµπορίου. Διότι είναι άλλο πράγµα ένας υπερπολύτεκνος, ο
οποίος πωλεί αγροτικά προϊόντα χωρίς άδεια έξω από τους χώρους των λαϊκών αγορών ή κατά µήκος του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου. Είναι άλλο πράγµα ένας πωλητής πλαστών
βιοµηχανικών προϊόντων που πωλεί τα προϊόντα του εντός ή
εκτός των λαϊκών αγορών, ο οποίος αποτελεί µέρος κυκλώµατος
παρεµπορίας και παραποίησης εµπορικών σηµάτων. Και φυσικά,
είναι τελείως διαφορετικό πράγµα ο εντοπισµός παράνοµων
φορτίων καυσίµων, τσιγάρων, οινοπνευµατωδών και άλλων προϊόντων υψηλού φορολογικού δείκτη.
Έτσι, λοιπόν, νοµίζω ότι πρέπει να αποφευχθεί ο άσκοπος
φόρτος εργασίας των στελεχών της µονάδας, να υπάρξει µέριµνα στο νοµοσχέδιο περί της τάχιστης συγκεκριµενοποίησης ορισµένων κλιµάκων παρεµπορίου και παραοικονοµίας. Συνδέω
αυτά τα δύο πεδία, γιατί το παρεµπόριο σηµαίνει διακίνηση τεράστιου όγκου µετρητών, τα οποία προφανώς διακινούνται εξωτραπεζικά και, όπως αποδεικνύουν σχετικές µελέτες, από κοινού
µε την αδήλωτη εργασία αγγίζουν το 30% περίπου του ΑΕΠ της
χώρας.
Εκτός όµως από την ανάγκη ύπαρξης ενός σύγχρονου νοµικού
πλαισίου για το ηλεκτρονικό εµπόριο, το οποίο ανθεί στις µέρες
µας, επισήµανα -και θα αναφερθώ σε αυτό- το χειµαζόµενο από
την κρίση κλάδο του παρεµπορίου προϊόντων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Και έχω και εδώ να προτείνω κάτι. Μια από τις µεγαλύτερες πληγές σε διεθνές επίπεδο αποτελεί η παράνοµη διακίνηση
προϊόντων καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Και σε αυτό, ενώ το νοµοσχέδιο αναφέρεται, εντούτοις δεν νοµίζω ότι µπορεί να αντιµετωπιστεί ως πρόβληµα από την υπηρεσιακή µονάδα, αν δεν
προβλέψουµε τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής στην οποία θα
συµµετέχουν αφ’ ενός η εταιρεία πνευµατικών δικαιωµάτων των
Ελλήνων δηµιουργών, αφ’ ετέρου δε οι εκπρόσωποι των διεθνών
παρόχων προϊόντων καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Για παράδειγµα,
σήµερα υπάρχουν πλατφόρµες, οι οποίες, σε αντίθεση µε τις µεγάλες διεθνείς πλατφόρµες, όπως η «AMAZON» ή το «SPOTIFY»,
δεν αποδίδουν νοµίµως τις αµοιβές στους καλλιτέχνες µε αποτέλεσµα µια αγνώστου ύψους, αλλά σε κάθε περίπτωση τεράστια
σε έκταση φοροδιαφυγή και αποφυγή απόδοσης αµοιβών στους
καλλιτέχνες. Είναι ένα πολύ ειδικό πεδίο το οποίο µας δείχνει, σε
συνδυασµό µε την επερχόµενη διόγκωση της τηλεργασίας κάθε
είδους, τα αχαρτογράφητα όρια της φύσης και του οικονοµικού
αντικειµένου του παρεµπορίου και της παραοικονοµίας.
Στην ουσία, όπως καταλαβαίνουµε όλοι, αυτό το νοµοσχέδιο,
το οποίο είχε τοποθετηθεί ως ύψιστη προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ,
θα πρέπει να υπερβαίνει κατά πολύ τον εποπτικό χαρακτήρα που
έχουν οι προτεινόµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις και να παραπέµπει σε ένα φιλόδοξο σύστηµα ελέγχου, προστασίας κάθε πτυχής
δηµοσίου συµφέροντος που σχετίζεται µε την κυκλοφορία του
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προϊόντος, δηλαδή µε την ασφάλεια των καταναλωτών, την
εθνική ασφάλεια ακόµα και τα δηµόσια έσοδα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά τη δηµιουργία ενός σύγχρονου φορέα που θα
φέρει πειστικά αποτελέσµατα, που θα καταρτίζει συγκεκριµένο
στρατηγικό πλάνο µε δράσεις, βάσει πάντα των τελευταίων εξελίξεων, που θα εξειδικεύει το εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την
καταπολέµηση του παρεµπορίου και θα διεξάγει αυστηρούς
ελέγχους µε µικτά κλιµάκια, υπό συνθήκες πλήρους διαφάνειας,
δηµοσιεύοντας τα στοιχεία των ελέγχων σε µηνιαία βάση, ενός
φορέα που θα λογοδοτεί και θα λειτουργεί µε διαφάνεια και ακεραιότητα. Εν τέλει, ενός φορέα ικανού να προασπίσει το δηµόσιο
συµφέρον.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όσον αφορά τα προβλεπόµενα
από τα άρθρα 23 και 24, που έχουν να κάνουν µε τη συµµετοχή
σε συλλογικά όργανα νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου µε
ηλεκτρονικά µέσα και τη σύσταση ΙΚΕ µέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας αντίστοιχα, πιστεύω πως κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και απαντούν στις διαµορφούµενες από τη σύγχρονη
πραγµατικότητα συνθήκες.
Εκεί που διαφωνούµε είναι στο άρθρο 25, που προβλέπεται η
επανασύσταση πληροφοριακού συστήµατος που παρέχει τις
άδειες στις λαϊκές αγορές. Θα προκληθεί αχρείαστη αναταραχή
µε την ανάγκη επανεγγραφής και επανακαταχώρησης των ήδη
αδειοδοτηµένων εµπόρων στο νέο σύστηµα, πολλώ δε µάλλον
που νέα άδεια έχει να δοθεί από το 2018. Όλη αυτή η αναταραχή
πρέπει να αποφευχθεί, αν αποφασίσετε να διατηρήσετε το υπάρχον σύστηµα, επιφέροντας απλά κάποιες τεχνικές βελτιώσεις.
Θα ήθελα, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σχολιάσω
για µία ακόµη φορά το πρόβληµα που προκύπτει από το άρθρο
30, το οποίο ορίζει το ΤΕΕ ως µοναδικό φορέα πιστοποίησης,
αποκλείοντας άλλους επαγγελµατικούς φορείς, όπως η ΓΣΕΒΕΕ,
για παράδειγµα, της οποίας ο Αντιπρόεδρος ο κ. Βαργιάµης εδώ
στη Βουλή διαµήνυσε πως οµολογουµένως υπάρχει σύγχυση ως
προς τις πιστοποιήσεις ή η Οµοσπονδία Ανελκυστήρων. Επίσης,
δεν είναι δυνατόν να πιστοποιούνται επαγγελµατίες που έχουν
ήδη πιστοποιηθεί, όπως για παράδειγµα ενεργειακοί επιθεωρητές. Η υποχρέωση πιστοποίησης ακόµη και ήδη πιστοποιηµένων
µηχανικών του Πολυτεχνείου, που πέντε χρόνια φοίτησης θεωρείτε ότι είναι κάτοχοι master, αποτελεί µέτρο επιβαρυντικό για
την ίδια την κοινωνία, καθώς το κόστος πιστοποίησης των επαγγελµατιών µετακυλίεται στην αγορά.
Η διάταξη αυτή θα λειτουργήσει επιβαρυντικά ως προς τον
υγιή ανταγωνισµό και δικαίως εγείρει ερωτηµατικά. Προτείνω να
δοθεί η δυνατότητα και σε άλλους φορείς να µπορούν να πιστοποιηθούν από το ΕΣΥΔ για την πιστοποίηση επαγγελµατιών, αλλά
και να αναγνωριστούν, µε βάση το νέο καθεστώς, όσοι επαγγελµατίες έχουν λάβει ήδη πιστοποίηση, καθώς αυτό είναι το ορθό
και το δίκαιο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως είπα και στην επιτροπή, τα
άρθρα 33 έως 35 αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση.
Με το άρθρο 33 παρατείνεται η προθεσµία για τη γνωστοποίηση ή την έγκριση εγκατάστασης ή λειτουργίας των κέντρων
αποθήκευσης και διανοµής, δεδοµένου ότι µέχρι σήµερα πάρα
πολλά κέντρα αποθήκευσης και διανοµής δεν έχουν ενταχθεί στο
αδειοδοτικό πλαίσιο του ν.4302/2014 λόγω θεµάτων χωροθέτησής τους. Με τη διάταξη αυτή δίνεται η δυνατότητα προσαρµογής τους στο αδειοδοτικό πλαίσιο µέχρι το προβλεπόµενο
διάστηµα, χωρίς την επιβολή προστίµου.
Στο άρθρο 32 µετασχηµατίζεται και εντάσσεται ως αποκεντρωµένη αυτοτελή λειτουργική µονάδα µε διαχειριστική, οικονοµική
και λογιστική το «ΕΙΜ», το «ΕΣΥΔ Α.Ε.» και ο «ΕΛΟΤ Α.Ε.», κατόπιν, βέβαια, συµµόρφωσης και µε την κοινοτική νοµοθεσία και τις
κοινοτικές επιταγές.
Στο άρθρο 33 παρατείνεται η προθεσµία των άρθρων 3982/11
και 4302/14 της τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων, λόγω κορωνοϊού. Θέλω να θυµίσω πως για τη Θεσσαλονίκη υπάρχει σχέδιο για το παραλιακό
µέτωπο, το οποίο προβλέπει τη µετεγκατάστασή τους και στοχεύει στη δηµιουργία µιας νέας ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης,
όπου οι επιχειρήσεις θα λειτουργούν σε έναν οργανωµένο χώρο
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µε καλύτερες εξυπηρετήσεις, πιο σοβαρές συνθήκες και σεβασµό στο περιβάλλον. Ελπίζω, λοιπόν, να µην µείνετε στην παράταση, αλλά να προωθήσετε το σχέδιο που εµείς συγκροτήσαµε,
ώστε τα ναυπηγεία Θεσσαλονίκης να µεταβούν στη νέα εποχή.
Στο άρθρο 34 επαναδιατυπώνονται τα προεδρικά διατάγµατα
που έχουν εκδοθεί για τα επαγγέλµατα του υδραυλικού, του ηλεκτρολόγου κ.λπ., για να εισαχθούν επί της ουσίας σε πέντε σελίδες νοµοθέτησης τρεις µόνο αλλαγές: η κατάθεση της
υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης στις αρµόδιες Αρχές, που
γίνεται πλέον υποχρεωτική για τη σύνδεση της εκτελεσθείσας
εγκατάστασης µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας, όπως η ΕΥΔΑΠ, το
πιστοποιητικό υγείας από δηµόσιο νοσοκοµείο ή λοιπές υγειονοµικές υπηρεσίες του δηµοσίου για την αρτιµέλεια, την όραση και
την ακοή του ενδιαφερόµενου και στο εξής, η παροχή στοιχείων
που τεκµηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών εντός της
οκταετίας ή δεύτερον, την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής
εκτέλεσης που τεκµηριώνουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών εντός
της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο µε το 40% του µέσου ετήσιου
ατοµικού διαθέσιµου εισοδήµατος.
Όσον αφορά τις στρατηγικές επενδύσεις, παρατηρώ τα εξής:
Δίνετε τη δυνατότητα σε στρατηγικές επενδύσεις να µην καταβάλουν φόρο εισοδήµατος από τρία έως δεκαπέντε έτη, ανάλογα µε τα ετήσια κέρδη ως του ποσού των 7,5 εκατοµµυρίων.
Δεν υπάρχουν πια τα όρια που υπήρχαν. Πλέον µπορούν µε
στρατηγικές επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης µε προϋπολογισµό 20 εκατοµµυρίων να παίρνουν απαλλαγή 7,5 εκατοµµυρίων.
Με τον δικό µας νόµο οι µεγαλύτερες επενδύσεις από 35 έως
100 εκατοµµύρια έχαναν σταδιακά τη δυνατότητα φοροαπαλλαγής και επενδύσεις άνω των 100 εκατοµµυρίων δεν είχαν απαλλαγή φόρου εισοδήµατος, ενώ τώρα θα έχουν.
Προφανώς, δίνετε περισσότερες φορολογικές απαλλαγές σε
λίγους, χωρίς καµµία κλιµάκωση και µε αυτόν τον τρόπο µόνο
πολύ λίγες επιχειρήσεις, τελικά, θα ωφεληθούν. Αυτό, βέβαια,
δεν µας προκαλεί καµµία απολύτως εντύπωση. Ξέρουµε πως
έχετε µια αδυναµία στους επιχειρηµατικούς κολοσσούς. Θα
ήταν, βέβαια, πιο συνετό να λειτουργείτε µε γνώµονα το συµφέρον των πολλών και το δηµόσιο συµφέρον εν γένει. Αλλά τι λέω;
Ποτέ δεν σκεφτήκατε το δηµόσιο συµφέρον. Γιατί να το κάνετε
τώρα;
Για τον αναπτυξιακό νόµο, η ένταξη των γηπέδων ποδοσφαίρου, µπάσκετ, καθώς τένις και των κολυµβητικών δεξαµενών
στον αναπτυξιακό νόµο, δεδοµένου ότι προβλέπεται η χρηµατοδότησή τους από το ΕΣΠΑ, δεν θεωρώ ότι πρέπει να είναι ζήτηµα
πρώτης προτεραιότητας σε µια εποχή που οι διαθέσιµοι οικονοµικοί πόροι βαίνουν µειούµενοι. Εδώ φαίνεται να κάνετε κάτι αντίστοιχο µε την ένταξη των εταιρειών courier στον αναπτυξιακό
νόµο το καλοκαίρι του 2019 και ειλικρινά µε κάνετε να αναρωτιέµαι για το κριτήριο βάσει του οποίου λειτουργείτε και αποφασίζετε.
Επίσης, µε το άρθρο 5 της τροπολογίας ενισχύονται από τον
αναπτυξιακό τα κλειστά πάρκινγκ και τα κέντρα αποκατάστασης.
Επίσης, πάλι µε την τροπολογία στο άρθρο 11, ενισχύονται αυτοί
οι κωδικοί δραστηριότητας στα νησιά: το χονδρικό εµπόριο πετρελαίου για κινητήρες, συµπεριλαµβανοµένων αυτών των σκαφών, το χονδρικό εµπόριο πετρελαίου θέρµανσης από
µεταπωλητή και το χονδρικό εµπόριο υγραερίου εµφιαλωµένου
ή µη.
Γιατί δεν ενισχύετε, κύριε Υπουργέ -σας το είπα και στη συζήτηση στην επιτροπή- µέσω ΕΣΠΑ τις επενδύσεις αυτές που είναι
αµιγώς ιδιωτικές και επιλέγετε να επιβαρύνετε τον πεπερασµένο
προϋπολογισµό του αναπτυξιακού; Γιατί, δηλαδή, αφαιρείτε τα
χρήµατα, για παράδειγµα, από την επαναλειτουργία των κρατικών ΚΕΘΥΑΠ προς όφελος των ιδιωτών που εκµεταλλεύονται µε
υπέρογκες χρεώσεις τους νοσηλευόµενους;
Η Νέα Δηµοκρατία, τελικά, είναι το κόµµα των ιδιωτών που κάνουν µπίζνες µε το κράτος; Τι αναπτυξιακό αποτύπωµα έχουν,
παραδείγµατος χάριν, τα πάρκινγκ και τα γήπεδα τένις, πολλώ
δε µάλλον το χονδρικό εµπόριο πετρελαίου, το χονδρικό εµπόριο
πετρελαίου θέρµανσης από µεταπωλητή και το χονδρικό εµπόριο υγραερίου, εµφιαλωµένου ή µη; Ειλικρινά απορώ.
Όσον αφορά, τώρα, τις παρατάσεις στον αναπτυξιακό, παρα-

17106

τάσεις στους αναπτυξιακούς δίνονται κατά κόρον. Θεωρώ υπερβολική την παράταση του αναπτυξιακού του 2004, δεκαέξι χρόνια µετά. Αντιθέτως, θεωρώ επιβεβληµένες τις παρατάσεις του
αναπτυξιακού του 2011.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να
σχολιάσω τις προβλέψεις του νοµοσχεδίου για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Αρχικά φαίνεται πως για την ένταξη στο µητρώο προβλέπεται και µια θετική εισήγηση από επιτροπή αξιολόγησης.
Έχει ανακοινωθεί από τον αρµόδιο Υφυπουργό ότι στις εταιρείες
αυτού του µητρώου θα µοιραστούν χρήµατα και µάλιστα, πολύ
σηµαντικά ποσά. Τίθενται, εποµένως, κρίσιµα ερωτήµατα ως
προς τη διαφάνεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Επιπλέον, δεν ορίζεται µε σαφήνεια εντός του νόµου ποιες επιχειρήσεις δύναται να χαρακτηριστούν ως νεοφυείς. Κατά τη
γνώµη µου, αυτό πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται να αφεθεί η αρµοδιότητα απόφασης επί του χαρακτηρισµού µιας επιχείρησης στη
διακριτική ευχέρεια ενός µόνο προσώπου, ενός Υπουργού ή µίας
επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, η σύσταση µητρώου, δηλαδή µιας
πλατφόρµας -αυτό το «Elevate Greece»-, δεν συνιστά ενίσχυση
των νεοφυών επιχειρήσεων έντασης γνώσης και τεχνολογίας, ειδικά αν µοιράζει χρήµατα σε ολίγους µε αδιαφανείς διαδικασίες.
Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η πρόβλεψη του άρθρου 49
περί φορολογικών κινήτρων σε επενδυτικούς αγγέλους, όπου
προβλέπουµε ότι δεν υπάρχει λεπτοµερής και διαφανής ρύθµιση
για τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα φυσικό πρόσωπο επενδυτής, ώστε να µπορεί να εµπλέκεται επενδυτικά µε τις επιχειρήσεις αυτές. Ποια αρχή είναι αυτή, τελικά, που θα ελέγχει και
θα αποφαίνεται σχετικά µε τα εχέγγυα και µάλιστα για φυσικά
πρόσωπα, κύριε Υπουργέ;
Όλα τα παραπάνω θα έπρεπε να έχουν απαντηθεί στο νοµοσχέδιο που µας παρουσιάζετε και µάλιστα, εξονυχιστικά σε αυτή
τη συζήτηση, τώρα, σήµερα στην ολοµέλεια. Και αυτή η βιασύνη,
η προχειρότητα και η ανευθυνότητα εν γένει µε την οποία αντιµετωπίσατε τη σύνταξη του παρόντος σχέδιο νόµου είναι αυταπόδεικτη. Φαίνεται και από τις δεκαπέντε τροπολογίες που
εισήχθησαν σε αυτό, κυριολεκτικά την τελευταία στιγµή, χωρίς
διαβούλευση στις αρµόδιες επιτροπές. Πλην, όµως, µεταξύ
αυτών δεν συµπεριλαµβάνεται, κύριε Υπουργέ, η υποσχεθείσα
τροπολογία για τους εργαζόµενους της «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ»,
για την οποία είχαν δεσµευτεί ότι θα έρθει σε ένα από τα νοµοσχέδια που συζητάµε αυτή την εβδοµάδα.
Αγγίζετε τα όρια της θεσµικής φαιδρότητας, µετατρέποντας,
ουσιαστικά, ολόκληρο το νοµοσχέδιο σε τροπολογία, πράγµα
που σηµαίνει είτε ότι είστε άσχετοι και πρόχειροι, είτε ότι κατά
λάθος πήγατε να νοµοθετήσατε σωστά και οι εργοδότες σας σάς
µαζέψανε άρον άρον. Δεν έχετε αφήσει άρθρο του νοµοσχεδίου
για το οποίο να µην έχετε φέρει τροπολογίες. Δεν έχει κανένα
νόηµα να τις κατονοµάσουµε, γιατί είναι εβδοµήντα τέσσερις σελίδες, αλλά σε κάθε µία από αυτές τις τροπολογίες κρύβεται και
ένα µνηµειώδες ρουσφέτι. Ας τις δούµε µία-µία.
Ειλικρινά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας,
σπάτε καθηµερινά το παγκόσµιο ρεκόρ εντεταλµένης διακυβέρνησης. Είστε ο ορισµός της κυβέρνησης που διορίστηκε από επιχειρηµατίες, και υλοποιεί αυθωρεί και παραχρήµα τις εντολές των
εργοδοτών της. Μετά την πρώτη τροπολογία και την απόκτηση
των δύο περιπολικών κατευθυνόµενων βληµάτων για το Πολεµικό
Ναυτικό, µε την οποία προφανώς και συµφωνούµε για λόγους
εθνικού συµφέροντος, έρχεστε και φέρνετε µία τροπολογία απαλλαγή, δεύτερη σε πέντε µήνες, υπέρ των καναλαρχών.
Όχι µόνο τους χαρίσατε δεκάδες εκατοµµύρια µε το πρόσχηµα της καµπάνιας «Μένουµε Σπίτι», όχι µόνο τους κηρύξατε
πληττόµενους και αναλάβατε το µισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος του προσωπικού τους, όχι µόνο τους χαρίσατε τη µισή προκαταβολή φόρου, όχι µόνο µεταθέσατε όλες τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις για έξι µήνες και τους χαρίσατε 20 εκατοµµύρια από τη δόση των αδειών και του 2020, έρχεστε τώρα µε αυτή
την τροπολογία και τους απαλλάσσετε από τις οφειλές τους στην
ουσία. Και το κόστος αυτό ακολούθως το χαρίζετε στη «DIGEA»
και το µετακυλύετε και στον κρατικό προϋπολογισµό. Είστε η
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µόνη κυβέρνηση που δεν έχετε µόνο κρατική τηλεόραση που την
έχετε µεταλλάξει σε ιδιωτικό σας γενίτσαρο, αλλά έχετε πέντε
κανάλια δήθεν ιδιωτικά, τα οποία, όµως, λειτουργούν δηµοσία
δαπάνη. Τέτοια τηλεόραση ούτε επί Σοβιετίας. Στην ουσία πληρώνει ο ελληνικός λαός για την παραπληροφόρηση του, γιατί επί
της ουσίας γι’ αυτό πρόκειται.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, καταγγέλλουµε και καταψηφίζουµε
αυτήν την κατάπτυστη τροπολογία, αλλά καταγγέλλουµε και
σας, γιατί προσβάλλετε τη δηµοκρατία φέρνοντας ένα νοµοσχέδιο που θεωρητικά προστατεύει τα δηµόσια οικονοµικά.
Πάµε τώρα στο άρθρο 2 της τροπολογίας για τη διασφάλιση
της οµαλής παροχής καθολικών ταχυδροµικών υπηρεσιών. Δεν
µας εξηγείτε γιατί κάνετε και δεύτερο δώρο στους κολλητούς
σας µε τις εταιρείες ταχυµεταφορών, που τις βαφτίσατε πληττόµενες την περίοδο που κατέγραφαν το µεγαλύτερο τζίρο στην
ιστορία τους και ζούσαν τον χρυσό αιώνα του Περικλή. Στην
ουσία δεν φτάνει που τους ευεργετήσατε ως πληττόµενους, έρχεστε και τους κάνετε και αυτούς τροφίµους του δηµοσίου ταµείου, επικαλούµενοι εξαιρετικές συνθήκες που συνεπάγονται
αυξηµένο κόστος –παίρνω την έκφραση από το κείµενο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία συνάδελφε, είστε στα δεκαεννιά λεπτά. Θα σας δώσω άλλα δύο
λεπτά χρόνο να φτάσετε στα είκοσι ένα λεπτά, για να ολοκληρώσετε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Εντάξει, θα ολοκληρώσω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Δεν πειράζει, κύριε Πρόεδρε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Και δεν θα προλάβω, κύριε Πρόεδρε,
να σχολιάσω όλες τις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Θα βρείτε
µετά χρόνο.
Συνεχίστε, σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κύριε Υπουργέ, σοβαρολογείτε; Με όλα
τα αεροπλάνα να πετούν, όλα τα καράβια να ταξιδεύουν, πλήττεται ο τοµέας των ταχυδροµικών υπηρεσιών; Όχι µόνο το καταγγέλλουµε και το καταψηφίζουµε, αλλά σας απευθύνουµε εκ
νέου µια αυστηρή προειδοποίηση. Θα λογοδοτήσετε για αυτή τη
λεηλασία του δηµόσιου χρήµατος, γιατί περί αυτού πρόκειται.
Για να καταλάβουν όλοι τι εννοώ, ας πάµε στην τροπολογία
του άρθρου 10 για τον θεσµό του ανεξάρτητου µηχανικού, όπου
πάτε αναδροµικά στον ν.4062/2012 περί του θεσµού του ανεξάρτητου µηχανικού και προστίθεται στο εκεί άρθρο 6 το 6Α. Και έρχεστε µε αυτήν την τροπολογία και τι µας λέτε; Ειδικά για το
Ελληνικό, όπου ορίσατε Υφυπουργό τον υπάλληλο της επενδύτριας εταιρείας, µετά τη µεταβίβαση του 100% της εταιρείας
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», όλες οι εργασίες υλοποιούνται µε δαπάνες
των φορέων των προηγούµενων εδαφίων και κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης διάταξης. Συγκεκριµένα οι µελέτες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων υποδοµής εκτελούνται από
µελετητές που επιλέγει ο εργολάβος και οι µελέτες ελέγχονται
και εγκρίνονται από ανεξάρτητο µηχανικό, δηλαδή, από άνθρωπο
του εργολάβου. Γιατί εργολάβος που διόρισε Υπουργό υπάλληλο του, που γκρεµίζει τα ακίνητα για τριάµισι χρόνια µε δαπάνες του δηµοσίου, ας το παραδεχτούµε ότι έχει την ισχύ να
επιλέξει και τον ανεξάρτητο µηχανικό.
Εν ολίγοις, αν προσθέσουµε ότι η ίδια τροπολογία δίνει υπερεξουσίες στον εργολάβο και για την εκτέλεση και για την επίβλεψη
και για την παραλαβή των εργασιών, τότε είστε Κυβέρνηση βγαλµένη από τη «Φίνος Φιλµ», όπου πρωταγωνιστούσαν µεσίτες που
πουλούσαν οικόπεδα µε φως, νερό, τηλέφωνο στον αιγιαλό σε
ιδιώτες που έκαναν ό,τι ήθελαν και κατέστρεψαν το παραλιακό µέτωπο της χώρας.
Το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι στο εδάφιο δ’ της τροπολογίας υποχρεώνετε και τις δηµόσιες υπηρεσίες να παραλάβουν
αναντίρρητα οτιδήποτε φτιάξει ο εργολάβος µε τη σύµπραξη του
ανεξάρτητου µηχανικού. Εδώ δεν έχουµε ανεξάρτητη κυβέρνηση
να αντισταθεί στην εργολαβική αυθαιρεσία και θα βρούµε ανεξάρτητο µηχανικό!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στάθηκα µόνο στην τροπολογία
επί του άρθρου 10, γιατί…

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΗ’ - 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία συνάδελφε, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό
θα µου δώσετε για να ολοκληρώσω. Δεν έχει νόηµα να κυνηγιόµαστε για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχετε
πάρει επιπλέον εξήµισυ λεπτά χρόνου.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Στάθηκα µόνο στην τροπολογία επί του
άρθρου 10, γιατί είκοσι µέρες µετά το σόου που κάνατε στο Ελληνικό, γκρεµίζοντας δηµοσία δαπάνη τρία κτίρια µόλις, χθες η κ.
Λάτση αποχώρησε και επίσηµα ως «LAMDA DEVELOPMENT» από
την επένδυση του Ελληνικού και θα δούµε τελικά από ποιον θα αντικατασταθεί. Το θέµα χρήζει διερεύνησης. Ήδη, όµως, έχουν
υπάρξει τα πρώτα τροχιοδεικτικά –να το πω µε αυτήν την έννοιαδηµοσιεύµατα.
Στο σηµείο αυτό και για όσους δεν το γνωρίζουν, υπενθυµίζουµε ότι η επένδυση δεν υπάρχει, καθώς οι τίτλοι δεν έχουν καν
µεταβιβαστεί και εν τέλει, δεν συντρέχουν πια και οι λόγοι για τους
οποίους το δηµόσιο πούλησε για λίγα ευρώ το στρέµµα το ακριβότερο οικόπεδο της χώρας.
Αφήνω για το τέλος, γιατί δεν προλαβαίνω να τις σχολιάσω
όλες, την ασυλία που δίνετε µε το άρθρο 4, στους προέδρους, αντιπροέδρους και τα µέλη του ΔΣ της εταιρείας που µισθώνει τις
εγκαταστάσεις στο Πλατύ και στις Σέρρες και στα SPV της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης, τους οποίους απαλλάσσετε τώρα και
για ζητήµατα µη καταβολής αποζηµιώσεων απόλυσης για τους
εκατόν τρεις εργαζοµένους αυτής.
Να θυµίσω ότι τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της εκµισθώτριας εταιρείας, πριν τη συµφωνία εξυγίανσης και βάσει προηγούµενου νόµου σας, δεν ευθύνονταν ούτε για πράξεις και
παραλείψεις, όπως πράξη µη καταβολής χρεών προς το δηµόσιο.
Αυτό θα πει προστασία των ιδιωτών επενδυτών! Μα, έτσι γίνοµαι
κι εγώ επενδύτρια, κύριε Υπουργέ. Αν µε απαλλάξετε από κάθε
ευθύνη στο δηµόσιο, στους ιδιώτες για την καταβολή αποζηµιώσεων, ο καθένας µας µπορεί να γίνει επενδυτής σε αυτή τη χώρα.
Γιατί δεν µας το είπατε πιο µπροστά;
Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας είχατε δώσει
πολλούς λόγους να καταψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο-παρωδία, σήµερα προσθέσατε άλλους εβδοµήντα τέσσερις, όσες είναι
και οι σελίδες των ρουσφετολογικών τροπολογιών, οι οποίες στην
ουσία συγκροτούν ένα νέο νοµοσχέδιο, στο οποίο δεν έχει γίνει η
παραµικρή διαβούλευση.
Καταψηφίζουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο αυτό και επειδή
σας έχουµε ικανούς να ξευτιλίσετε πολλές φορές ακόµη τη δηµοκρατία µας, ευχόµαστε να φύγετε το συντοµότερο, µήπως και µείνει τίποτα όρθιο σε αυτή τη χώρα που την έχετε µετατρέψει σε
προσωπικό σας τηλεοπτικό σταθµό και σε προσωπικό σας ταµείο.
Κερδίσατε βέβαια το δικαίωµα να νοµοθετείτε αυτοδύναµα, λέγοντας ψέµατα σε όλους, αλλά ξεχάσατε πως το ψέµα έχει κοντά
ποδάρια. Και η αλήθεια των πράξεών σας θα διερευνηθεί εξαντλητικά και θα είναι και η καταστροφή σας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο για ένα λεπτό σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κύριος
Υπουργός έχει τον λόγο για ένα λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Θα τα εξηγήσω αναλυτικά στην οµιλία µου µετά.
Απλώς, δύο σχόλια σε όσα είπε η κυρία συνάδελφος, για να µην
γίνονται παρεξηγήσεις στο Σώµα.
Ως προς την ασυλία, στο διοικητικό συµβούλιο, στους προέδρους και τους αντιπροέδρους στην Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, δεν δίνουµε, κυρία συνάδελφε, καµµία ασυλία στον επενδυτή.
Ο επενδυτής λέγεται Καραθανάσης, έχει νοικιάσει τα εργοστάσια
και αυτός δεν έχει καµµία ασυλία. Έχει συµφωνία µε την τράπεζα
και την ΕΒΖ.
Η ασυλία που δίνουµε είναι στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης. Σηµειώστε ότι ήταν

17107

µέλη που διορίσατε εσείς - είναι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουµε αλλάξει
κανέναν- και την ασυλία που λέτε ότι δώσαµε µε προηγούµενο
νόµο µας, την είχατε δώσει εσείς µε τον νόµο της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης.
Και τι έγινε; Ο νόµος που είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, έδινε ασυλία
µέχρι την έκδοση δικαστικής αποφάσεως και εµείς την επεκτείνουµε µέχρι την ολοκλήρωση του νοµοσχεδίου. Με συγχωρείτε,
κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν µπορώ να ακούω τέτοια πράγµατα εδώ
πέρα. Δεν είναι ωραίο να γίνεστε ρεζίλι στη Βουλή. Αυτό είναι ρεζίλι που κάνετε. Είναι οι δικοί σας άνθρωποι. Θέλετε να µην το ψηφίσετε; Αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψηφίσει την τροπολογία θα την αποσύρω.
Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψηφίσει την τροπολογία για την ασυλία των
µελών του διοικητικού συµβουλίου της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης, θα αποσύρω την τροπολογία και ας πάνε οι άνθρωποι στα
δικαστήρια. Δικοί σας άνθρωποι είναι, αφού θέλετε να τους τρέχετε, ας τους τρέχετε.
Ως προς το Ελληνικό, θα τα εξηγήσω µετά εν ηρεµία. Βλέπω τη
συνάδελφό µας, την κ. Πέρκα που χαµογελάει πονηρά και σωστά
κάνει, γιατί είναι µια απαραίτητη τροπολογία για να τρέξει γρήγορα το έργο. Άρα, µη µαλώνουµε στα αυτονόητα και µη γίνεστε
ρεζίλι στη Βουλή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Απ’ ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ, αν πει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Αν ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώσει µέχρι τέλους ότι διαφωνεί µε
την τροπολογία, θα την αποσύρω και θα τρέχουν στα δικαστήρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ωραία, µια
νέα εξέλιξη.
Ο κ. Μιχαήλ Κατρίνης έχει τον λόγο από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη στιγµή που οι εκτιµήσεις συγκλίνουν σε µία ύφεση που θα φτάσει το 10% για το 2020, ο δείκτης
οικονοµικού κλίµατος σύµφωνα µε το ΙΟΒΕ µειώθηκε κατά 1% και
κατά 1,1% τον Ιούνιο, εν αντιθέσει µε την αύξηση 8,8% κατά µέσο
όρο στην Ευρωζώνη, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι επαγγελµατίες και οι έµποροι θα υποστούν µείωση τζίρου 50 δισεκατοµµύρια
ευρώ το τρέχον έτος, η ανεργία θα ξεπεράσει το 20% και µία στις
τρεις επιχειρήσεις απειλούνται µε λουκέτο µε βάση την έρευνα
της ΓΕΣΕΒΕ, οι Υπουργοί της Κυβέρνησης αλληλοσυγχαίρονται
για τα µέτρα που πήραν και τα δισεκατοµµύρια που µοίρασαν στα
λόγια, αλλά δεν έφτασαν ποτέ µα ποτέ στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων.
Ο κ. Γεωργιάδης εξήρε τη βελτίωση της θέσης της χώρας από
την 35η θέση στην 29η το 2019 στον δείκτη των άµεσων ξένων
επενδύσεων µε βάση την έρευνα της «ERNST YOUNG», ενώ και η
αποτίµηση του Υπουργείου µιλάει για έγκριση τριακοσίων ενενήντα εννέα επενδύσεων συνολικού ύψους 5 δισεκατοµµυρίων
ευρώ.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε την ίδια έρευνα και σε
σχέση µε την Ευρώπη το ποσοστό των άµεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα µας παραµένει δυσανάλογα µικρό τόσο σε σχέση
µε τον πληθυσµό µας όσο και σε σχέση µε το Ακαθάριστο Εθνικό
Προϊόν. Είναι σαφές ότι οι επενδύσεις δεν θα έρθουν µόνο µε
την απλοποίηση του χαρακτηρισµού ενός σχεδίου ως στρατηγική επένδυση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43, ούτε µε τις παρατάσεις των αναπτυξιακών νόµων των άρθρων 40 και 42 του
παρόντος νόµου, ούτε βεβαίως µε τις φωτογραφικές διατάξεις
των άρθρων 29 και 31 αλλά και τις ασύνδετες µεταξύ τους διατάξεις που περιέχονται στην τροπολογία που κατατέθηκε Παρασκευή βράδυ.
Επίσης, δεν προσφέρεται για πανηγυρισµούς το ότι στην
έρευνα της EY µειώνεται το ποσοστό όλων όσοι εκτιµούν ότι η
εικόνα της χώρας ως πιθανού επενδυτικού προορισµού έχει βελτιωθεί µε κύρια προβλήµατα τη γραφειοκρατία, το διοικητικό περιβάλλον, τη φορολογία και την πρόσβαση σε χρηµατοδότηση.
Είναι διαχρονικό πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας, κάτι που
επιβεβαιώνει και η έρευνα SAFE της Τράπεζας της Ελλάδος µε
την Ελλάδα να παραµένει στη χαµηλότερη θέση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην ικανοποίηση αιτηµάτων δανεισµού των επιχειρήσεων. Επιχειρήσεις από τις οποίες δεν θα κουραστώ να το λέω,
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επτά στις δέκα αποκλείστηκαν εξαρχής από τα εργαλεία ρευστότητας µε τα αυστηρά τραπεζικά κριτήρια τα οποία υιοθέτησε η
Κυβέρνηση. Θυµίζω ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος το 55% των µη εξυπηρετούµενων δανείων στο
τέλος του 2019 αφορούσε την επιχειρηµατική πίστη, καθιστώντας την προκαταβολή το µοναδικό αποτελεσµατικό εργαλείο
ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία. Στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το Ταµείο Εγγυοδοσίας το πραγµατικό ποσοστό ικανοποίησης των αιτηµάτων δεν ξεπερνά το 20%. Μιλάµε για επιχειρήσεις που
πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις ένταξης δηµιουργώντας ένα
χρηµατοδοτικό κενό που φτάνει ως και τα 10 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι ακόµα και την αποζηµίωση των
800 ευρώ, η οποία διαφηµίστηκε όσο κανένα άλλο µέτρο, σύµφωνα µε την επίσηµη απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης την
έλαβαν λιγότεροι από το 60% των οκτακοσίων χιλιάδων επαγγελµατιών επιχειρηµατιών και εµπόρων. Το νούµερο αυτό ανακοινώθηκε ως περίµετρος κάλυψης του επαγγελµατικού κόσµου στο
µέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τον Απρίλιο σε σχέση µε την
αποζηµίωση των 800 ευρώ.
Σε τέσσερις µέρες για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από δέκα χρόνια σε αυτή τη χώρα λήγει η προστασία πρώτης κατοικίας, η αναστολή πλειστηριασµών την ίδια
στιγµή που οι πλέον συντηρητικές εκτιµήσεις µιλούν για αύξηση
των κόκκινων δανείων 7 µε 10 δισεκατοµµύρια την επόµενη διετία.
Σ’ όλα, λοιπόν, τα ασφυκτικά προβλήµατα του εµπορικού κόσµου έρχεται να προστεθεί ο αθέµιτος ανταγωνισµός που δηµιουργεί το παρεµπόριο που αποτελεί έναν ανασταλτικό
παράγοντα στην τόνωση της εγχώριας επιχειρηµατικότητας και
στην προσπάθεια επιβίωσης χιλιάδων µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε τον ΟΟΣΑ να έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για
τις συνέπειες στην πραγµατική οικονοµία και τη χώρα µας να κατατάσσεται στις δέκα πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσον αφορά τις επιπτώσεις του παραεµπορίου στην οικονοµία.
Συζητάµε, λοιπόν, ένα νοµοσχέδιο σκούπα µε διατάξεις ασύνδετες µεταξύ τους, διατάξεις που διοργανώνουν υφιστάµενες
δοµές που έχουν φέρει αντικειµενικά αποτελέσµατα, παρατείνουν προθεσµίες τροποποιούν διαδικασίες αναστέλλουν πρόστιµα πάντα στο πλαίσιο του φιλοεπενδυτικού αφηγήµατος της
Κυβέρνησης το οποίο όµως απ’ ό,τι φαίνεται δεν στηριζόταν και
δεν στηρίζεται σε αρχές και κανόνες. Είναι µια νοµοθετική πρωτοβουλία που στερείται στρατηγικού στόχου και πιθανόν να προκαλέσει περισσότερα προβλήµατα από αυτά που φιλοδοξεί να
λύσει αφού το ζητούµενο -και νοµίζω σε αυτό θα συµφωνήσουν
όλοι στην Αίθουσα- είναι οι επιχειρήσεις να αποφεύγουν διπλούς
και τριπλούς ελέγχους για παρεµφερές ελεγκτικό αντικείµενο.
Είναι ένα σχέδιο νόµου που προβλέπει στελέχωση δοµών µέσω
αποσπάσεων, πρακτική που ως σήµερα, όπου έχει εφαρµοστεί
δεν έχει αποδώσει αποτελέσµατα σε όποιες περιπτώσεις έχει
υιοθετηθεί.
Αξιολογήθηκαν άραγε οι υφιστάµενες δοµές και κρίθηκαν ανεπαρκείς; Χρειαζόταν αλήθεια να ξεκινήσει κάτι από την αρχή;
Έχουµε ένα πρόσφατο νόµο τον 4512/2018 πάνω στον οποίον
θα µπορούσατε και να χτίσετε αλλά και να τον ενισχύσετε. Πάνω
σε αυτόν τον νόµο βασίζεται το περιεχόµενο των διατάξεων του
πρώτου άρθρο της τροπολογίας 419. Ένα νόµο που έφερε αποτελέσµατα στο πεδίο της εφαρµογής, όπως αποδεικνύει η δηµοσιοποίηση της δραστηριότητας της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. Αύξηση ελέγχων,
αύξηση κατασχέσεων, αύξηση προστίµων, αποτελεσµατική παρουσία υπηρεσιών εν µέσω της πανδηµίας. Εµείς το είπαµε και
το ξαναλέµε ότι έγινε δουλειά. Το αναγνωρίσαµε ότι υπήρχε αποτελεσµατικότητα. Κι όλα αυτά παρά την αποδυνάµωση των ελεγκτικών µηχανισµών τα τελευταία χρόνια.
Ήταν πράγµατι αναγκαίο ένα καινούριο νοµοσχέδιο και ένα
νέο όργανο; Εµάς πάντως δεν µας πείσατε, κύριε Υπουργέ.
Εξάλλου και η ΕΣΕΕ αποδίδει την έξαρση του παρεµπορίου στην
ατελή εφαρµογή του πλαισίου και όχι στο πλαίσιο αυτό καθαυτό.
Δηµιουργείτε έναν µηχανισµό που δεν φαίνεται να ακολουθεί
καµµία από τις σύγχρονες δοµές και αρχές δηµόσιας διοίκησης
και εποπτείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ρωτήσαµε στην επιτροπή αλλά το αναφέρουµε και σήµερα:
πείτε µας ποιο υπόδειγµα από άλλη ευρωπαϊκή χώρα χρησιµοποιείτε ως υπόδειγµα αναφοράς για την δοµή την οποία δηµιουργείτε. Την ίδια στιγµή που µιλάτε για αναγκαιότητα
ενοποίησης των µηχανισµών ελέγχου για την πάταξη του παραεµπορίου και τον έλεγχο διακίνησης προϊόντων, εξαιρείτε τα
προϊόντα που υπάγονται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στα
οποία παρατηρείται κατ’ εξοχήν λαθρεµπόριο και παρεµπόριο,
τα οποία παραµένουν στην ευθύνη της ΑΑΔΕ. Εξαιρείτε φυτοφάρµακα και ζητήµατα που άπτονται της αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και την ίδια στιγµή αναβαθµίζεται το τµήµα χηµικών αναλύσεων για τον έλεγχο του ελαιολάδου και µόνο. Τελείως αντιφατική λογική και µε αυτόν τον τρόπο
αναιρείται τη βασική αρχή του νοµοσχεδίου περί ύπαρξης µιας
µόνο ελεγκτικής αρχής, ενώ απουσιάζει η καταγραφή όλων των
δοµών εποπτείας στον κυβερνητικό µηχανισµό. Και δεν αναφέροµαι µόνο στο µηχανισµό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Συστήνετε µια υπηρεσία η οποία καταπολεµά τα πάντα.
Ανταγωνιστικότητα, τα παράνοµα κυκλώµατα, την προστασία
διανοητικής ιδιοκτησίας, την υπεραξία εµπορικών σηµάτων, επικαλύπτοντας ακόµα και αρµοδιότητες του ΕΦΕΤ. Και όλα αυτά
βέβαια πάντα υπό τις οδηγίες του Υπουργού µε τον διοικητή που
δηµιουργείτε να διαθέτει την απόλυτη εξουσία. Δηµιουργεί, νοµίζω, έναν εύλογο προβληµατισµό ως προς το τι µπορεί να συνεπάγεται αυτή η άµεση εξάρτηση από τον εκάστοτε Υπουργό.
Οι έλεγχοι και η καταστολή είναι σαφώς απαραίτητοι. Δεν µπορεί όµως η πολιτική για την πάταξη του παραεµπορίου να εξαντλείται µόνο σ’ αυτό. Είναι ένα φαινόµενο σύνθετο, ένα φαινόµενο
διεθνές που εντείνεται στα χρόνια της κρίσης και δεν ξέρω αν το
παραεµπόριο ευνοεί τη λαθροµετανάστευση, όπως είπατε, κύριε
Υπουργέ, στην επιτροπή ή συµβαίνει το αντίστροφο. Φαίνεται
όµως ότι και εδώ, όπως και συνολικά, το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης το µονοπωλεί καταστολή. Απαιτείται συνολικός σχεδιασµός και ολοκληρωµένη αντίληψη. Χρειάζεται µία εκστρατεία
διαπαιδαγώγησης καταναλωτών η οποία όµως δεν θα εξαντλείται στη στοχοποίηση όλων όσοι ασκούν το παρεµπόριο σε ένα
πλαίσιο κοινωνικού αυτοµατισµού, αλλά απαιτείται µια στρατηγική που θα στοχεύει στην απονοµιµοποίηση της δραστηριότητας του παρεµπορίου στη συνείδηση των πολιτών ως µια
δραστηριότητα που στερεί έσοδα από την εθνική οικονοµία πλήττει την υγιή παραγωγή και το εµπόριο και διακινεί προϊόντα χαµηλής ποιότητας που είναι συχνά πολύ επικίνδυνα για την υγεία.
Μια εκστρατεία που θα ευαισθητοποιεί και θα ενηµερώνει τους
καταναλωτές. Μια καµπάνια που θα ξεκινά από τα σχολεία, θα
αγκαλιάζει µαζικούς φορείς και θα εκπαιδεύει την υπεύθυνη καταναλωτική στάση µε συµµάχους πάντα τους πολίτες σ’ αυτή την
προσπάθεια.
Θολά σηµεία παραµένουν το πώς θα εξοικειωθεί η νέα µονάδα
µε τις αρµοδιότητες που τους ανατίθενται, η διασφάλιση της συνέχειας της λειτουργίας του ελέγχου και της εποπτείας της αγοράς, ενώ το πεδίο εφαρµογής της νέας δοµής δεν έχει ούτε
σαφή στόχευση, ούτε ακριβή οριοθέτηση αρµοδιοτήτων, κάτι το
οποίο επισηµάνθηκε και στην ακρόαση από πάρα πολλούς φορείς.
Δεν ξεκαθαρίζετε αρµοδιότητες ούτε µε την τροπολογία που
εισάγετε. Αντίθετα αναθέτετε την εποπτεία των βιοµηχανικών
προϊόντων ξεκάθαρα στην ΔΙΚΑΠΕΠ. Δεν κάνετε όµως το ίδιο για
τη ΔΙΜΕΑ για την οποία εξακολουθεί να µην είναι απολύτως ξεκάθαρο ποιος κάνει τι.
Σχετικά µε τα έξοδα καταστροφής κατασχεθέντων προϊόντων
που θα επιβαρύνουν τον δικαιούχο, χρειάζεται να επισηµάνουµε
ότι είµαστε σε µία εποχή που η έννοια του παραεµπορίου έχει διευρυνθεί και δεν µιλάµε πλέον µόνο για τσάντες και γυαλιά. Η παράνοµη διακίνηση οπτικοακουστικού περιεχοµένου, παράνοµων
λογισµικών και εξοπλισµών αποκωδικοποίησης γιγαντώνονται, ενώ
σε άλλες χώρες σε αυτές τις κατηγορίες ήδη λαµβάνονται µέτρα.
Με αυτή την έννοια θεωρούµε ότι πρέπει να ληφθεί σοβαρά
υπ’ όψιν η επισήµανση της ένωσης σηµατούχων εταιρειών για τη
διεύρυνση της έννοιας του δικαιούχου στο άρθρο 18, µε στόχο
και την αύξηση των εσόδων για το ελληνικό δηµόσιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει και
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αρκετές θετικές διατάξεις. Ενδεικτικά θα αναφέρω µερικές,
όπως τα φορολογικά κίνητρα για τις δαπάνες επιστηµονικής και
τεχνολογικής έρευνας, αλλά και τη δηµιουργία εθνικού µητρώου
νεοφυών επιχειρήσεων.
Είναι ιδιαίτερα κρίσιµη η στήριξη από τους «επενδυτικούς αγγέλους» για την ίδρυση και λειτουργία µιας νεοφυούς επιχείρησης. Προσφέρουν χρηµατοδότηση, κατευθυντήριες γραµµές
αλλά και δικτύωση. Χρειάζεται όµως ιδιαίτερη προσοχή στις
στρεβλώσεις, να µην βρεθούµε µε «επενδυτικούς αγγέλους», οι
οποίοι θα ξεπλένουν εκατοµµύρια σε εικονικές νεοφυείς επιχειρήσεις και νοµίζω ότι ο αρµόδιος Υφυπουργός θα λάβει τη µέριµνα, ώστε να µην δούµε τέτοια φαινόµενα και γεγονότα.
Σε σωστή κατεύθυνση κινούνται και οι διατάξεις για τη ρύθµιση επαγγελµατικών δικαιωµάτων, αφού λαµβάνουν υπ’ όψιν τα
σύγχρονα δύσκολα οικονοµικά δεδοµένα και διευκολύνουν και
τις διαδικασίες, ενώ θετική είναι και η διάταξη για τη σύσταση
ΙΚΕ µέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας µιας στάσης.
Για τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης δεν αρκεί µόνο να
συµφωνήσουµε. Είναι αναγκαίο να διαµορφωθεί κατάλληλο περιβάλλον, ώστε να µπορέσει η στρατηγική αυτή να αποδώσει µε
προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης αλλά και ψηφιακά εργαλεία.
Για το άρθρο που αφορά στο Οικονοµικό Επιµελητήριο συµφωνούµε, µε την επισήµανση να του ανατεθεί η πιστοποίηση
νέων ειδικοτήτων και περαιτέρω επιµόρφωση οικονοµολόγων
που θα επιλέξουν κάποιες από τις καινούργιες ειδικότητες που
έχουν ήδη δροµολογηθεί, ενώ υπάρχει ένας προβληµατισµός για
τα άρθρα 27 και 28 και τις ποινές που προβλέπονται, κύριε
Υπουργέ, κάτι που διατυπώθηκε και νοµίζω διατυπώθηκε µε έντονο τρόπο και στην ακρόαση φορέων από τους εκπροσώπους
της επιµελητηριακής κοινότητας.
Όσον αφορά το άρθρο 30, θεωρούµε ότι για τις διαδικασίες
διαπίστευσης και πιστοποίησης θα πρέπει µαζί µε το ΤΕΕ να συµπεριλαµβάνεται στη διαδικασία και η ΕΕΤΕΜ µε φορείς του δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, αλλά και ερευνητικά και
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ακριβώς όπως προβλέπεται στο άρθρο
23 του νόµου ν.4233/2014, χωρίς διαδικασίες και λεπτοµέρειες
σχετικά µε την πιστοποίηση και ο οποίος παρ’ ότι ψηφίστηκε µε
ευρύτατη συναίνεση, δυστυχώς, τα προηγούµενα χρόνια δεν
εφαρµόστηκε. Ρώτησα µάλιστα τον Πρόεδρο του ΤΕΕ ο οποίος
µου απάντησε ότι δεν ισχύει αυτός ο νόµος, ότι είναι κάτι καινούργιο.
Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να επανέλθουµε στις αρχές του
νόµου του 2014 και µαζί µε το Τεχνικό Επιµελητήριο και η ΕΕΤΕΜ
και οι υπόλοιποι φορείς από κοινού να αναλαµβάνουν και τη διαπίστευση και την πιστοποίηση των επαγγελµατιών.
Τέλος, είναι σαφές ότι στηρίζουµε κάθε µέτρο που δίνει ανάσα
στη ναυπηγική βιοµηχανία, όπως µε το άρθρο 33 αλλά και την
τροπολογία 411 για το πρόγραµµα ναυπήγησης των δύο πυραυλάκατων που διαρκεί αισίως δώδεκα χρόνια. Προκύπτουν όµως
εύλογα ερωτήµατα. Ποιο είναι το κόστος που έχει δαπανηθεί
µέχρι σήµερα για την υλοποίηση της σύµβασης και ποιο θα είναι
το τελικό εκτιµώµενο κόστος; Υπάρχει σαφές και συγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα; Υπάρχει δέσµευση, κύριε Υπουργέ, από το νέο
ιδιοκτήτη για την έγκαιρη και οµαλή ολοκλήρωση του συγκεκριµένου προγράµµατος; Θα είναι αυτή άραγε η τελευταία παράταση ή σύντοµα θα κληθούµε και πάλι στη Βουλή να ψηφίσουµε
καινούργια;
Εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής προφανώς στηρίζουµε τα εθνικά
συµφέροντα και την ενίσχυση της εθνικής άµυνας, µε όρους
όµως διαφάνειας και ελέγχου και επιµένουµε στη διασφάλιση
του ανθρώπινου δυναµικού και την ανάγκη καταβολής δεδουλευµένων στους εργαζόµενους, ένα πολύτιµο ανθρώπινο δυναµικό,
µε παγκόσµια αναγνώριση και εµβέλεια, στο οποίο σήµερα που
µιλάµε οφείλονται σχεδόν 20 εκατοµµύρια. Και γι’ αυτό ακριβώς
πρόσφατα, µαζί µε τον συνάδελφο Βασίλη Κεγκέρογλου και Δηµήτρη Κωνσταντόπουλο και άλλους Βουλευτές του Κινήµατος
Αλλαγής καταθέσαµε συγκεκριµένη ερώτηση και περιµένουµε
συγκεκριµένες απαντήσεις στα ερωτήµατα που θέτουµε.
Όσον αφορά την τροπολογία 418, ορθώς παρατείνεται η καταβολή του 50% του τέλους για την «DIGEA». Εµείς το είχαµε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό να υπάρχει αυτή η ελάφρυνση
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στα περιφερειακά µέσα ενηµέρωσης, τα οποία αρχικά εξαιρέθηκαν, όπως επίσης ζητήσαµε να υπάρχει και η κατανοµή, όπως
προβλέπεται, του 30% της διαφηµιστικής δαπάνης στα περιφερειακά µέσα µαζικής ενηµέρωσης, κάτι που δυστυχώς ουδέποτε
εφαρµόστηκε, όπως φάνηκε και από τη δηµοσιοποίηση της λίστας Πέτσα.
Όσον αφορά την τροπολογία 419, η οποία κατατέθηκε τελευταία στιγµή, περιλαµβάνει πάρα πολλές διατάξεις. Ουσιαστικά
είναι πέντε τροπολογίες στη συσκευασία της µίας. Έχει άρθρα τα
οποία είναι θετικά, όπως είναι το άρθρο 3, κύριε Υπουργέ, για την
παράταση της λειτουργίας φαρµακαποθηκών, στην οποία δυστυχώς ο Δήµος Αθηναίων έκανε τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου δηµιουργώντας προβλήµατα στην επιχειρηµατικότητα και αναγκάζοντας την Κυβέρνηση και εσάς να φέρετε αυτή τη διάταξη.
Σωστή είναι η διάταξη στο άρθρο 4 που παρατείνει το καθεστώς
για τις διοικήσεις της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης, όπως επίσης στο άρθρο 10 για το Ελληνικό που νοµίζω ότι ούτως η άλλως
θα πρέπει να ενισχύσουµε ανάλογες πρωτοβουλίες. Ωστόσο,
κύριε Υπουργέ, περιλαµβάνει και φωτογραφικές διατάξεις της τελευταίας στιγµής, που δηµιουργούν ερωτηµατικά για τη σκοπιµότητα, γι’ αυτό και θα τοποθετηθούµε στη δευτερολογία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση θα πρέπει να εντάξει την αντιµετώπιση του παραεµπορίου σε µια συνολική στρατηγική και µια οργανωµένη αντίληψη και για την οικονοµία αλλά
και για την κοινωνία. Μεµονωµένα βήµατα όπως το παρόν νοµοσχέδιο, παρά τις όποιες καλές προθέσεις µπορεί να έχει, δεν
οδηγούν σε απαιτούµενα αποτελέσµατα, ειδικά όταν δεν διασφαλίζονται στοιχεία ανεξαρτησίας. Η δε πολυπλοκότητα και καµµία
σύνδεση των διατάξεων που συγκροτούν αυτό το νοµοσχέδιο
δεν µας επιτρέπουν να υπερψηφίσουµε το παρόν σχέδιο νόµου.
Οι επαγγελµατίες, οι έµποροι και οι επιχειρηµατίες που άντεξαν
µετά από δέκα χρόνια κρίσης αντιµετωπίζουν και τις συνέπειες της
κρίσης αλλά και τις συνέπειες της αναποτελεσµατικότητας της Κυβέρνησης. Η ατολµία και η αδυναµία σας να στηρίξετε ανθρώπους
της αγοράς δεν καλύπτεται από τον επικοινωνιακό ορυµαγδό των
επαναλαµβανόµενων ανακοινώσεων και ίσως αποδειχθεί µοιραία
για πάρα πολλούς από αυτούς.
Εµείς, στο Κίνηµα Αλλαγής, µε υπεύθυνο τρόπο έγκαιρα σας
επισηµάναµε και τις αστοχίες και προτείναµε λύσεις για τη στήριξη της αγοράς, των επαγγελµατιών, των επιχειρήσεων και των
εµπόρων και σας καλούµε έστω και αυτή τη στιγµή να αλλάξετε
ρότα, να αναθεωρήσετε τη στρατηγική σας και να ενσκήψετε
πάνω στα πραγµατικά προβλήµατα των επαγγελµατιών, οι οποίοι
απευθύνουν έκκληση για την επιβίωσή τους και, δυστυχώς, δεν
βλέπουν καµµία ανταπόκριση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει τώρα η κ. Μανωλάκου, µε µια άνεση χρόνου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Είναι ένα νοµοσχέδιο κοµµένο και
ραµµένο στις ανάγκες για επιπλέον κερδοφορία στους επιχειρηµατικούς οµίλους. Και δεν φτάνει το νοµοσχέδιο µε τα εξήντα
άρθρα, αλλά προκλητικά υπάρχει µία τροπολογία που ουσιαστικά αντιστοιχεί σε ένα µίνι νοµοσχέδιο, αφού περιέχει δεκαπέντε άρθρα σε 74 σελίδες και τα φέρατε χωρίς συζήτηση, να
µην ακουστεί τίποτε. Υπάρχουν δηλαδή δεκαπέντε διαφορετικές
τροπολογίες σε συσκευασία της µίας.
Δίνετε και εκεί προκλητικές χορηγίες στους επιχειρηµατικούς
οµίλους. Εντάσσετε στον αναπτυξιακό νόµο και νέους τοµείς, για
να εξασφαλίσουν τζάµπα χρήµα από τα λεφτά του λαού σε
όποιον θέλει να φτιάξει χώρους στάθµευσης ή κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης ΑΜΕΑ, αντί το ίδιο το κράτος να τις
φτιάξει και να είναι δωρεάν για τους ασφαλισµένους. Ακόµα και
αποθήκες καυσίµων στα νησιά θα τις φτιάξουν µε τζάµπα χρήµα
και θα πουλάνε στο δηµόσιο καύσιµα –ποιοι;- αυτοί που το 2014
η κυβέρνηση τους απάλλαξε από ένα τεράστιο πρόστιµο και
έγραφαν οι εφηµερίδες. Συνεχίζετε να τους ταΐζετε προνόµια και
τσάµπα χρήµα.
Και βέβαια, πριν στεγνώσει η απαίτηση του Συνδέσµου Ελλήνων
Βιοµηχάνων, όπως διατυπώθηκε στη συζήτηση στην επιτροπή, για
αύξηση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο,
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το διπλασιάσατε, το πήγατε 100% επάνω, από 5 εκατοµµύρια σε
10 εκατοµµύρια.
Όµως, τα νήπια της προσχολικής αγωγής τα στοιβάζετε σε ανθυγιεινά κοντέινερς, τόσο εσείς όσο και οι προηγούµενοι που το
αποφάσισαν. Επίσης, ιδιωτικοποιείτε επτακόσια εξήντα στρέµµατα φιλέτου µε βιτρίνα τον Δήµο Θερµαϊκού και τα πανεπιστήµια της περιοχής.
Επίσης, παρατείνετε την ασυλία της διορισµένης διοίκησης
της Βιοµηχανίας Ζάχαρης -ναι, ήταν του ΣΥΡΙΖΑ- για να µη µπορούν οι εργαζόµενοι να διεκδικήσουν τα δεδουλευµένα τους.
Προχθές µου έλεγε εργαζόµενος ότι πήγε δικαστικά να διεκδικήσει τα δικαιώµατά του και απορρίφθηκε λόγω ασυλίας της διοίκησης. Βλέπετε, για ό,τι είναι αντιλαϊκό έχετε συνέχεια οι
κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και η προηγούµενη του ΣΥΡΙΖΑ, πάτε παρέα.
Οι εργαζόµενοι στη Βιοµηχανίας Ζάχαρης έχουν να πληρωθούν πάνω από δέκα µήνες. Σκεφτήκατε πώς ζουν; Τελικά είστε
ψυχοπονιάρηδες µόνο για τις αχόρταγες ορέξεις του Συνδέσµου
Ελλήνων Βιοµηχάνων και συνολικά των επιχειρηµατικών οµίλων.
Ο υπόλοιπος κόσµος ας πεθάνει.
Και εδώ που τα λέµε, δεν θα µπορούσε να λείπει από νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης το Ελληνικό, µία τροπολογία
ακόµα. Φροντίζετε θέσπιση ειδικής νοµοθεσίας για παράκαµψη
των όποιων γενικών διατάξεων που ισχύουν για όλους, ώστε να
παρακαµφθούν τα όποια πιθανά εµπόδια για τη νέα πόλη µέσα
στην πόλη του Ελληνικού. Με λίγα λόγια, η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας έρχεται να καθαρίσει ακόµα περισσότερο το τοπίο
για λογαριασµό του επενδυτή σε σχέση µε τα αναγκαία έργα
υποδοµής που περιλαµβάνει η επένδυση, ορίζοντας τώρα και τον
θεσµό του ανεξάρτητου µηχανικού.
Είναι προκλητικό ότι υποχρεώνετε το δηµόσιο να παραλαµβάνει τα διάφορα έργα εντός προθεσµίας δεκαπέντε ηµερών. Διαφορετικά αν δεν τα παραλάβει, θεωρείται ότι τα παραλαµβάνει
σιωπηρά. Ντροπή, ούτε στοιχειώδης έλεγχος!
Όµως, και στο νοµοσχέδιο µε τα εξήντα άρθρα δηµιουργείτε
µία αυτοτελή υπηρεσία, τη ΔΙΜΕΑ, που υπάγεται απευθείας στον
Υπουργό -στον όποιο Υπουργό, δεν το λέω µόνο για εσάς- µε
δικό της καθεστώς διοικητικής λειτουργίας και οικονοµικής διαχείρισης. Θα λειτουργεί αυτόνοµα αφαιρώντας αντικείµενα και
δυνατότητες δράσης από άλλες υπηρεσίες. Ωστόσο, όποια δοµή
και να έχει θα αντιµετωπίσει προβλήµατα µε επικαλύψεις µεταξύ
ελεγκτικών αρχών και υπηρεσιών, µε τον αποσπασµατικό σχεδιασµό των έλεγχων, χωρίς τη χρήση ολοκληρωµένων συστηµάτων και κριτηρίων, µε βάση το ρίσκο και τη στοχοθεσία, την
ανοµοιογένεια των ελεγκτικών προτύπων, τους µειωµένους ανθρώπινους οικονοµικούς πόρους και ένα σωρό άλλα θέµατα.
Η ΔΙΜΕΑ θα λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, οι εργαζόµενοι
θα δουλεύουν νυχτερινά, αργίες και πρέπει να ισχύει η εργατική
νοµοθεσία µε µόνιµες άδειες και ρεπό που δικαιούνται. Όµως,
µέσα από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
υπάρχει αµφιβολία, υπάρχει ερωτηµατικό εάν αυτό θα καλύπτεται. Στην ουσία, πρόκειται για εναρµονισµένη προσαρµογή στις
ανάγκες του αστικού κράτους για να εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι όροι του δήθεν ισότιµου ανταγωνισµού σε καπιταλιστικές
επιχειρήσεις.
Αν και η πάταξη του παρεµπορίου προπαγανδίζεται πολλές
φορές από τις κυβερνήσεις ως η σανίδα σωτηρίας για τις επιχειρήσεις των µικρεµπόρων, στην πράξη πρόκειται για κοροϊδία. Γι’
αυτό το φαινόµενο αναπαράγεται συνεχώς. Ποτέ δεν χτυπήθηκε
η ρίζα, δηλαδή οι µεγάλες εταιρείες-όµιλοι που έχουν και κράτη
πίσω τους, αλλά µόνο η µαρίδα του παρεµπορίου. Άλλωστε, σε
καµµία περίπτωση τέτοιου είδους έλεγχοι δεν αναιρούν τους βασικούς νόµους της ελεύθερης αγοράς, την κυριαρχία των µεγαλύτερων επιχειρήσεων έναντι των µικρότερων, τον καπιταλιστικό
δηλαδή ανταγωνισµό που οδηγεί στο µεγάλο ψάρι να τρώει το
µικρό και ούτε αναιρούν τις γενικότερες αντιλαϊκές πολιτικές. Αντίθετα, πολλές φορές και οι ίδιοι οι αυτοαπασχολούµενοι µικρέµποροι µπορούν να µετατρέπονται σε θύµατα αυτού του ελέγχου,
αφού στην πράξη αυτοί οι µηχανισµοί ασκούν όλη τους την αυστηρότητα στους µικρούς, ενώ οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις τη
σκαπουλάρουν µε ασήµαντα ποσά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κερδισµένοι από το σχέδιο νόµου είναι οι µεγάλοι όµιλοι και
χαµένα βέβαια τα εργατικά λαϊκά στρώµατα. Αυτή είναι η όλη φιλοσοφία και ιδεολογία σας. Η προστασία των καταναλωτών από
το παρεµπόριο είναι προσχηµατική. Από το πρώτο άρθρο κάνετε
λόγο καθαρά και αποκαλυπτικά για υπεραξία εµπορικών σηµάτων και για αύξηση φορολογικών εσόδων συγκαλύπτοντας ποιος
πληρώνει την υπεραξία των σηµάτων και την αύξηση των φορολογικών εσόδων.
Παράλληλα, η αναφορά σε µεγέθυνση των επιχειρήσεων φανερώνει πως ο αποτελεσµατικότερος στόχος του νοµοσχεδίου
θα είναι η µεγαλύτερη επιτάχυνση της συγκέντρωσης επιχειρήσεων, δηλαδή η περαιτέρω καταστροφή αυτοαπασχολούµενων
και µικρών επιχειρήσεων.
Επίσης, η ιδιαίτερη προσήλωση σε πνευµατικά δικαιώµατα φανερώνει και τον αντιδραστικό χαρακτήρα του νοµοσχεδίου, αφού
πρακτικά µιλάει για µέτρα στήριξης της κερδοφορίας των πολυεθνικών επιχειρήσεων του λογισµικού, των επιχειρήσεων ταινιών
κ.λπ..
Ορισµένα άρθρα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά, όπως το άρθρο
46. Τεράστια και προκλητική η φοροαπαλλαγή για οµίλους και
για δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας, 100% υπεραπόσβεση, δηλαδή για 100 ευρώ δαπάνη, 200 ευρώ απαλλαγή
εισοδήµατος από τον φόρο. Και σας ρωτάµε: Ποιος έχει δυνατότητες έρευνας; Μόνο οι επιχειρηµατικοί όµιλοι. Τελικά υλοποιείτε ακριβώς αυτές τις απαιτήσεις που έχει εκφράσει ο
Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων και ανοίγετε τον δρόµο για
νέες νόµιµες φοροαπαλλαγές των οµίλων µε αγορά πνευµατικής
ιδιοκτησίας, ενώ µπαίνετε ακόµα και σε άλλους κλάδους, όπως
µε την ιδιωτικοποίηση στον αθλητισµό. Βέβαια, ο στόχος της Κυβέρνησης δεν είναι να αναπτύξει τον αθλητισµό και να δηµιουργήσει συνθήκες πρόσβασης στον πληθυσµό, ώστε να έχει οφέλη
από τη σωµατική άσκηση -όχι, βέβαια-, αλλά να διευκολύνει και
να απλοποιήσει ακόµα περισσότερο τη διείσδυση του κεφαλαίου
στον τοµέα του αθλητισµού, αξιοποιώντας τη µαζικότητα, τη δηµοφιλία και τη λαϊκότητα των αθληµάτων.
Προκλητικό, όµως, και το άρθρο 43. Καταργείτε ό,τι ισχύει σήµερα για τον στοιχειώδη υπολογισµό της φορολογικής απαλλαγής και θα καθορίζεται µε υπουργική -ναι, µε υπουργική
απόφαση, κάτι που αποτελεί πρόκληση- απόφαση, όταν φοροληστεύετε τη φτωχολογιά.
Επεµβαίνετε, όµως, και στο Τεχνικό και Οικονοµικό Επιµελητήριο. Ανατίθεται στο ΤΕΕ η αρµοδιότητα της πιστοποίησης προσώπων. Βέβαια, η ιστορία των πιστοποιήσεων επαγγελµατικής
επάρκειας δεν είναι καινούργια. Αποτελεί δοµική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της απελευθέρωσης της κίνησης
προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, δηλαδή του Μάαστριχτ.
Και δεν είναι µόνο το Μάαστριχτ, αλλά και η Μπολόνια. Και όλα
αυτά, προκειµένου να εξυπηρετηθεί η ανταγωνιστικότητα και η
κερδοφορία του κεφαλαίου υποβαθµίζοντας τα πτυχία και εντάσσοντας τη διαχρονική απαίτηση για πλήρη αποσύνδεση πτυχίου
και επαγγέλµατος και επαγγελµατικών δικαιωµάτων.
Η δηµιουργία µητρώου στοχεύει ακριβώς σε αυτήν την κατεύθυνση. Δεν είναι τυχαίο ότι το αγωνιστικό συνδικαλιστικό κίνηµα
εναντιώθηκε στην ίδρυση µητρώου, απέτρεψε την εφαρµογή του
και αποκάλυψε την προσπάθεια της Κυβέρνησης να υποβαθµίσει
τα πτυχία και να καθιερώσει τις κάθε είδους πιστοποιήσεις, να
κατακερµατίσει τις ειδικότητες των τεχνικών και να προωθήσει
την περαιτέρω συγκέντρωση των τεχνικών έργων στις µεγάλες
τεχνικές εταιρείες. Αυτός είναι ο στόχος.
Ταυτόχρονα, µε το συγκεκριµένο άρθρο υποβαθµίζονται τα
πτυχία στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, καθιερώνονται πιστοποιήσεις και καταρτίσεις που υποβαθµίζουν την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και ενισχύεται η περαιτέρω συγκέντρωση
των τεχνικών έργων. Και µετά, «µπλοκάκι» οι µηχανικοί!
Τα ίδια κάνετε και στο Οικονοµικό Επιµελητήριο. Προωθείτε
τη σύµπραξή του µε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σε τοµείς
της αρµοδιότητάς του για έργα ή παροχή υπηρεσιών. Δηλαδή,
ανοίγετε τον δρόµο σύµπραξης µε ιδιωτικά κέντρα ή εταιρείες
για την υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης οικονοµολόγων
που χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, που σηµαίνει ότι θα µπουν
εταιρείες στη διαχείριση αυτών των προγραµµάτων, αλλά και
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στην πιστοποίηση των οικονοµολόγων µαζί µε το Οικονοµικό Επιµελητήριο, αν και υπάρχει αρνητική πείρα στο Επιµελητήριο από
τη λειτουργία ενός αµαρτωλού ΚΕΚ που έκλεισε.
Επιπλέον, ανοίγει τον δρόµο για τη λειτουργία του Οικονοµικού
Επιµελητηρίου µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και την παράδοση
υπηρεσιών τους σε ιδιωτικές εταιρείες που θα έχουν πρόσβαση
στα µητρώα των µελών, στα µητρώα λογιστών-φοροτεχνικών και
στην έκδοση αδειών λογιστών-φοροτεχνικών στα ψηφιακά δεδοµένα, στα αρχεία, στην ψηφιακή υπογραφή και σε ένα σωρό άλλα.
Δηλαδή, τα προσωπικά δεδοµένα πάνε περίπατο!
Ιδιωτικοποιείτε υπηρεσίες του Οικονοµικού Επιµελητηρίου για
να κερδίσουν οι εταιρείες από τα προγράµµατα και τη σύµπραξη
µαζί του. Αποτελούν ένα βήµα στις κατευθύνσεις της Μπολόνια,
ώστε το Επιµελητήριο να πιστοποιεί δεξιότητες επαγγελµατικών
δικαιωµάτων. Υποβαθµίζετε ακόµα περισσότερο τους τίτλους
σπουδών από ανώτατα ιδρύµατα. Εισάγετε αλλαγές στα πειθαρχικά συµβούλια που θα κρίνουν µε βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας των λογιστών και τους αντιλαϊκούς νόµους που δένουν
χειροπόδαρα αυτοαπασχολούµενους και µισθωτούς λογιστές.
Αυτό κάνετε.
Τι άλλο κάνετε σ’ αυτό το νοµοσχέδιο; Δηµιουργείτε Ηλεκτρονικό Μητρώο σε επιχειρήσεις υπαίθριου εµπορίου.
Εµείς λέµε ότι σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να αξιοποιηθεί
για νέα χαράτσια και πιστοποιήσεις, όπως επίσης και για τον αποκλεισµό µιας σειράς µικροεπιχειρήσεων υπαίθριου εµπορίου που
σήµερα λειτουργούν µε προσωρινή άδεια. Μην τους κυνηγάτε!
Επίσης, βάζετε προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλµατος για
τους υδραυλικούς, για τους χειριστές µηχανηµάτων, κ.λπ.. Το
παρουσιάζετε, µάλιστα, ότι είναι υπέρ των επαγγελµατιών.
Εµείς σας το λέµε. Διαφωνούµε εξαρχής µε τον θεσµό ανανέωσης της επαγγελµατικής δραστηριότητας, γιατί το πτυχίο πρέπει να είναι η µόνη προϋπόθεση ακριβώς γι’ αυτή την άδεια.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα της έρευνας και στα άρθρα του. Βλέπω
ότι δεν µιλάει κανένα από τα άλλα κόµµατα, γιατί στο πλαίσιο των
καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής το βασικό κίνητρο της επιστηµονικής έρευνας δεν είναι ίδια καθαυτή η παραγωγή ή η ανάπτυξη νέας επιστηµονικής γνώσης για τις ανάγκες της κοινωνίας.
Το κυρίαρχο που δεσπόζει είναι η συµβολή της επιστηµονικής
έρευνας στην αύξηση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικής
θέσης των διαφόρων µονοπωλιακών οµίλων.
Αυτό, όµως, δηλαδή η υπαγωγή της επιστηµονικής έρευνας
στις ανάγκες διευρυµένης αναπαραγωγής του κεφαλαίου αποτελεί τελικά και εµπόδιο, φραγµό, στη δυναµική ανάπτυξη της
επιστηµονικής έρευνας. Δηλαδή, την ίδια στιγµή που αναπτύσσονται ραγδαία και επαναστατικοποιούνται σε σχέση µε το παρελθόν τα µέσα παραγωγής, την ίδια στιγµή που αναβαθµίζονται
οι υλικές συνθήκες για την ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνολογίας, βλέπουµε να δυναµώνει γύρω µας η σχετική στασιµότητα σε σχέση µε το τι θα µπορούσε να παραχθεί ποιοτικά και
ποσοτικά, εάν δεν υπήρχε το εµπόδιο, το καπιταλιστικό κέρδος,
σαν βασικό κίνητρο. Δηλαδή, αν το κίνητρο ήταν η ικανοποίηση
των λαϊκών αναγκών, η ανάπτυξη της επιστηµονικής έρευνας θα
ήταν πολύ µεγαλύτερη. Σήµερα, έχει βεβαίως αναπτυχθεί η επιστήµη και η τεχνολογία, αλλά ο άνθρωπος ζει µέσα σε φτώχεια
και µιζέρια, αφού το διαρκές ζητούµενο για το κεφάλαιο είναι
πώς η έρευνα και η τεχνολογία θα ενσωµατωθούν πιο αποτελεσµατικά στο σύστηµα εκµετάλλευσης και της καπιταλιστικής κερδοφορίας και στη µεγαλύτερη εκµετάλλευση των εργαζοµένων.
Αυτή τη λογική έχουν και τα άρθρα. Μπορεί στην τροπολογία
να εξαιρείτε από το ενιαίο µισθολόγιο ερευνητές σε προγράµµατα µη χρηµατοδοτούµενα από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Όµως, αυτό δεν συνεπάγεται αναγκαστικά αυξήσεις, αλλά µπορεί να οδηγεί και σε µείωση αµοιβών. Η ουσία είναι η ύπαρξη
σύµβασης εργασίας για όλους τους εργαζόµενους στα ερευνητικά κέντρα που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες τους
και θα διασφαλίζει πλήρως τα εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώµατά τους.
Πρέπει και αυτά να ληφθούν υπ’ όψιν, όπως και οι παρατηρήσεις για τη βελτίωση της βιβλιοθήκης του Εθνικού Ιδρύµατος
Ερευνών. Αυτά ειπώθηκαν και στην επιτροπή και ζητάµε µέχρι
την τελευταία στιγµή να ληφθούν υπ’ όψιν.
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Όµως, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, τα κριτήρια θα θεσπιστούν µε υπουργική απόφαση. Δηλαδή, το σχεδιάζετε ως ένα αποφασιστικό εργαλείο για την
περαιτέρω προώθηση της καπιταλιστικής επιχειρηµατικής λειτουργίας στον χώρο.
Επίσης, είναι πρόκληση να βάζετε στον ΕΛΙΑΜΕΠ δικαιούχο
στη χρηµατοδότηση που είναι µία απαράδεκτη ρύθµιση. Δίνετε
ζεστό χρήµα σε έναν φορέα πλήρως ενταγµένο στους µηχανισµούς των ιµπεριαλιστικών επιτελείων και τους πολιτικούς σχεδιασµούς της αστικής τάξης. Ο λαός µας δεν έχει τίποτε θετικό
για τη ζωή του και τις ανάγκες του να περιµένει από αυτό!
Ταυτόχρονα, προκλητικό είναι και το ότι κόβετε 150.000 ευρώ
που έπαιρνε από τη γενική γραµµατεία κάθε χρόνο το Ινστιτούτο
Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισµού του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, χωρίς να διασφαλίζεται η χρηµατοδότησή του από οπουδήποτε αλλού, από άλλες πηγές. Είναι άδικο από τη στιγµή που
µε ειδικό λογαριασµό επιδοτείται το ΕΛΙΑΜΕΠ, να κόβετε από το
Ινστιτούτο Έρευνας του Βυζαντινού Πολιτισµού.
Όπως καταλαβαίνετε, έχουµε χίλιους δυο λόγους –και πολλούς δεν προλαβαίνουµε να τους πούµε- που καταψηφίζουµε
αυτό το αντιλαϊκό νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει από την Ελληνική Λύση ο κ. Βασίλειος Βιλιάρδος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι
Βουλευτές, σχετικά µε το Ελληνικό που ανέφερε ο εισηγητής της
Νέας Δηµοκρατίας, η πώληση 8,9 εκατοµµυρίων µετοχών της
«LAMDA DEVELOPMENT» από την κ. Μαριάννα Λάτση αµέσως
µετά την πώληση των οµολόγων από την εταιρεία για τη χρηµατοδότηση του εγχειρήµατος δεν είναι σίγουρα µία θετική εξέλιξη.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, για να είµαστε δίκαιοι, πράγµατι
ενηµερωθήκαµε από τον Υπουργό στην τελευταία επιτροπή –αν
και όχι γι’ αυτή που µοιάζει µε νοµοσχέδιο- ενώ εµείς θα τοποθετηθούµε στη δευτερολογία µας.
Όπως τονίσαµε στην επιτροπή, πρόκειται για ένα ακόµη σχέδιο νόµου- συνονθύλευµα χωρίς αρχή και τέλος. Θεωρητικά διαπραγµατεύεται την ανάπτυξη, όταν το µόνο που αναπτύσσεται
στην Ελλάδα είναι η παραγωγή νοµοσχεδίων, ενώ τεκµηριώνει
ότι η Κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο, καθώς επίσης πως γίνεται προσπάθεια αποπροσανατολισµού των Ελλήνων µε µια επίπλαστη
αισιοδοξία που δεν τεκµηριώνεται από κανέναν απολύτως οικονοµικό δείκτη.
Υποθέτουµε, πάντως, ότι αποκαλείται νοµοσχέδιο για το παραεµπόριο, επειδή το συγκεκριµένο θέµα αφορά τα πρώτα είκοσι
δύο από τα εξήντα πέντε συνολικά άρθρα του. Συµπεριλαµβάνει,
βέβαια, και µια άλλη διάσταση αναπτυξιακή, όπως ορισµένες
ρυθµίσεις «Υπηρεσιών Μίας Στάσης» στο άρθρο 26, από τις πολλές που έχουν δροµολογηθεί έως σήµερα, χωρίς όµως να συνοδευτούν από επενδύσεις.
Συνεχίζοντας, υπάρχουν κάποιες διατάξεις περί σχεδιασµού
της επιχειρηµατικής πολιτικής στη βιοµηχανία στο άρθρο 36, διευκολύνσεις για την καινοτοµία και την έρευνα για νεοφυείς εταιρείες-start ups, καθώς επίσης «επενδυτικοί άγγελοι» στα άρθρα
46, 47 και 49. Οι «άγγελοι», όµως, αυτοί δεν πρόκειται να διώξουν
τους κακούς «δαίµονες» της ελληνικής οικονοµίας, δηλαδή την
έλλειψη χρηµατοδότησης, οράµατος και σωστού σχεδιασµού
ενός νέου οικονοµικού µοντέλου που έχει απόλυτη ανάγκη η Ελλάδα.
Από την άλλη πλευρά, τόσο όσον αφορά τα µέρη του νοµοσχεδίου µε τις διατάξεις περί στρατηγικού σχεδιασµού ή καινοτοµίας όσο και τα υπόλοιπα, συµπεριλαµβάνεται ένας
απίστευτος αριθµός ρυθµίσεων και τροπολογιών χωρίς καµµία
συνεκτική λογική, γεγονός που σηµαίνει πως εξυπηρετούνται
συγκεκριµένα αιτήµατα ή και συµφέροντα χωρίς καν επεξεργασία.
Για παράδειγµα, βλέπουµε ρυθµίσεις για το ΤΕΕ, το Οικονοµικό Επιµελητήριο, τον ΕΛΟΤ, υδραυλικούς, ασανσέρ, µετατάξεις υπαλλήλων κ.ο.κ., ακόµη και για τα ενοίκια που πληρώνει το
Υπουργείο Ανάπτυξης στο τελευταίο, όχι όµως για τα κοινόχρηστα. Με απλά λόγια, µας θύµισε emails που στέλνονται από την
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αγορά και µετατρέπονται απευθείας σε νόµους, ενώ αν νοµίζει
το Υπουργείο πως αυτή είναι η συνταγή της ανάπτυξης µιας
χώρας, δυστυχώς κάνει µεγάλο λάθος.
Το αποκορύφωµα είναι, βέβαια, το άρθρο 52 που δροµολογεί
µια σκανδαλώδη ρύθµιση χρηµατοδότησης του ΕΛΙΑΜΕΠ από
το Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας, από το ΕΛΙΔΕΚ,
όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά µαζί µε τη µνηµειώδη απάντηση του Υπουργού στην ερώτησή µας. Αυτό και µόνο δεν µας
επιτρέπει την ψήφιση του νοµοσχεδίου, αφού θέλουµε να παραµένουµε συνεπείς στη στάση µας, αν και υπάρχουν πολλοί άλλοι
λόγοι για την καταψήφισή του.
Δεν το περιµέναµε πάντως από τον Υπουργό, ο οποίος ασφαλώς γνωρίζει τον ρόλο τού ΕΛΙΑΜΕΠ, έχοντας τη γνώµη ότι µπορεί µεν να λέει ό,τι θέλει, αλλά όχι να το χρηµατοδοτούµε
επιλεκτικά, ειδικά υπό τις άθλιες οικονοµικές συνθήκες που βιώνουµε.
Όσο και να προσπαθούµε µε καλοπροαίρετη και εποικοδοµητική διάθεση, όπως πάντα, δεν καταλαβαίνουµε τον σκοπό του
σχεδίου νόµου που, όπως αναφέραµε, στο πρώτο µέρος, µε τα
άρθρα 1 ως 22, φαίνεται να έχει στόχο την επίλυση του προβλήµατος του παραεµπορίου.
Εν προκειµένω, το παραεµπόριο περιλαµβάνει προϊόντα που
κινούνται χωρίς τα νόµιµα παραστατικά και χωρίς καταβολή
φόρων, ενώ είναι συνήθως αντίγραφα - προϊόντα, µια µαύρη
αγορά δηλαδή, µε µέγεθος, κατά τον Πρόεδρο του ΕΒΕΠ, ύψους
15 δισεκατοµµυρίων ευρώ ετησίως, όπου µόνο το δηµόσιο χάνει
πάνω από 4 δισεκατοµµύρια ευρώ έσοδα.
Εντούτοις, υπάρχει νοµοθεσία και δεν χρειάζονταν τόσα πολλά
επιπλέον. Αρκεί να εφαρµοζόταν. Και αυτό αποτελεί βασική
πληγή της χώρας µας, δηλαδή η εφαρµογή των νόµων. Εάν, βέβαια, βοηθήσει η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, η
ΔΙΜΕΑ, που αναφέρεται ως αντικαταστάτης του ΣΥΚΕΑΑΠ, θα
ήταν ευχής έργον, αν και δεν το πιστεύουµε.
Αφήνοντας τις ρυθµίσεις του δεύτερου κεφαλαίου του πρώτου
µέρους, τα άρθρα 23 ως 28 που θεωρούµε διαδικαστικά, το δεύτερο µέρος, µε τα άρθρα 29 ως 45, αφορά τον στρατηγικό σχεδιασµό και την επιχειρηµατικότητα.
Το σηµαντικότερο πιστεύουµε πως είναι το άρθρο 36, όπου
ορίζεται ο στρατηγικός σχεδιασµός για τους επιχειρηµατικούς
τοµείς, αυτό δηλαδή που αποκαλεί Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης ή «RIS3» και το οποίο θα έχει ειδικό βάρος, όσον αφορά
τις επενδύσεις, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και
επενδυτικών ταµείων της περιόδου 2021 - 2027, ειδικότερα όσον
αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση, την προώθηση της βιοµηχανικής έρευνας και µετάβασης, την ενίσχυση της ανάπτυξης
και της επιχειρηµατικότητας, τη στήριξη της βιοµηχανίας και των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία θα δροµολογηθούν από
τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας µε σχετικές εισηγήσεις στον
Υπουργό. Το σηµαντικότερο εδώ θεωρείται το ποιοι ακριβώς θα
είναι αυτοί οι τοµείς.
Σύµφωνα µε όσα ισχύουν έως τώρα, µε βάση την Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτοµίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση
από το 2014 έως το 2020 και το ΦΕΚ 1826, 2Β από τις 27-8-2015
που θα καταθέσουµε τις τέσσερις πρώτες σελίδες του στα Πρακτικά, οι κατευθύνσεις για έρευνα στα πλαίσια του «RIS3» είναι
οι εξής: αγροτοδιατροφή, υγεία, τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών, ενέργεια, περιβάλλον και βιώσιµη ανάπτυξη, µεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα, υλικά κατασκευών, πολιτισµός,
τουρισµός, πολιτιστικές και δηµιουργικές βιοµηχανίες.
Τα επαναλαµβάνουµε εδώ για να µην αναφερόµαστε απλά σε
διαδικασίες, αλλά στο ποιο είναι το ζητούµενο αυτών των διαδικασιών, αυτό που πρέπει να µας ενδιαφέρει. Καλύπτουν, αλήθεια, αυτοί οι τοµείς τις ανάγκες της Ελλάδας; Η δροµολόγησή
τους πρόκειται να αλλάξει κάτι; Και αν ναι, σε τι; Αυτές πάντως
ήταν περίπου οι κατευθύνσεις της µελέτης της «MCKINSEY»,
όπως επίσης της Θεσµικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021 του
ΣΥΡΙΖΑ, στον τοµέα της ανάπτυξης. Με απλά λόγια, τουρισµός,
µεταφορές, ενέργεια και κάποιες µορφής πρωτογενής τοµέας,
όπου όµως διαπιστώνοντας τη σχετική αδιαφορία διαχρονικά,
θεωρούµε πως πρόκειται ξανά για κάτι προσχηµατικό.
Εµείς, η Ελληνική Λύση, υποστηρίζουµε τη µεταποίηση γενικά
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τόσο όσον αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις όσο και τη βιοµηχανία, κυρίως όµως στον πρωτογενή τοµέα, τη φαρµακοβιοµηχανία, την αµυντική βιοµηχανία και τα ναυπηγεία, τα οποία
είναι απαράδεκτο να βρίσκονται σε αδράνεια.
Τα άρθρα 46 ως 50 περιλαµβάνουν κάποιες διατάξεις που θεωρείται ότι προωθούν την έρευνα και τις νεοφυείς επιχειρήσεις,
ενώ τα υπόλοιπα αυτού του µέρους είναι σχετικά αδιάφορα,
εκτός φυσικά από το άρθρο 52 για το ΕΛΙΑΜΕΠ που προαναφέραµε. Παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης των δαπανών για
έρευνα στις επιχειρήσεις, όπως επίσης εκπτώσεις για τους
«επενδυτές αγγέλους».
Οφείλουµε, όµως, να διευκρινίσουµε ότι οι «άγγελοι» κατά
τους Αµερικανούς, τους πρώτους διδάξαντες στον χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων, είναι αυτοί που επενδύουν σε µία νεοφυή
εταιρεία στα πρώτα στάδια, όταν πρόκειται για παράδειγµα για
έναν νέο µηχανικό µε µια νεωτεριστική ιδέα που υπόσχεται µελλοντικά κέρδη.
Εν προκειµένω, το θέµα δεν είναι αν θα τους παρασχεθούν φορολογικά κίνητρα, αλλά αν θα υπάρχουν κανονικοί επενδυτές,
επειδή σύµφωνα µε το αµερικανικό µοντέλο, οι «άγγελοι» µεταπωλούν το ποσοστό τους όταν η νεοφυής εταιρεία έχει µεγαλώσει αρκετά σε µια εταιρεία ή σε ένα επενδυτικό κεφάλαιο,
δηλαδή σε ένα venture capital, σηµειώνοντας πως τα venture
capitals διακρίνονται σε αυτά που επενδύουν σε µικρές ή σε µεγάλες νεοφυείς επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το τελικό ζητούµενό τους είναι να πουλήσουν σε µικροεπενδυτές, εάν η
νεοφυής εταιρεία εισαχθεί στο χρηµατιστήριο και σε κάποια
άλλη εταιρεία που τη θέλει.
Όταν, όµως, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ουσιαστικά χρηµατιστήριο, ούτε ιδιωτικά κεφάλαια, ούτε επιχειρήσεις για να αξιοποιήσουν αυτές τις νεοφυείς εταιρείες, ακόµη χειρότερα όταν
δεν υπάρχουν αναπτυξιακές προοπτικές στο τέλµα που έχουµε
οδηγηθεί από όλες τις κυβερνήσεις µας τουλάχιστον µετά το
2010, τότε δεν µπορούν να υπάρξουν «άγγελοι», πόσο µάλλον
να έλθουν από το εξωτερικό.
Προηγούνται, λοιπόν, άλλα προβλήµατα που πρέπει να επιλυθούν, προτού συµβούν αυτά που θέλει να δροµολογήσει το νοµοσχέδιο στον συγκεκριµένο τοµέα.
Για να τεκµηριώσουµε τη θέση µας, σύµφωνα µε στοιχεία της
«Marathon Venture Capital», που ερεύνησε τις χρηµατοδοτήσεις
σε ελληνικές νεοφυείς εταιρείες, δηλαδή σε κάθε τεχνολογική
εταιρεία µε Έλληνα ιδρυτή, µεταξύ των ετών 2010 και 2018 επενδύθηκαν µόλις 540 εκατοµµύρια σε εκατόν εξήντα επτά νεοφυείς
εταιρείες, µε προσωπικό στην Ελλάδα, όπως θα καταθέσουµε
φυσικά στα Πρακτικά.
Πρόκειται για πολύ µικρά µεγέθη, ενώ ορισµένες από αυτές
τις εταιρείες χρηµατοδοτήθηκαν από κοινοτικά προγράµµατα,
όπως από το «JEREMIE» των 150 εκατοµµυρίων ευρώ και από το
«EQUIFUND», που το διαδέχτηκε µε 410 εκατοµµύρια ευρώ.
Εποµένως, δεν µπορεί να είναι η απάντηση που αναζητείτε στα
προβλήµατα της οικονοµίας και της ανεργίας των νέων, όπου,
αν θεωρήσουµε πως σε κάθε νεοφυή εταιρεία, ειδικά στα πρώτα
χρόνια, απασχολούνται τρία έως τέσσερα άτοµα και αυτά όχι µε
σταθερή αµοιβή, πρόκειται για µερικές εκατοντάδες απασχολουµένους, που δεν µειώνουν την ανεργία ούτε φυσικά στηρίζουν
την οικονοµία.
Στο Ισραήλ, σε µια οικονοµία σχεδόν διπλάσιου µέγεθος από
τη δική µας, µε 375 δισεκατοµµύρια δολάρια ΑΕΠ σε σχέση µε
τα 200 δισεκατοµµύρια της Ελλάδας, όταν βέβαια το 2000 είχαµε
το ίδιο ΑΕΠ, µόνο το 2018, σε έναν µόνο χρόνο, επενδύθηκαν
6,47 δισεκατοµµύρια δολάρια σε νεοφυείς εταιρείες, όπως καταθέσουµε επίσης στα Πρακτικά.
Πολλές δε από αυτές τις ισραηλινές εταιρείες εισάγονται σε
αµερικανικά χρηµατιστήρια ή πωλούνται εκεί, σηµειώνοντας πως
στο Ισραήλ υπάρχουν έξι χιλιάδες νεοφυείς εταιρείες, έξι χιλιάδες start-ups, κάτι που αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό διεθνώς,
όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά.
Από την άλλη πλευρά, το ποσόν µε το οποίο στηρίζεται η
έρευνα στην Ελλάδα ανέρχεται στο 1,2% περίπου του ΑΕΠ µας
ή στα 2,1 δισεκατοµµύρια ευρώ µε στοιχεία της EUROSTAT,
πολύ χαµηλότερο του 2,2%, που είναι ο µέσος όρος στην Ευρω-
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παϊκή Ένωση. Υπολείπεται δε σηµαντικά από το αντίστοιχο σε
προοδευµένες τεχνολογικά χώρες, όπως είναι η Γερµανία, µε
3,%, η Ιαπωνία µε 3,5% ή βέβαια, το Ισραήλ µε 4,2%.
Εποµένως, η Ελλάδα δεν µπορεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις, παρά το ότι οι Έλληνες έχουν πολύ µεγάλες δυνατότητες.
Ένα ακόµη µειονέκτηµά µας είναι το ότι οι ελληνικές εταιρείες
είναι γενικά µικρότερου µεγέθους και χαµηλότερης προστιθέµενης αξίας. Η ελληνική µεταποίηση εµφανίζει µεγάλο αριθµό µικροµεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούν τον µεγαλύτερο
αριθµό των εργαζοµένων, το 86% του συνόλου έναντι 67% στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Με στοιχεία δε του ΙΟΒΕ, το 69,5% των µεταποιητικών επιχειρήσεων έχει τζίρο, δυστυχώς, κάτω από
150.000 ευρώ, ενώ το 87% του συνόλου απασχολούν µόλις έως
τέσσερα άτοµα.
Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις είναι δύσκολο να πραγµατοποιηθούν επενδύσεις στην έρευνα, οι οποίες στη Γερµανία
προέρχονται κυρίως από τον ιδιωτικό τοµέα.
Σε ορισµένα επιµέρους άρθρα, αφού αναφερθήκαµε εκτενώς
σε όλα στις επιτροπές, µεταξύ των οποίων στο σοβαρότατο θέµα
του ΕΛΟΤ, που ελπίζουµε να το λύσει η Κυβέρνηση, θα πούµε τα
εξής. Στο άρθρο 16 είναι εσφαλµένη η διάταξη στο τέλος. Η
χώρα προέλευσης των προϊόντων πρέπει να απαιτείται σε κάθε
περίπτωση, ακόµη και για προϊόντα που προέρχονται από χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφ’ ενός µεν στο πλαίσιο ενίσχυσης
των ελληνικών προϊόντων, αφ’ ετέρου, επειδή πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές τη χώρα προέλευσης των προϊόντων που
αγοράζουν.
Δεν φτάνει, όµως, µόνο αυτό, αλλά θα πρέπει να αναφέρονται
και τα συστατικά τους. Το να αγοράζουµε ζάχαρη που γράφει
πως συσκευάζεται στην Ελλάδα για ένα σουπερµάρκετ -θυµίζω
εδώ ότι η Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης έχει µετατραπεί σε χονδρέµπορο πλέον- αλλά όχι από ποια χώρα προέρχεται, είναι απαράδεκτο για τον καταναλωτή που είναι συνειδητός και θέλει να
αγοράζει ελληνικά.
Έχουµε την άποψη, όµως, πως αντιδρούν οι χώρες του
Βορρά, αφού οι Γερµανοί ή οι Ιταλοί θα θέλουν να πωλούν ελληνικό ελαιόλαδο, συσκευασµένο στη Γερµανία ή στην Ιταλία, ως
ιταλικό ή γερµανικό. Συµβαίνει, άλλωστε και δεν είναι σωστό να
το επιτρέπουµε. Για παράδειγµα, η Γερµανία µάς έχει ξεπεράσει
όσον αφορά τις εξαγωγές της στη Μεγάλη Βρετανία στο ελαιόλαδο, κάτι που βέβαια είναι πάρα πολύ παράδοξο. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, πάντως, για παράδειγµα, πρέπει να γράφεται η
προέλευση του προϊόντος, όχι µόνο η συσκευασία.
Στο άρθρο 49, όπου πρόκειται στην ουσία για κάλυψη της
µισής επένδυσης από το κράτος, υπάρχουν σοβαροί φόβοι ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος και φοροδιαφυγής, όπως το παράδειγµα που αναφέραµε στο νοµοσχέδιο για την εταιρική
διακυβέρνηση, όπου µια νεοφυής εταιρεία ξεκινάει σήµερα, ζητάει κάποια κεφάλαια µε ένα business plan, υπερκαλύπτεται πολλές φορές, οι µέτοχοι παίρνουν τα χρήµατα και εξαφανίζονται.
Έτσι έχουν ξεπλυθεί πάρα πολλές φορές, στο εξωτερικό βέβαια,
χρήµατα, σηµειώνοντας πως οι αποτιµήσεις σε περιπτώσεις µη
εισηγµένων εταιρειών βασίζονται σε παραδοχές και σε εκτιµήσεις που δεν µπορεί κανένας να κρίνει αντικειµενικά.
Θα συνεχίσουµε µε το άρθρο 62, το οποίο αφορά το πού και
πώς µπορεί να διαθέτει το ελληνικό δηµόσιο τα ποσά που λαµβάνει ως µέρισµα από το υπερταµείο των ξένων που έχει ως θυγατρικές του το ΤΑΙΠΕΔ, την ΕΤΑΔ, τα ακίνητα δηλαδή του
δηµοσίου και το ΤΧΣ, όλες τις µεγάλες τράπεζες, στο οποίο µεταφέρθηκε ό,τι έχουµε και δεν έχουµε, ενώ η ίδρυσή του υπήρχε
ως υποχρέωση στο έγκληµα του τρίτου µνηµονίου, που συνυπέγραψαν τα τρία µεγάλα κόµµατα, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δηµοκρατία
και το Κίνηµα Αλλαγής, που πολύ συχνά προσποιείται ότι δεν
γνώριζε τίποτα.
Το µόνο που έχουµε να σηµειώσουµε εδώ είναι πως το µέρισµα που θα δοθεί στο δηµόσιο το 2020 είναι µόλις 42 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα από το ξεπούληµα θα τα κρατήσει
για την υλοποίηση της επενδυτικής του πολιτικής. Πρόκειται ειλικρινά για τον απόλυτο εµπαιγµό των Ελλήνων.
Έως τώρα, πάντως, το ξεπούληµα δεν έχει αποφέρει πάνω
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από 6 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ δεν συµβάλλει καθόλου στην
ανάπτυξη ούτε φυσικά υπάρχουν σχέδια για κάτι τέτοιο, ενώ βέβαια δεν έχει µειωθεί το χρέος µας, το δηµόσιο χρέος, παρά το
ξεπούληµα το οποίο αυξάνεται συνεχώς.
Πρόκειται κυριολεκτικά για ένα έγκληµα εις βάρος των παιδιών
µας, εις βάρος των µελλοντικών γενεών, ενώ ασφαλώς θα πρέπει
να τιµωρηθούν παραδειγµατικά οι υπεύθυνοι και θα τιµωρηθούν
κάποια στιγµή.
Θα κλείσουµε µε το άρθρο 63 και µε την ένστασή µας στην παράγραφο 2, όπου απαιτείται προσκόµιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για την είσπραξη χρηµάτων από τα
επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ, από το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Αλιείας και Θάλασσας, καθώς επίσης από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Πώς θα συµβαίνει, αλήθεια, κάτι τέτοιο, όταν η συντριπτική
πλειοψηφία των επιτηδευµατιών λόγω της οικονοµικής κρίσης
και του ιού τώρα, έχουν οφειλές στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταµεία;
Συµφωνούµε µε το ότι ένα µικρό ποσοστό από αυτά που εισπράττουν να παρακρατείται από τα ταµεία, αλλά πώς θα εισπράξουν αφ’ ενός µεν για να κινηθούν στην αγορά, αφ’ ετέρου, για να
έχουν κάποια προοπτική ανάπτυξης και να είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις οφειλές τους; Δεν υπάρχει τέτοιος τρόπος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μάλιστα,
κύριε Υπουργέ. Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θέλω τον λόγο µόνο για να µη δηµιουργούνται στην Αίθουσα και κυρίως, στο πανελλήνιο παρεξηγήσεις για
µια υπόθεση που µπορεί από πίσω της να κρύβει και χρηµατιστηριακά παιγνίδια για τις περιουσίες άλλων ανθρώπων.
Η απόφαση της κ. Μαριάννας Λάτση να πουλήσει τις µετοχές
της στην εταιρεία «LAMDA DEVELOPMENT» είναι γνωστή στους
επενδυτικούς κύκλους εδώ και πάρα πολλούς µήνες. Δεν έχει
απολύτως καµµία σχέση µε την εξέλιξη του έργου στο Ελληνικό.
Αποτελεί ζήτηµα ενδοοικογενειακής συµφωνίας για το ποιο
µέλος της οικογένειας παίρνει τι από την περιουσία τους στο πέρασµα της επόµενης γενεάς. Η µία πλευρά της οικογένειας πήρε
ένα κοµµάτι, τη ναυτιλία, η άλλη πλευρά της οικογένειας πήρε
τις επενδύσεις στα ακίνητα.
Άρα, αυτό που είπατε στην αρχή όσον αφορά στην απόφαση
της κ. Μαριάννας Λάτση να πουλήσει µετοχές στο Ελληνικό σε
σχέση -δεν έκανε αυτό, έκανε στη «LAMDA DEVELOPMENT»- µε
την εξέλιξη του έργου, κύριε συνάδελφε, δεν έχει απολύτως καµµία σχέση.
Αντιθέτως, η κ. Λάτση -κατά τη γνώµη µου σωστά- ως δείγµα
εµπιστοσύνης και υποστήριξής της στο έργο περίµενε να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες καίτοι η απόφαση έχει ληφθεί
πολλούς µήνες πριν.
Η εταιρεία «LAMDA DEVELOPMENT» έχει µαζέψει ως γνωστόν
τον µήνα Δεκέµβριο το σύνολο της αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου για το έργο του Ελληνικού, ήτοι άνω των 650 εκατοµµυρίων ευρώ, µε υπερκάλυψη τέσσερις φορές. Πριν από λίγες
µέρες το οµόλογο, το λεγόµενο «λαϊκό οµόλογο» που έβγαλε,
υπερκαλύφθηκε δύο φορές και η χρηµατοδότηση µε δάνεια από
τις ελληνικές τράπεζες έχει ήδη υπογραφεί εδώ και αρκετούς
µήνες. Το σύνολο της χρηµατοδοτήσεως του έργου στο Ελληνικό σήµερα είναι εξασφαλισµένο στα ταµεία της εταιρείας προς
δαπάνη για την υλοποίηση του έργου. Όσα είπατε είναι τελείως
έξω από την πραγµατικότητα. Το έργο πάει πάρα πολύ καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µισό λεπτό να σας ενηµερώσω.
Τον λόγο τώρα έχει από το ΜέΡΑ25 ο συνάδελφος κ. Αρσένης.
Αµέσως µετά τον λόγο θα λάβει ο Υφυπουργός κ. Παπαθανάσης.
Στη συνέχεια θα µιλήσουν τέσσερις Βουλευτές και ο κ. Δήµας, ο
Υφυπουργός. Μέχρι στιγµής είµαστε σε αυτή τη διαδικασία.
Ορίστε, κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, συζητάµε για
ένα νοµοσχέδιο, αλλά η καρδιά της υπόθεσης εδώ πέρα είναι µια
κυβέρνηση, η οποία έχει ορίσει τρεις εµβληµατικές επενδύσεις:
Σκουριές, πετρέλαια, Ελληνικό. Έναν χρόνο µετά έχουµε µηδενικές εξελίξεις σε αυτή την επένδυση της καταστροφής στο Ελληνικό, τις τρεις κατεδαφίσεις που θα συζητήσουµε εκτενώς στη
συνέχεια. Έχουµε τις Σκουριές να έχουν ακυρωθεί στην πράξη
στο Συµβούλιο της Επικρατείας και τις εξορύξεις και από κυβερνητικά χείλη πλέον να είναι όχι στις καλένδες, αλλά σε άγνωστο
χρονικό ορίζοντα.
Αυτή είναι η ουσία του τι συζητάµε σήµερα. Και λέω ότι είναι
η ουσία, διότι βλέπουµε ότι ο κ. Γεωργιάδης, παρά το ότι δύο
φορές ήρθε να µας παρουσιάσει τις τροπολογίες που θα έφερνε
και τις δύο φορές -δεν µας έφερε γραπτές βέβαια και τις έφερνε
την τελευταία στιγµή στην Ολοµέλεια- ξέχασε τη σχετική τροπολογία για το Ελληνικό.
Πάµε, όµως, να δούµε και το νοµοσχέδιο πριν ξαναγυρίσουµε
στο Ελληνικό. Έχουµε τη δηµιουργία ενός νέου φορέα που θα
κυνηγάει θεωρητικά το παρεµπόριο, ενός φορέα που για ακόµη
µία φορά είναι υποστελεχωµένος και δεν έχει καµµία δυνατότητα, όπως εµείς το βλέπουµε, όπως ακούστηκε και στη διαβούλευση, να εστιάζει στις εισαγωγές, στην αποθήκευση των
προϊόντων παρεµπορίου, όπου και είναι η µεγάλη ιστορία. Είναι
ένα φορέας που, όπως έχουµε καταγγείλει ξανά και ξανά, θα κυνηγάει κυρίως τους µικροπωλητές, αυτούς που είναι εύκολο να
δαιµονοποιήσει, όταν η ουσία του παρεµπορίου είναι οι εισαγωγές και η αποθήκευση.
Στη συνέχεια, µε το ίδιο νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση φέρνει ειδικές διατάξεις για στρατηγικούς επενδυτές, οι οποίοι θα έχουν
διάφορα δικαιώµατα, πέρα από τις φοροαπαλλαγές, επί της δηµόσιας περιουσίας. Ο φορέας που δηµιουργείται για το παρεµπόριο -κάτι που µας θυµίζει ξανά και ξανά τους νόµους που
φέρνει η Κυβέρνηση σε αυτή τη Βουλή- µπορεί να έχει έναν
ιδιώτη διοικητή, ο οποίος δεν έχει τα τυπικά προσόντα, δηλαδή
«Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτησή του…» -όπως διαβάζω επί λέξει- «…είναι η επιχειρησιακή του εµπειρία στην οργάνωση, στον συντονισµό και στην εκτέλεση ευρείας κλίµακας
επιχειρήσεων ελέγχου». Απουσιάζουν, δηλαδή, όλα τα τυπικά
προσόντα που υπάρχουν κανονικά σε αντίστοιχες θέσεις στο δηµόσιο.
Στο νοµοσχέδιο αυτό απαλλάσσονται από την εγγραφή στο
ΓΕΜΗ τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών, που εγκαθίστανται στην
Ελλάδα σύµφωνα µε διατάξεις αναπτυξιακού νόµου της χούντας,
έχουµε κρατικές ενισχύσεις σε ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, δηµόσιο το χρήµα, ιδιωτικά τα κέρδη για ακόµη µία φορά.
Αυτοί οι στρατηγικοί επενδυτές, που δεν κατονοµάζονται, θα
έχουν ένα ειδικό καθεστώς για τις παραχωρήσεις ακινήτων και
πολλά ακόµα πράγµατα όσον αφορά την τεχνική εκπαίδευση.
Όπως, όµως, διαπιστώνει το Τεχνικό Επιµελητήριο, όσον αφορά
την πιστοποίηση απουσιάζουν όλοι αυτοί οι φορείς που προσφέρονται, όπως είπατε και κατά τη διαβούλευση, να συµµετέχουν από τη ΓΣΕΒΕΕ µέχρι όλες τις κλαδικές οµοσπονδίες- και έχουν
την τεχνική εµπειρία, πραγµατικά, για να µπορούν να εξετάσουν
τις δεξιότητες. Στην πράξη, δηλαδή, και στο τρίτο αυτό το κοµµάτι απαξιώνεται όλη η τεχνική εκπαίδευση.
Πάµε, όµως, λίγο στο Ελληνικό. Έχουµε αυτή την τροπολογία,
την οποία και πάλι δεν την είχατε ανακοινώσει, κύριε Υπουργέ,
παρ’ όλο που µας είχατε πει ότι θα µας ανακοινώνατε όλες τις
τροπολογίες και θα δίνατε χρόνο για να µην αιφνιδιαστούµε. Μας
είχατε πει ότι τις καταθέτετε γιατί σας κρατάει η κεντρική κυβέρνηση, το γραφείο του Πρωθυπουργού, αν κατάλαβα καλά, γιατί
θέλει να υπάρχει τεχνικός έλεγχος πριν µας παραδοθούν. Μας
τα φέρνετε τελευταία στιγµή, συν µία τροπολογία για το Ελληνικό, η οποία περιλαµβάνει αυτό το ανεπίτρεπτο, δηλαδή ότι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

υπάρχει ένας ιδιώτης µηχανικός ο οποίος µπορεί να εποπτεύει
την υλοποίηση των έργων και την τήρηση της νοµοθεσίας και αν
για τον ιδιώτη αυτό - θεωρητικά ανεξάρτητο µηχανικό- ακόµα και
για την επιλογή του και τους όρους ανεξαρτησίας διαφωνήσει η
πολεοδοµία, θα πρέπει να πάει σε διεθνή διαιτησία.
Προσθέτετε και κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, ότι µετά από ένα
µικρό χρονικό διάστηµα και για τα δηµόσια έργα που συµπεριλαµβάνονται αν δεν τα εγκρίνει η πολεοδοµία και οι υπηρεσίες,
αυτόµατα θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί και ότι είναι σωστά.
Έτσι, λοιπόν, λιθαράκι, λιθαράκι χτίζετε την κρατικοδίαιτη αυτή
επένδυση του Ελληνικού.
Θέλω, όµως, να πάω και σε ένα άλλο θέµα, αν θέλετε πολιτισµού. Βγαίνοντας από την πρώτη συνεδρίαση των επιτροπών,
κύριε Υπουργέ, κάνατε κάτι που ήταν ανεπίτρεπτο για Υπουργό,
για Βουλευτή, αλλά και για άνθρωπο. Μου είπατε ότι κακώς είπα
ότι έγινε µε δηµόσια χρηµατοδότηση, γιατί κάνατε σύµβαση µε
τη «LAMDA DEVELOPMENT» για την κατεδάφιση των τριών
αυτών κτηρίων.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Σωστά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Χαίροµαι που ακούτε.
Και µου είπατε ότι γι’ αυτό δεν έγινε διαγωνισµός για την επιλογή της εταιρείας που θα κάνει την κατεδάφιση και γι’ αυτό επιλέχθηκε η «INTRAKAT». Όταν σας έκανα την πάρα πολύ απλή
ερώτηση «πώς, όταν εκκρεµούν τρεις προσφυγές στο Συµβούλιο
Επικρατείας, προχωράτε σε σύµβαση µε την εταιρεία, ενώ δεν
έχει αποφασίσει ακόµα το δικαστήριο αν µπορεί να το κάνει το
έργο;», για το αν θα αναλάβει τελικά, αν θα γίνει µεταβίβαση του
Ελληνικού στη «LAMDA DEVELOPMENT», µου απαντήσατε µε
µία φρασεολογία που δεν ανταποκρίνεται στη Βουλή, µε βρισιές...
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Εγώ;
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Το αρνείστε; Ήταν Βουλευτές παρόντες, κύριε Υπουργέ. Με βρισιές. Και αν δεν το πείτε δηµόσια,
θα το περιγράψω εγώ στο Σώµα στη δευτερολογία µου.
Είπατε συγκεκριµένα ότι δεν δίνετε καµµία σηµασία, µε µια
φρασεολογία όµως διαφορετικού επιπέδου, στους πολίτες που
προσφεύγουν στο Συµβούλιο της Επικρατείας και επειδή ακριβώς δεν δίνετε καµµία σηµασία γι’ αυτό κα θα κάνετε όλη αυτή
τη διαδικασία µε νόµο.
Επειδή εδώ πέρα δεν είναι ένας χώρος όπου ο κάθε πολίτης
που εκλέγεται θα δείξει το χαµηλότερο δυνατό επίπεδο δηµόσιου διαλόγου, επειδή µπορεί αυτή η Κυβέρνηση να εκφοβίζει
τους πολίτες καθηµερινά και επειδή κανείς δεν είναι σε επίπεδο
να κάνει µπούλινγκ σε συναδέλφους, θα ήθελα πρώτα να ζητήσετε δηµοσίως συγγνώµη. Και θα ήθελα να έχετε το πολιτικό
θάρρος -για να µη χρειαστεί να το κάνω εγώ- να πείτε ακριβώς
την υβριστική σας φρασεολογία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Δεν θυµάµαι καµµία.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Δεν θυµάστε καµµία! Είχαµε συναδέλφους παρόντες.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Απολύτως καµµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, συνεχίστε.
Κύριε Υπουργέ, θα µιλήσετε µετά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Για την ακρίβεια, είπατε ότι «τους
γράφετε» όλους αυτούς τους πολίτες.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ποτέ δεν έχω πει τέτοια πράγµατα. Είστε συκοφάντης. Υπάρχουν Πρακτικά στη Βουλή.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Λυπάµαι που το αρνείστε. Δεν
έχετε καν το πολιτικό θάρρος να το δεχθείτε δηµόσια. Χαίροµαι,
όµως, που µε αυτή την άρνησή σας δεσµεύεστε να µην το επαναλάβετε. Γιατί αν δεν µπορείτε να το υπερασπίσετε δηµόσια,
µην το κάνετε και ιδιωτικά, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι πάρα πολύ
σηµαντικό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θα απαντήσω µετά.
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ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Γιατί το γεγονός ότι είµαστε εδώ
πέρα µια Βουλή, η οποία εκτός από ένα νοµοσχέδιο περνάει φωτογραφικές διατάξεις για το Ελληνικό και την «LAMDA DEVELOPMENT» και το γεγονός ότι εµείς σας καταγγέλλουµε σε αυτό, δεν
µπορεί να αποτελεί βάση να χάνουµε κάθε πολιτικό πολιτισµό και
να δεχόµαστε χυδαίες επιθέσεις από Υπουργούς, που πρέπει να
είναι πρότυπο του αντίθετου.
Κύριε Παπαθανασίου, νοµίζω, ήσασταν και εσείς παρών στη
συζήτηση, όπως και άλλοι συνάδελφοι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Παπαθανάσης είναι το επίθετό µου, όχι Παπαθανασίου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχετε τον
λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Λίγα λόγια για την ουσία και µία δήλωση για
τη συκοφαντία.
Πάµε στην ουσία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25 και άλλοι ψεύδονται διαρκώς στα κανάλια. Εσείς είπατε ψέµατα στη Βουλή ότι
το ελληνικό δηµόσιο πληρώνει τις κατεδαφίσεις. Αντί να έρθετε
εδώ και να ζητήσετε συγγνώµη εσείς για το ότι είπατε ψέµατα
στη Βουλή ότι το ελληνικό δηµόσιο πληρώνει τις κατεδαφίσεις,
έχετε το θράσος να κατηγορείτε εµένα για χυδαιότητα.
Για ό,τι είπατε, κύριε, να ξέρετε ότι στη Βουλή τηρούνται Πρακτικά. Φέρτε µου τα Πρακτικά στα οποία καταγράφεται αυτό που
είπατε. Εάν δεν έχετε Πρακτικά για να το αποδείξετε, είστε κοινός
συκοφάντης. Αναµένω τα Πρακτικά, αλλιώς λυπούµε παρά πολύ
θα έχουµε κακά ξεµπερδέµατα, και δεν το θέλω αυτό µε συναδέλφους. Θα φέρετε τα Πρακτικά της Βουλής όπου εγώ έχω χυδαιολογήσει απέναντί σας. Εάν δεν έχετε, παρακαλώ πολύ να
ζητήσετε συγγνώµη και από εµένα και από τον κ. Παπαθανάση.
Πάµε τώρα στην ουσία, τι σας είπα, για να το καταλάβετε γιατί,
ίσως, καµµία φορά, άµα µιλάµε γρήγορα, δεν καταλαβαινόµαστε.
Είπατε και επαναλάβατε: «Πώς γίνεται η «LAMDA DEVELOPMENT» να πληρώνει τις κατεδαφίσεις, ενώ εκκρεµούν ακόµα στα
δικαστήρια οι δικές σας -µεταξύ των τριών είστε και εσείς προσωπικά προσφεύγων, µαζί µε άλλους πολίτες, κατά της επενδύσεως στο Ελληνικό, ως έχετε δικαίωµα- προσφυγές;». Και αυτό
που σας εξήγησα και σας το ξαναλέω είναι, γιατί η εταιρεία αναλαµβάνει το ρίσκο. Γιατί η εταιρεία αναλαµβάνει το ρίσκο; Γιατί
έχει νοµικούς συµβούλους οι οποίοι διαβάζουν τις προσφυγές
σας και µπορούν να κρίνουν κατά πόσο αυτές οι προσφυγές είναι
βάσιµες και άρα αναλόγως να πείσουν το διοικητικό συµβούλιο
της εταιρείας αν αξίζει να πάρουν ή όχι ένα ρίσκο.
Στην προκειµένη περίπτωση η εταιρεία «LAMDA DEVELOPMENT», χωρίς κανένα ρίσκο του ελληνικού δηµοσίου, έχει ξεκινήσει και ξοδεύει εκατοµµύρια ευρώ στο Ελληνικό, ενώ πράγµατι
δεν έχει γίνει ακόµη η µεταβίβαση. Εάν υποτεθεί ότι κάποια από
αυτές τις προσφυγές ευδοκιµεί και σταµατά η µεταβίβαση,
αυτός που χάνει χρήµατα δεν είναι το ελληνικό δηµόσιο, αλλά
χάνει χρήµατα ο επενδυτής, ο οποίος µε δικά του χρήµατα έχει
γκρεµίσει αυτά τα αυθαίρετα, τα οποία έχουν κριθεί αυθαίρετα
από το ελληνικό δηµόσιο και εις άλλη περίπτωση θα έπρεπε το
ελληνικό δηµόσιο να τα γκρεµίσει µε δικά του λεφτά.
Άρα, έχουµε πετύχει µια συµφωνία όπου το ελληνικό δηµόσιο
λαµβάνει µηδέν ρίσκο. Έρχεται ένας ιδιώτης τού πληρώνει τις
κατεδαφίσεις που θα έπρεπε να κάνει µόνο του το δηµόσιο. Γιατί
το κάνει αυτό ο ιδιώτης επενδυτής; Γιατί θεωρεί τις προσφυγές
σας -για να σας το πω µε πολιτικό πολιτισµό- νοµικά έωλες. Αυτό
σας είπα και αυτό σας εξήγησα.
Για όλα τα υπόλοιπα παρακαλώ πολύ να µου ζητήσετε συγγνώµη από του Βήµατος, εκτός αν έχετε Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υφυπουργός, ο κ. Νικόλαος Παπαθανάσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Για οικονοµία του χρόνου δεν θα αναφερθώ πάλι σε αυτά τα
οποία ειπώθηκαν από τον κ. Αρσένη. Συντάσσοµαι ακριβώς µε
αυτά τα οποία είπε ο Υπουργός µου, ο κ. Γεωργιάδης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε το παρόν νοµοσχέδιο συνεχίζεται το µεταρρυθµιστικό έργο της Κυβέρνησης, το οποίο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019. Και, παρά τις αντίξοες συνθήκες που
προκύπτουν από το µεγάλο πρόβληµα της πανδηµίας, συνεχίζουµε µε το συντονισµό και µε την πολύ σκληρή δουλειά που
κάνει στο Υπουργείο ο Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, µε τους συναδέλφους µου, τον κ. Δήµα και τον κ. Τσακίρη, ακριβώς την εντολή αυτή που µας έδωσε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή να
«τρέξουµε» τις µεταρρυθµίσεις µε στόχο την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη θωράκιση των θέσεων εργασίας. Δεν θέτουµε απλώς στόχους, αλλά θέλουµε -και αυτό κάνουµε
πράξη-να τους υλοποιούµε µε ταχύτατα βήµατα.
Εδώ θέλω να σταθώ και να αναφερθώ σε όλα τα µεγάλα έργα
τα οποία είχαν κολλήσει και τα οποία ξεκολλήσαµε σε πολύ γρήγορο χρόνο. Δεν είναι µόνο το Ελληνικό. Το λέω επειδή αναφέρθηκε το Ελληνικό. Είναι πολλά έργα. Θέτουµε στόχους, οι οποίοι
ακριβώς έχουν αυτό το µεταρρυθµιστικό χαρακτήρα. Και αυτή
ακριβώς είναι η ουσία του νοµοσχεδίου που έχετε ενώπιον σας
και που είναι προς ψήφιση σήµερα στη Βουλή.
Αυτό το οποίο θέλουµε να κάνουµε είναι να δώσουµε λύσεις
στην εποπτεία της αγοράς, στη ρύθµιση της οικονοµικής δραστηριότητας και κυρίως στην αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου. Ταυτόχρονα, στη συνέχεια ρυθµίζουµε θέµατα, που
έρχονται σε συνέχεια του νόµου «Επενδύω στην Ελλάδα», που
αφορούν βιοµηχανία, ιδιωτικές επενδύσεις, συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, την έρευνα και την καινοτοµία και άλλες
διατάξεις.
Ξεκινώντας, το παρόν νοµοσχέδιο δηµιουργεί µία Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς, δηλαδή έναν ενοποιηµένο
και ισχυρό µηχανισµό, που παρέχει ένα πλέγµα προστασίας για
τη διασφάλιση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισµού στο πεδίο
της αγοράς, των καταναλωτικών συµφερόντων. Πρόκειται κατ’
ουσία για µια υπηρεσία συνέχεια της υφιστάµενης δοµής, που
είναι κατ’ ουσία η δοµή η οποία αντιµετώπισε εν µέσω της κρίσης
όλο το κοµµάτι, όχι µόνο του παρεµπορίου, αλλά ταυτόχρονα και
της εναρµονισµένης πρακτικής και της αισχροκέρδειας. Ενισχύουµε, λοιπόν, µία δοµή η οποία µε επιτυχία πέρασε ακριβώς
µέσα από αυτή την κρίση και που κατάφερε να κρατήσει σε λειτουργία την αγορά µε τον καλύτερο τρόπο.
Έτσι, λοιπόν, αφ’ ενός µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ενισχύουµε την κουλτούρα της διυπηρεσιακής αυτής συνεργασίας
όλων των κρατικών αρχών -γιατί εδώ έχουµε πολλές κρατικές
αρχές που συλλειτουργούν µέσα στη διυπηρεσιακή αυτή µονάδαεξοικονοµώντας πόρους, και αφ’ ετέρου -και κυρίως- εξασφαλίζουµε την αποτελεσµατικότερη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των καταναλωτών.
Η σύσταση αυτής της υπηρεσίας έρχεται πράγµατι να προσθέσει σε όλα αυτά τα θετικά αποτελέσµατα ένα νέο µοντέλο διοίκησης, που επιλέξαµε να ακολουθήσουµε, ένα νέο µοντέλο
διοίκησης το οποίο αφ’ ενός λαµβάνει όλες αυτές τις θετικές εµπειρίες, που είχαµε από τη λειτουργία του ΣΥΚΕΑΑΠ και αφ’ ετέρου προσθέτει πολύ σύγχρονα εργαλεία για να µπορέσουµε να
αντιµετωπίσουµε τη δυσκολία και την ταχύτητα µε την οποία αναπτύσσεται η παράνοµη οικονοµία.
Επειδή αναφέρθηκε στη Βουλή και στις επιτροπές το τι ακριβώς συνέβη από τη λειτουργία αυτού του συντονιστικού οργάνου, θέλω να σας πω ότι τα στατιστικά δείχνουν ότι η σύγκριση
µεταξύ Ιουλίου 2018 έως Ιούνιο 2019, όπου είχαµε τρεις χιλιάδες
εννιακόσιους ελέγχους, ήρθε να καλυφθεί από τον Ιούλιο του
2019 έως τον Ιούνιο του 2020 µε είκοσι επτά χιλιάδες ελέγχους.
Δηλαδή, από τη λειτουργία και τον τρόπο που λειτουργήσαµε το
όργανο αυτό, είχαµε περίπου 600% αύξηση των ελέγχων. Και
αυτό είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα, δηλαδή η εµπειρία η
οποία κερδήθηκε µέσα από αυτή τη λειτουργία, δηλαδή τη συλλειτουργία δύο υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, ανακαλύψαµε και τα
σηµαντικά προβλήµατα που προκύπτουν από την ταυτόχρονη
λειτουργία δύο υπηρεσιών µέσα σε ένα Υπουργείο.
Σε αυτό το πλαίσιο µε τη νέα µονάδα δίνεται η δυνατότητα
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συµµετοχής όλων των υπαλλήλων και του προσωπικού που λειτούργησαν στο συντονιστικό όργανο και ταυτόχρονα, στην υπηρεσία του Υπουργείου µέσα σε ένα όργανο. Διορθώνουµε
παραλείψεις και παθογένειες ετών και ταυτόχρονα πλέον καλύπτουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εποπτεία της αγοράς.
Η νέα δοµή έχει υιοθετήσει τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές
και κυρίως συστήνει το µοναδικό σηµείο διαχείρισης πληροφορίας για το παράνοµο εµπόριο και την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας. Αυτό συντελείται µε τρεις διευθύνσεις, αυτή του
συντονισµού και διοικητικής υποστήριξης, της διεύθυνσης διυπηρεσιακής συνεργασίας για τον έλεγχο της αγοράς και τη διεύθυνση διαχείρισης δεδοµένων στατιστικής επεξεργασίας και
εποπτείας του ηλεκτρονικού εµπορίου. Για πρώτη φορά, δηλαδή,
δηµιουργείται ψηφιακό σύστηµα συλλογής και διαχείρισης δεδοµένων που θα παρέχει πληροφορίες για θέµατα παράνοµης
διακίνησης και θα συµβάλλει κατ’ ουσίαν στην πάταξη του παράνοµου εµπορίου, φυσικού και ηλεκτρονικού.
Επίσης, για πρώτη φορά καλύπτεται η ανάγκη ανάλυσης στατιστικών στοιχείων, κάτι που είναι απαραίτητο, για να µπορέσουµε να κυνηγήσουµε το οργανωµένο έγκληµα. Και είναι αυτά
τα στοιχεία τα οποία αποτελούν το σύγχρονο µάνατζµεντ, το
οποίο απαιτείται για λειτουργία ενός τέτοιου φορέα.
Επίσης, σηµαντικό στοιχείο στη λειτουργία του νέου φορέα
είναι η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών µε άλλες υπηρεσίες, όπως η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Γενική Διεύθυνση Καταναλωτή του Υπουργείου, η
Επιτροπή Ανταγωνισµού, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αλλά και άλλες υπηρεσίες άλλων κρατών κατόπιν διακρατικών
συµφωνιών. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, το µέγεθος της πληροφορίας, το οποίο µπορεί να συλλέγεται και να λειτουργεί κάτω από
ένα τέτοιο ενοποιηµένο όργανο.
Έτσι, λοιπόν, δεν αναβαθµίζουµε απλά ελεγκτικές δοµές. Υιοθετούµε µια σκληρή αποτρεπτική γραµµή για όσους επιχειρούν
να επενδύσουν σε παράνοµες εµπορικές πρακτικές, σε πρακτικές που βάλλουν κατά της διανοητικής ιδιοκτησίας. Έτσι, λοιπόν,
από την ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου, στα εκδιδόµενα τιµολόγια -και εδώ έχουµε µία σηµαντική διαφοροποίηση- θα αναγράφεται η ονοµασία του εµπορικού σήµατος. Με αυτόν τον
τρόπο διευκολύνεται το έργο του ελεγκτικού µηχανισµού ως
προς τον εντοπισµό των αποµιµητικών προϊόντων και προστατεύεται κατ’ ουσίαν η υπεραξία του εµπορικού σήµατος. Και αυτό
είναι µια µεγάλη τοµή που φέρνουµε, καθότι, όπως γνωρίζετε,
το εµπορικό σήµα είναι µια άλλη σηµαντική αξία, που, εάν δεν
διαφυλαχθεί, υπάρχει σοβαρή απώλεια εσόδων και θέσεων.
Επίσης, σε όσους διακινούν άνω των τριών χιλιάδων τεµαχίων
θα κατάσχεται ακόµα και το µέσο διακίνησης. Να πούµε, όµως,
ότι κοστίζει στην Ευρώπη αυτή τη στιγµή το παρεµπόριο. Το παρεµπόριο κοστίζει στην Ευρώπη 48 δισεκατοµµύρια, δηλαδή περίπου το 7,4% του συνόλου των πωλήσεων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και περίπου οκτακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενώ
για την Ελλάδα αυτό αντιστοιχεί σε 1,3 δισεκατοµµύρια και είκοσι
πέντε χιλιάδες θέσεις εργασίας. Κατ’ ουσίαν, αν αυτό το µεταφράσετε, θα δείτε ότι 123 ευρώ φεύγουν από τις τσέπες της
κάθε µιας και του καθενός κάθε χρόνο, έσοδα δηλαδή τα οποία
αντιστοιχούν σε κάθε πολίτη, τα οποία πηγαίνουν στο παράνοµο
εµπόριο.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή αναδεικνύουν
την ανάγκη για ουσιαστική µεταρρύθµιση των δοµών και αντιµετωπίζουν την πάταξη του παράνοµου εµπορίου αφ’ ενός ως ζήτηµα εθνικής ασφάλειας αφ’ ετέρου ως αναπτυξιακή πολιτική.
Δηµιουργούµε έτσι έναν ευέλικτο ελεγκτικό µηχανισµό που θα
προάγει τη νοµιµότητα και την υγιή επιχειρηµατικότητα, κυρίως
θα θωρακίζει τις θέσεις εργασίας που αφαιρούνται από αυτή την
παράνοµη πράξη.
Όµως, συνεχίζοντας την ανάλυση του παρόντος νοµοσχεδίου,
θέλω να αναφέρω ότι ένα σηµαντικό κοµµάτι που λειτούργησε
κατά τη φάση της κρίσης του COVID-19 είναι η βιοµηχανική παραγωγή. Αυτή στήριξε τη ροή των προϊόντων, την προµήθεια των
αγαθών και κυρίως τη µη έλλειψη των προϊόντων από την αγορά.
Να σηµειώσουµε ότι η βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε το Μάρ-
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τιο στην Ελλάδα κατά 1,9%, ενώ έπεσε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τον Απρίλιο εν µέσω της πανδηµίας σηµειώθηκε σε σχέση µε το
Μάρτιο µια πτώση 9%, ενώ η αντίστοιχη πτώση στην Ευρώπη µεσοσταθµικά ήταν 17% και παραδείγµατος χάριν, στη Γαλλία 20%,
στη Γερµανία 21% και στην Πορτογαλία 18%. Αυτό τι αποδεικνύει; Αποδεικνύει κατ’ ουσίαν την αντοχή και πόσο ανθεκτική
και προσαρµοστική είναι η βιοµηχανία µεταποίησης στην Ελλάδα
και αυτό σαφώς αυτό δεν έγινε έτσι απλά. Το Υπουργείο µας και
τα συναρµόδια Υπουργεία απλοποίησαν τις διαδικασίες, έκοψαν
την γραφειοκρατία και έτσι έδωσαν µια µεγάλη ώθηση στη βιοµηχανία να τροποποιήσει τις γραµµές παραγωγής και να καλύψει
τις πρώτες ανάγκες της πατρίδας µας.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, λοιπόν, συνεχίζουµε τη δουλειά του:
«Επενδύω στην Ελλάδα» µε άρθρα και διατάξεις για την ενίσχυση
της επιχειρηµατικότητας, της µεταποίησης και την αύξηση των
επενδύσεων. Συγκεκριµένα και πολύ γρήγορα θα σας πω ότι
πλέον οι ΙΚΕ µπορούν να συστήνονται ηλεκτρονικά. Αυτό µας
ανεβάζει και κάποιες θέσεις στο Doing Business περιορίζοντας
σηµαντικά τις γραφειοκρατικές χρονοβόρες διαδικασίες. Αίρονται διοικητικές ασάφειες αδειοδότησης µονάδων παραγωγής
ισοτόπων ραδιοφαρµάκων, µιας οικονοµικής δραστηριότητας
υψηλής προστιθέµενης αξίας και εξειδίκευσης. Δίνεται ξανά στον
ΕΛΟΤ η δυνατότητα καθιέρωσης σηµάτων πιστοποίησης. Σαφώς
και ενισχύεται επίσης ο ρόλος του ΤΕΕ ως συµβούλου του κράτους. Δίνεται µια σειρά παρατάσεων προθεσµιών σε διάφορους
κλάδους και συγκεκριµένα, στα κέντρα αποθήκευσης και διανοµής, για να προσαρµοστούν στο αδειοδοτικό πλαίσιο του ν.4302,
στις επιχειρήσεις του µεταποιητικού κλάδου και της εφοδιαστικής αλυσίδας και στις ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες
για την ολοκλήρωση της τεχνικής τους ανασυγκρότησης. Ταυτόχρονα, συστήνεται ενιαίο µητρώο ανελκυστήρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, κάτι που είναι πολύ
αναγκαίο καθότι µόνο περίπου το 50% των ανελκυστήρων είναι
καταγεγραµµένοι στην πατρίδα µας, µε ότι σηµαίνει αυτό για την
ασφάλεια των συµπολιτών µας. Διευκολύνεται η ολοκλήρωση
έργων υποδοµής υφιστάµενων βιοµηχανικών περιοχών που βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο ανάπτυξης. Διευκολύνεται η σύζευξη του συστήµατος του συστήµατος έρευνας και καινοτοµίας
µε το παραγωγικό σύστηµα της χώρας και ταυτόχρονα, η Γενική
Γραµµατεία Βιοµηχανίας αναλαµβάνει το συντονισµό κατάρτισης
και εξειδίκευσης στρατηγικής, έξυπνης εξειδίκευσης για τη βιοµηχανία και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ήρθαµε αντιµέτωποι µε µια πρωτόγνωρη υγειονοµική κρίση που έπληξε την εθνική οικονοµία και
αυτό το οποίο απαιτείται από εµάς είναι να κινηθούµε γρήγορα
µε ταχύτητα, ώστε να φέρουµε τη χώρα µας στο σηµείο της επιτάχυνσης, που ήταν πριν από την παρουσία αυτής της κρίσης.
Έχουµε και ήµασταν παράδειγµα προς µίµηση για τους χειρισµούς και τις πολύ γρήγορες αποφάσεις που έλαβε ο Πρωθυπουργός µας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην παγκόσµια
κοινότητα. Παρείχαµε, λοιπόν, πολύ γρήγορα χρηµατοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων,
ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, φορολογικά κίνητρα, ενώ παράλληλα θωρακίσαµε τις θέσεις εργασίας. Ήταν, όµως, αναπόφευκτο να πληγεί η αγορά, γεγονός που καθιστά σήµερα ακόµη πιο
επιτακτική την ανάγκη εποπτείας και θωράκισης της.
Το Υπουργείο ανάπτυξης, όλοι εµείς ακολουθούµε πιστά την
εντολή του πρωθυπουργού που δεν είναι άλλη από το να δηµιουργήσουµε µια Ελλάδα φιλική προς την επιχειρηµατικότητα, µια
Ελλάδα που δέχεται τις επιχειρήσεις και δεν φοβίζει τους τους
επιχειρηµατίες, τους επαγγελµατίες, γιατί είναι αυτό που χρειαζόµαστε. Είµαστε µπροστά στη µεγάλη πρόκληση της εποχής
αφ’ ενός να διασφαλίσουµε τις θέσεις εργασίας για τις νέες και
τους νέους της πατρίδας µας και αφ’ ετέρου να φέρουµε πίσω
ένα µεγάλο κοµµάτι και ακόµη, αν µπορούµε, όλους αυτούς τις
νέες και τους νέους, που έφυγαν από την πατρίδα µας, διότι
αυτός είναι στόχος και αυτό θα το πετύχουµε µε τη σκληρή δουλειά και µε τη βούλησή µας να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε
µία χώρα φιλική πραγµατικά προς την επιχειρηµατικότητα και την
κοινωνική συνοχή.
Σας ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, µας ενηµέρωσε ο κ. Αρσένης ότι θα αναλάβει
και τον ρόλο του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου. Παράλληλα,
όπως έχει τη δυνατότητα, µας ζήτησε να πάρει τον λόγο αµέσως.
Άρα, κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο τώρα ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριοι συνάδελφοι, είχα ζητήσει να µιλήσουν τέσσερις Βουλευτές και ο Υπουργός. Όµως, ο Κανονισµός είναι Κανονισµός.
Κύριε Βλάχο, το ξέρετε. Μου έστειλε µόλις πριν λίγο η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΜέΡΑ25 ότι αναλαµβάνει Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος. Θέλει να µιλήσει ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Μίλησε νωρίτερα ως εισηγητής. Έχει αυτή τη δυνατότητα.
Από τη στιγµή που θέλει να την αξιοποιήσει, θα την αξιοποιήσει.
Κατανοώ, αλλά δεν µπορώ να κάνω κάτι άλλο.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΚΡΙΤΩΝ.-.ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα
πάρω πάρα πολύ λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, µην ανησυχείτε. Μίλησα µόνο τέσσερα
λεπτά από την πρωτολογία, που ξέρετε ότι κανονικά είναι πάρα
πολύ περισσότερος ο χρόνος. Και θα µπορούσα να πάρω τον
λόγο επί προσωπικού. Απλώς, προτίµησα να πάρω τον λόγο ως
Κοινοβουλευτικός.
Κύριε Υπουργέ, επειδή αρνείστε ότι έγινε η συζήτηση, αν και
περιγράψατε ότι έγινε συζήτηση, αρνείστε ότι χρησιµοποιήσατε
τη φρασεολογία. Δεν έχω πρόβληµα, αν το αρνείστε. Χαίροµαι,
πάρα πολύ καλά.
Αυτό που θέλω να είναι ξεκάθαρο είναι ότι δεν είναι µόνο αυτό
που λέµε σε αυτή την Αίθουσα στο µικρόφωνο. Ο πολιτισµός
είναι και το πώς µιλάµε έξω από την Αίθουσα. Αυτό θέλω να είναι
ξεκάθαρο. Οπότε, επειδή επαναλήφθηκε µια αντίστοιχη κατάσταση, πολύ πιο ήπια, και στην επόµενη συνεδρίαση, θέλω να
είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι αυτά δεν θα συνεχίσουν. Αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Με συγχωρείτε, πρώτα από όλα δεν υπάρχει
τίποτα να επαναληφθεί, γιατί τίποτα δεν έγινε από όσα υπονοεί
ο κ. Αρσένης. Αντιθέτως, εγώ χαίροµαι που τα παίρνει πίσω, από
ό,τι κατάλαβα. Είπατε ότι χαίρεστε που αυτά δεν συνέβησαν.
Στην ουσία, όµως, κύριε συνάδελφε -µε συγχωρείτε πάρα
πολύ και καλύτερα να έρθετε ξανά και να πάρετε τον λόγο επί
προσωπικού τώρα, είπατε ψέµατα στη Βουλή, εντός Πρακτικών
-όχι εκτός Πρακτικών, γιατί Πρακτικά δεν φέρατε, από ό,τι κατάλαβα- ότι το ελληνικό δηµόσιο πλήρωσε και πληρώνει για τις κατεδαφίσεις στο Ελληνικό. Για να πάρετε, λοιπόν, τον λόγο επί
προσωπικού και δηµόσια, λέω εάν δεν φέρατε χαρτί που αποδεικνύει αυτό, που είπατε στη Βουλή των Ελλήνων και εάν δεν ζητήσετε συγγνώµη, εφόσον δεν έχετε τέτοιο χαρτί, είστε ψεύτης.
Σας δίνω, λοιπόν, την ευκαιρία να πάρετε τον λόγο επί προσωπικού και να υποστηρίξετε το επιχείρηµά σας.
Είπατε ότι το ελληνικό δηµόσιο πληρώνει τις κατεδαφίσεις.
Σας είπα ότι ψηφίσαµε νόµο και έγινε σύµβαση µεταξύ της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» και της εταιρείας «LAMDA DEVELOPMENT». Τις
κατεδαφίσεις τις πληρώνει η εταιρεία «LAMDA DEVELOPMENT».
Και αν θέλετε και την τεχνική εταιρεία που έχει αναλάβει, λέγεται
«INTRAKAT». Είναι ιδιοκτησία της οικογενείας Κόκκαλη. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και τον κ. Κόκκαλη, συνάδελφό σας
στην Ευρωβουλή, να σας ενηµερώσει σχετικά. Είναι Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα, λοιπόν, σας κατηγορώ εντός Πρακτικών, εάν δεν το πάρετε πίσω, ότι είστε ψεύτης. Και πάρτε τον λόγο επί προσωπικού.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Αρσένη, κάποια στιγµή πρέπει να το λήξουµε το θέµα, όµως, για να
µπορέσουµε να προχωρήσουµε τη διαδικασία. Παρακαλώ, έχετε
τον λόγο.
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ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση δεν
είναι για να φτάσουµε σε ένα τέτοιο επίπεδο αντιπαραθέσεων
στη Βουλή. Η συζήτηση είναι ακριβώς για να αποφευχθούν τέτοια φαινόµενα στο µέλλον.
Κύριε Υπουργέ, έκανα λάθος όταν είπα ότι στο Ελληνικό γίνονται οι κατεδαφίσεις µε χρήµατα του ελληνικού δηµοσίου. Αυτό
ισχύει. Θέλετε να δούµε, όµως, τι έγινε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Αρσένη, κοιτάξτε, δεν µπορεί να γίνει µια τέτοια διαδικασία. Πήρατε
τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Τον είχατε πάρει
ως εισηγητής.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Μια στιγµή, όµως…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μισό
λεπτό. Δεν θα τελειώσουµε ποτέ, κύριε Τζανακόπουλε. Δεν θα
τελειώσουµε ποτέ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, κύριε Αρσένη, συνεχίστε.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Πώς µπορεί να φανταστεί κανείς
ότι θα γινόταν αλλιώς, παρά µε χρήµατα του ελληνικού Δηµοσίου, όταν εκκρεµούν στο Συµβούλιο Επικρατείας τρεις ενστάσεις. Ποια είναι η νοµιµότητα που µια κυβέρνηση κάνει σύµβαση
µε την εταιρεία που είναι υπό αίρεση στο Συµβούλιο της Επικρατείας αν θα πάρει το έργο; Με ποια νοµιµότητα κάνετε τη σύµβαση αυτή και µάλιστα, βέβαια, όπως µου είπατε σε εκείνη τη
συζήτηση -παρακάµπτω την υπόλοιπη φρασεολογία- «Γι’ αυτό τα
έφερα εγώ µε νόµο»; Με ποια νοµιµότητα, λοιπόν, κινείται αυτή
η Κυβέρνηση, όταν στον άνθρωπο ο όποιος δεν ξέρουµε αν θα
πάρει το Ελληνικό, γιατί πάρα πολύ απλά υπάρχουν τόσες ενστάσεις, αυτή τη στιγµή δίνεται σύµβαση για να ξεκινήσει τα
έργα µε πλάγια οδό; Αυτό καταγγέλλω. Αρνηθείτε το.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, πραγµατικά να είναι το τελευταίο. Δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτό.
Σας ακούµε, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε συνάδελφε, είστε Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου. Προσπαθήστε να αρθείτε στο ύψος αυτού
του αξιώµατος. Ρωτάτε τη Βουλή µε ποια νοµιµότητα ισχύει ένας
νόµος. Ο νόµος, κύριε, από την ώρα που ψηφίζεται στη Βουλή,
ισχύει. Ο µόνος τρόπος για να µην ισχύσει είναι εάν ένα δικαστήριο τον κρίνει αντισυνταγµατικό. Σε πάσα άλλη περίπτωση και
µέχρι να κριθεί αντισυνταγµατικός ο νόµος, ισχύει κανονικά. Γιατί
ο νόµος -προσέξτε, τη φράση- είναι αναγκαστικά νόµιµος.
Άρα, λοιπόν, µε ρωτάτε µε ποια νοµιµότητα έγινε η σύµβαση.
Με τον νόµο που ψηφίσαµε. Χαίροµαι που επιτέλους αναγνωρίζετε το λάθος σας και το ψέµα που είπατε στην επιτροπή. Ελπίζω
να µην επαναληφθεί σε κανένα κανάλι. Σας έχω ακούσει να το
λέτε και σε κανάλια. Χαίροµαι, λοιπόν, που συµφωνήσαµε ότι τα
πληρώνει η «LAMDA DEVELOPMENT» και όχι για το ελληνικό δηµόσιο.
Ως προς ουσία, σας εξήγησα ότι είναι µία εξαιρετικά επικερδής συµφωνία για το ελληνικό δηµόσιο, διότι το ελληνικό δηµόσιο έχει κηρύξει αυθαίρετα µία σειρά κτισµάτων. Εάν δεν
πλήρωνε τα έξοδα η ιδιωτική εταιρεία «LAMDA DEVELOPMENT»,
θα έπρεπε να πληρώσει τα έξοδα ο Έλληνας φορολογούµενος.
Στην προκειµένη περίπτωση, ένας ιδιώτης αναλαµβάνει έξοδα,
που θα έπρεπε να βαρύνουν τον Έλληνα φορολογούµενο και το
ρίσκο το αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου ο ιδιώτης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Συνεχίζουµε µε τους συναδέλφους Βουλευτές. Τον λόγο έχει
η κ. Σκόνδρα Ασηµίνα από τη Νέα Δηµοκρατία για επτά λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι Υφυπουργοί, αξιότιµε κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλω να συγχαρώ δηµόσια τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη
και το επιτελείο του για το τεράστιο έργο, που έχουν επιτελέσει
στον τοµέα ευθύνης τους, προσηλωµένοι πάντα στις µεταρρυθ-
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µίσεις και στο αναπτυξιακό πρόγραµµα της παράταξής µας και
του Πρωθυπουργού µας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυτά, δηλαδή, ακριβώς που έχει ανάγκη η πατρίδα µας.
Στον διεθνή πίνακα ανταγωνιστικότητος η Ελλάδα καταγράφει
άνοδο εννέα θέσεων, την καλύτερη τα τελευταία δέκα χρόνια.
Στον πλέον αξιόπιστο παγκόσµιο δείκτη άµεσων ξένων επενδύσεων η χώρα µας ανέβηκε έξι θέσεις, καταλαµβάνοντας την εικοστή ένατη θέση, την καλύτερη εδώ και έντεκα χρόνια. Στην
έκθεση της «Ernst & Young» καταγράφεται στην επιθυµία ξένων
επενδυτών η εντυπωσιακή µεταβολή από τη θέση είκοσι έξι στη
θέση εννέα για µελλοντικές επενδύσεις. Αδιάψευστοι µάρτυρες,
βεβαίως, το Ελληνικό, η Κασσιόπη, η προσπάθεια στα ναυπηγεία
και ένας πολύ µεγάλος κατάλογος που ακολουθεί.
Πρέπει, όµως, να λάβουµε υπ’ όψιν µας σοβαρά ότι αυτά επιτεύχθηκαν παρά τις πολλές αντιξοότητες που προέκυψαν για τη
χώρα µας µέσα σε αυτό το διάστηµα· την παγκόσµια πανδηµία
και το τρίµηνο lockdown, την κρίση στον Έβρο και τις γενικευµένες προκλήσεις µε τη γείτονα. Δεν κατάφεραν, όµως, να αποπροσανατολίσουν και να αποσυντονίσουν τον κ. Γεωργιάδη ούτε
καν οι µετωπικές αλλά και παράπλευρες βρώµικες επιθέσεις,
«NOVARTIS» και όλα τα υπόλοιπα, που τον είχαν στο επίκεντρο,
στοχοποιηµένο πάντα από την Αντιπολίτευση, που ποντάρει να
πλήξει τον ίδιο βεβαίως, αλλά και την Κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη.
Υπουργέ, να θυµάστε, όµως, πάντα ότι το δέντρο που έχει καρπούς χτυπάνε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι βασικοί στόχοι προσέλκυσης
νέων επενδύσεων και δηµιουργίας θέσεων εργασίας είναι γνωστό ότι αποτυπώνονται διαχρονικά στις δεσµεύσεις της Νέας Δηµοκρατίας.
Σήµερα, το Υπουργείο Ανάπτυξης εισάγει στην Ολοµέλεια ένα
νοµοσχέδιο το οποίο, µεταξύ των άλλων, υλοποιεί και αυτούς
τους στόχους.
(Στο σηµείο αυτό, την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Είναι σηµαντικά και θετικά τα αντανακλαστικά του Υπουργείου
να συµπεριληφθούν διατάξεις που στοχεύουν στη διευκόλυνση
της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς, µετά τα νέα δεδοµένα
που δηµιούργησε η πανδηµία.
Το σχέδιο νόµου για την ίδρυση της Διυπηρεσιακής Μονάδας
Ελέγχου της Αγοράς καλύπτει ένα ευρύ φάσµα. Χαρακτηριστικά
αναφέρω τη δηµιουργία της «Υπηρεσίας Μίας Στάσης» για στρατηγικές επενδύσεις, τη νέα µονάδα για την αντιµετώπιση και την
καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου, την επιβολή αυστηρών
προστίµων για τη διακίνηση και εµπορία αποµιµήσεων και παραποιηµένων προϊόντων, αλλά και ρυθµίσεις θεµάτων για τη βιοµηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συµπράξεις δηµοσίου και
ιδιωτικού τοµέα και την απλοποίηση ίδρυσης επιχειρήσεων. Περιλαµβάνει, επίσης, πολύ σοβαρές ρυθµίσεις που τακτοποιούν
οι τροπολογίες που το συνοδεύουν.
Αξιότιµοι συνάδελφοι, χωρίς να εισέλθω σε πολλές λεπτοµέρειες, µιας και ο εισηγητής µας έχει καλύψει όλο το εύρος του
νοµοσχεδίου, θα σταθώ σε κάποια βασικά σηµεία, τα οποία,
όµως, έχουν ιδιαίτερη πολιτική σηµασία, αφού καταδεικνύουν µε
τον πιο σαφή τρόπο τις ουσιώδεις διαφορές µεταξύ της δικής
µας διακυβέρνησης απέναντι στα εµπόδια που εσείς της Αντιπολίτευσης θέσατε και κόστισαν στην Ελλάδα πολλά χαµένα δισεκατοµµύρια και πολλές χαµένες ευκαιρίες.
Δηµιουργούµε, λοιπόν, ένα ευέλικτο περιβάλλον για στρατηγικές επενδύσεις, απλοποιώντας τις διαδικασίες αδειοδότησης,
προσελκύοντας µε τον τρόπο αυτό ευκολότερα επενδυτικούς
φορείς. Ταυτόχρονα, εισάγονται ρυθµίσεις για να υπάρξει επιτάχυνση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών για την έκδοση των
αδειών ή εγκρίσεων για κάθε τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας. Δηµιουργούνται προϋποθέσεις µεγαλύτερης ευελιξίας πλαισίου παροχής φορολογικών κινήτρων σε στρατηγικές
επενδύσεις. Δεδοµένης της σηµασίας τους για την ανάπτυξη της
οικονοµίας, δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης του συνόλου των
κατηγοριών ενισχύσεων του γενικού απαλλακτικού κανονισµού.
Ταυτόχρονα, εισάγουµε µέτρα για την αποτελεσµατικότερη
αξιοποίηση των πάσης φύσεως ακινήτων που ανήκουν στο δη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µόσιο σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε
ΟΤΑ. Για την πραγµατοποίηση στρατηγικών επενδύσεων δίνεται
πλέον η δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων ανεξαρτήτως του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτών.
Σε ό,τι αφορά το παρεµπόριο, µε τη δηµιουργία της νέας µονάδας για την καταπολέµησή του, τη Διυπηρεσιακή Μονάδα
Ελέγχου Αγοράς, αντικαθίσταται το συντονιστικό κέντρο εποπτείας αγοράς και αντιµετώπισης παρεµπορίου. Διευρύνονται οι
αρµοδιότητες και δεν θα αφορά µόνο τις περιπτώσεις του παρεµπορίου, αλλά και τον ευρύτερο έλεγχο της ορθής λειτουργίας της αγοράς. Στο πεδίο των αρµοδιοτήτων της θα είναι οι
πάσης φύσεως έλεγχοι σε κάθε στάδιο διακίνησης και εµπορίας
προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο κατά την παραγωγή, εισαγωγή,
διακίνηση, αποθήκευση, όσο και κατά τη διάθεση των προϊόντων
και την παροχή υπηρεσιών στην αγορά, διασφαλίζοντας τον υγιή
ανταγωνισµό.
Για να αντιµετωπισθούν οι πολύπλοκες παράνοµες πρακτικές
στο παρεµπόριο και να προστατευθούν οι καταναλωτές αποτελεσµατικά, προβλέπεται η δυνατότητα απόσπασης στη ΔΙΜΕΑ
υπαλλήλων του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, της
Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων, καθώς και υπαλλήλων της ΕΛ.ΑΣ
και του Λιµενικού Σώµατος.
Επίσης, δύναται η άρση του φορολογικού και τραπεζικού
απορρήτου, αλλά και συνεργασία µε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
Κλείνοντας, θα σταθώ στην απλούστευση λειτουργίας των
εταιριών, ανάγκη που δηµιούργησε η παγκόσµια πανδηµία. Εισάγονται ρυθµίσεις για την απλοποίηση ίδρυσης ιδιωτικών κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων, µε τη δυνατότητα να συστήνονται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Έτσι µειώνεται ο χρόνος και η γραφειοκρατία στη σύσταση αυτής της µορφής επιχειρήσεων της
πλέον ευέλικτης µορφής. Αντίστοιχα, προβλέπεται η εξ αποστάσεως µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων διενέργεια των γενικών
συνελεύσεων των ανωνύµων εταιρειών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν µε τον πιο εµφαντικό τρόπο ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όχι µόνο επιζητά την προσέλκυση επενδύσεων
και αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας, αλλά θέτει και συγκεκριµένα βήµατα στην κατεύθυνση επίτευξης αυτών των στόχων. Σε αυτή την πορεία έχουµε µαζί µας όλες εκείνες τις
δηµιουργικές δυνάµεις που µάχονται για την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς και της εθνικής µας οικονοµίας, που µάχονται
για την παραγωγή πλούτου, κάτι που εσείς βεβαίως µισείτε και
απεύχεστε, αλλά εµείς προχωράµε και προχωράµε δυναµικά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε
την κ. Σκόνδρα.
Παρακαλείται τώρα ο κ. Γεώργιος Παπαηλιού, οµιλητής από
τον ΣΥΡΙΖΑ, να λάβει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η αποτελεσµατική λειτουργία της αγοράς µε όρους
υγιούς ανταγωνισµού προϋποθέτει και τη λειτουργία αποτελεσµατικών ελεγκτικών µηχανισµών, ώστε να εκλείψουν φαινόµενα
παρεµπορίου, παράνοµων εµπορικών πρακτικών και παραοικονοµίας εν γένει.
Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ενισχύθηκαν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί. Μέσω του συντονιστικού κέντρου εποπτείας αγοράς και
αντιµετώπισης παραεµπορίου, που µε το υπό κρίση νοµοσχέδιο
καταργείται και της διυπουργικής - διυπηρεσιακής επιτροπής η
οποία θα αναλάµβανε τη σχεδίαση και την εκτέλεση µεικτών
ελέγχων, τον συντονισµό των επιµέρους ελεγκτικών µηχανισµών
και τον απολογισµό του έργου τους, θα εξελίσσονταν σε ανεξάρτητη αρχή µε λογοδοσία στο Υπουργείο Οικονοµικών. Αντ’
αυτού, µε το υπό κρίση νοµοσχέδιο ιδρύεται η ΔΙΜΕΑ, µία οργανική µονάδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, εξαρτηµένη από τη
βούληση του εκάστοτε Υπουργού, που ως κατώτερη των πραγµατικών αναγκών, δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη συνθετότητα πάταξης του παραεµπορίου και της παραοικονοµίας εν
γένει.
Ας σηµειωθεί ότι αυτά επισηµάνθηκαν και από τους φορείς,
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που ανέφεραν µάλιστα ότι δεν είναι σαφείς οι αρµοδιότητες της
νέας υπηρεσίας, µε αποτέλεσµα κατά τους ελέγχους να υπάρχει
κίνδυνος αλληλοεπικαλύψεων. Είναι ελλιπής η διυπηρεσιακή συνεργασία, η οποία είναι απολύτως αναγκαία για να λειτουργήσει
σωστά µια τέτοια υπηρεσία και εν τέλει, αυτή οµοιάζει µε παράρτηµα αστυνοµικής υπηρεσίας. Ακόµη και µε τις περιφερειακές
υπηρεσίες δεν είναι σαφές, πως θα γίνεται η επικοινωνία και η
συνεργασία, κάτι πολύ σηµαντικό όταν πρόκειται για ελέγχους.
Έρχοµαι τώρα στην περίφηµη τροπολογία των δεκαπέντε άρθρων - υπό-τροπολογιών. Σε αυτή περιλαµβάνονται και διατάξεις,
που αφορούν τις στρατηγικές επενδύσεις. Η προχειρότητα και
η έλλειψη γενικότερου σχεδιασµού για την ανάπτυξη προκύπτει
από το γεγονός ότι γίνονται διορθώσεις στον πρόσφατα ψηφισµένο σχετικό νόµο. Στις διορθώσεις αποτυπώνεται επιβεβαιούµενος και ο γενικότερος προσανατολισµός της οικονοµικής
πολιτικής της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός ο σχεδιασµός αποτυπώνεται και στο σχέδιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, της
επιτροπής Πισσαρίδη, που παρουσιάστηκε από την Κυβέρνηση
σε στενό κύκλο και αποσκοπεί στη συγκέντρωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων στους ολίγους, στους µεγάλους και τους
ισχυρούς και ταυτόχρονα στην αγνόηση, στην υποβάθµιση, στην
απαξίωση της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας, που αποτελεί
και τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας.
Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις αντιδράσεις των εκπροσώπων
της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας, της ΓΣΕΒΕΕ και άλλων
φορέων. Αυτή η µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα τίθεται στο
στόχαστρο, µε σκοπό να την ακυρώσει.
Στον πυρήνα αυτού του σχεδίου βρίσκονται φορολογικές ρυθµίσεις προς όφελος του πλούτου, η πλήρης ελαστικοποίηση της
εργασίας και η µετάβαση σε ένα ασφαλιστικό τύπου Πινοσέτ,
καθώς και η ενίσχυση επενδύσεων που αγνοούν την ελληνική οικονοµική πραγµατικότητα και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της
χώρας.
Στον επενδυτικό νόµο εντάσσεται η χρηµατοδότηση και ενίσχυση κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, στεγών υποστηριζόµενης διαβίωσης ατόµων µε αναπηρία, τουριστικών
καταλυµάτων, όπως και εγκαταστάσεων αγροτουρισµού και οινοτουρισµού, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής.
Καλά όλα αυτά. Ο µονοµερής προσανατολισµός, όµως, προς τις
τουριστικές δραστηριότητες είναι εσφαλµένος όπως και η υγειονοµική κρίση αποδεικνύει αφού αυτές πρέπει να συνοδεύονται
εξίσου µε παραγωγικές δραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα
και της µεταποίησης.
Σε αυτές τις επενδύσεις, µετά τις υπηρεσίες ταχυδροµικών πρακτορείων, τις υπηρεσίες διανοµής εφηµερίδων και περιοδικών, τις
υπηρεσίες ντελίβερι και ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων, που
είχαν θεσπιστεί από την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, µε το
υπό κρίση νοµοσχέδιο προστίθενται τα γήπεδα ποδοσφαίρου,
µπάσκετ, τένις και οι χώροι στάθµευσης. Έτσι, επιβεβαιώνεται το
γεγονός ότι η Κυβέρνηση δεν έχει -και άρα δεν υλοποιεί- κάποιο
ολοκληρωµένο πρόγραµµα παραγωγικής ανάπτυξης, ανασυγκρότησης µε επενδύσεις που να χαρακτηρίζονται από υψηλή προστιθέµενη αξία και εξωστρέφεια και συνακόλουθα να οδηγούν στην
αναβάθµιση της χώρας και στο διεθνή καταµερισµό εργασίας. Αντίθετα, επιστρέφει στην ενίσχυση συγκεκριµένων κατεστηµένων
συµφερόντων βάσει των αιτηµάτων συγκεκριµένων επενδυτών.
Εξάλλου, αυτοί φωτογραφίζονται και σε αυτού του είδους τις
επενδύσεις που ενισχύονται.
Η καθήλωση σε λογικές του παρελθόντος µε αναπτυξιακή
στρατηγική νεοφιλελεύθερου προσανατολισµού, µείωση φορολόγησης, απεριόριστη ιδεοληπτική εµµονή χωρίς προστατευτικό
φίλτρο προς τους ισχυρούς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, επίκληση της ανάγκης για µεταρρυθµίσεις, που στην πραγµατικότητα είναι αντιµεταρρυθµίσεις, θα έχει µια µεσοµακροπρόθεσµα
αρνητική επίδραση στη χώρα και µάλιστα τώρα που σε διεθνές
επίπεδο απαξιώνονται τέτοιου είδους επιλογές και πολλές κυβερνήσεις επενδύουν στις δηµόσιες επενδύσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσω του συνδυασµού της προηγµένης οικονοµίας, της γνώσης και της µείωσης των ανισοτήτων διασφαλίζεται ολοκληρωµένη ανάπτυξη.
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Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας φαίνεται να αποµακρύνεται προς άλλες δοκιµασµένες και στο παρελθόν αποτυχηµένες
κατευθύνσεις. Η ανάπτυξη µέσω της µείωσης των φόρων καταργείται προς όφελος των ολίγων ισχυρών. Ενισχύονται οι µεγάλες
επενδύσεις περιορίζοντας τα περιθώρια για ενίσχυση πολλών
επιχειρήσεων, αφού οι πόροι για τα κίνητρα είναι πεπερασµένοι.
Η ενίσχυση της οικοδοµής αποκλειστικά, η υπέρ-προβολή της
«επένδυσης» στο Ελληνικό µε πολυτελείς κατοικίες, ξενοδοχεία,
καζίνο, εµπορικά κέντρα -ως µιας εµβληµατικής επένδυσης που
ήδη έχει γίνει «ανέκδοτο» θα έλεγα- η επίµονη αντιµετώπιση του
τουρισµού ως της βαριάς βιοµηχανίας της χώρας, σε συνδυασµό
µε πολιτικές εξυπηρετήσεων των επενδυτών, είναι µια πολιτική
απάντηση για το χθες όχι για το αύριο. Οι επενδυτές ξέρουν και
πρέπει να ανταποκριθούνε σε ό,τι ζητήσουν. Αυτό λέτε κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας.
Στον αντίποδα η αναπτυξιακή στρατηγική της διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ, παρ’ ότι αυτή εκπονήθηκε και δροµολογήθηκε την περίοδο των µνηµονίων, έχει άλλη κατεύθυνση. Μετά τα περιφερειακά, αναπτυξιακά συνέδρια, που πραγµατοποιήθηκαν και µετά
τη διαβούλευση µε κόµµατα, την τοπική αυτοδιοίκηση, την οργανωµένη επιχειρηµατικότητα και φορείς, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε εκπονήσει και δροµολογήσει το σχέδιο εθνικής
αναπτυξιακής στρατηγικής το οποίο προωθούσε ταυτόχρονα τις
τρεις διαστάσεις της ανάπτυξης -την οικονοµική την κοινωνική
και την περιβαλλοντική- σηµατοδοτώντας µε αυτόν τον τρόπο τη
µετάβαση σε µία ολοκληρωµένη προσέγγιση της αναπτυξιακής
πολιτικής.
Σε αυτό το πλαίσιο υπήρχε συγκεκριµένη στρατηγική, σχετικά
µε το είδος των επενδύσεων που είναι αναγκαίες για µία βιώσιµη
µεσο-µακροχρόνια ανάπτυξη της χώρας και είχαν θεσµοθετηθεί
και τα ανάλογα εργαλεία, όπως ο αναπτυξιακός νόµος, ο νόµος
για τις στρατηγικές επενδύσεις κ.λπ..
Ένα τέτοιο σχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορεί να
καταστήσει την Ελλάδα ελκυστική για αξιόλογες επενδύσεις,
ώστε να υπάρξει και ανάπτυξη και εξαγωγές και απασχόληση και
έτσι να µη χαθεί για την πατρίδα µας η δυνατότητα συµµετοχής
της στη συντελούµενη τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Αθανάσιος Λιούπης από τη Νέα Δηµοκρατία καλείται στο Βήµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επιχειρηµατικότητα και η ανάπτυξη
είναι στο επίκεντρο και σήµερα. Η πάταξη του παρεµπορίου είναι
µια βασική παράµετρος για την ανάπτυξη του επιχειρείν, ειδικά
στην κρίσιµη οικονοµική περίοδο που ζούµε. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ήδη έχει κάνει µεγάλη πρόοδο σε αυτό το κοµµάτι. Τα
στατιστικά στοιχεία που έδωσε πρόσφατα ο Υπουργός, είναι εντυπωσιακά. Την πρώτη χρονιά διακυβέρνησης της χώρας από τη
Νέα Δηµοκρατία αυξήθηκαν οι έλεγχοι κατά 600% και βεβαιώθηκαν πρόστιµα ύψους 2.200.000 ευρώ έναντι µόλις 390.000 ευρώ
την προηγούµενη χρονιά. Προφανώς αυτά τα νούµερα µεταφράζονται σε νόµιµες δουλειές, σε εισόδηµα, σε ευηµερία, σε ανάπτυξη.
Η νέα µονάδα ελέγχου της αγοράς, η ΔΙΜΕΑ, που συστήνεται
µε το σηµερινό νοµοσχέδιο, στοχεύει στον καλύτερο συντονισµό
και την περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγχων στον χώρο του
εµπορίου. Μεταξύ άλλων η ΔΙΜΕΑ ελέγχει τα παραστατικά των
προϊόντων, επιλαµβάνεται σε περιστατικά παραπλάνησης καταναλωτών, αναλαµβάνει τη συγκρότηση και τον συντονισµό µικτών κλιµακίων ελέγχου σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο.
Ο ρόλος της ΔΙΜΕΑ επεκτείνεται και στην κατάρτιση του εθνικού στρατηγικού σχεδίου και προγραµµατισµού για την αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου σε συνεργασία µε τη Γενική
Διεύθυνση του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος. Από
τις βασικές λειτουργίες της νέας µονάδας είναι και η συλλογή
όλων των στοιχείων που αφορούν το παράνοµο εµπόριο και
πραγµατοποιείται µέσω ηλεκτρονικών καταστηµάτων.
Εκτός της ΔΙΜΕΑ, θα λειτουργεί ψηφιακό σύστηµα διαχείρισης
των δεδοµένων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η καταγραφή
εξαιρετικά χρήσιµων στατιστικών στοιχείων και εξίσου σηµαντική
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σύνταξη αναφορών. Με τις αναφορές αυτές θα συγκεκριµενοποιούνται οι βραχυπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι στόχοι στον
αγώνα της καταπολέµησης του παραεµπορίου και της στήριξης
των καταναλωτών.
Η κυκλοφορία αποµιµητικών προϊόντων είναι ένα τεράστιο ζήτηµα που προκαλεί µεγάλες απώλειες εσόδων στις νόµιµες επιχειρήσεις. Στο παρόν νοµοσχέδιο καταγράφονται αναλυτικά τα
πρόστιµα που επιβάλλονται από τη ΔΙΜΕΑ στην περίπτωση αποµιµητικών ή παραποιηµένων προϊόντων.
Στο δεύτερο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου περιλαµβάνονται ρυθµίσεις που ενισχύουν γενικότερα την επιχειρηµατικότητα και την
εργασία. Η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών είναι για
άλλη µια φορά το ζητούµενο και επιτυγχάνεται µέσω της επέκτασης της ψηφιοποίησης. Πλέον η σύσταση µιας ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, µέσω της
ηλεκτρονικής «Υπηρεσίας Μίας Στάσης». Επιπλέον, η αδειοδότηση αλλά και η επιβολή προστίµων στους επαγγελµατίες των
υπαίθριων αγορών, γίνεται µέσω του ΟΠΣΑΑ ηλεκτρονικά και
είναι το πληροφοριακό σύστηµα περιφερειακής αυτοδιοίκησης.
Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει και πλήθος διατάξεων που βελτιώνουν το ελληνικό επενδυτικό περιβάλλον. Παρατείνεται ως το
τέλος του 2021 η προθεσµία για την τεχνική ανασυγκρότηση των
ναυπηγικών δραστηριοτήτων. Έτσι, θα δοθεί ο κατάλληλος χρόνος για την αναζωογόνηση των ελληνικών ναυπηγείων.
Η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης για τη βιοµηχανία και τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις για το διάστηµα 2021 - 2027 αφορά
στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας στους τοµείς αυτούς µε προγράµµατα ΕΣΠΑ και υπό τον συντονισµό της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας. Στοχεύοντας και πάλι στην ενίσχυση
των επενδύσεων παρατείνεται έως το τέλος του 2021 η προθεσµία για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων από τις εταιρείες που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόµους. Μάλιστα,
εντάσσονται στους αναπτυξιακούς νόµους και οι αθλητικές εγκαταστάσεις, ώστε να δοθούν σοβαρά κίνητρα για την ώθηση
του αθλητισµού.
Τέλος, στο σηµερινό νοµοσχέδιο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα
στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτοµίας. Ειδικότερα µε
το άρθρο 6 της τροπολογίας 419 εξαιρούνται από το ενιαίο µισθολόγιο οι ερευνητές και µέλη ΔΕΠ για την απασχόλησή τους
σε ερευνητική δραστηριότητα. Δίνεται έτσι ένα ισχυρό κίνητρο
σε αυτούς, που θέλουν να παράξουν γνώση µέσω της έρευνας,
να παραµείνουν στην Ελλάδα και να αποτελέσουν µέρος µιας
νέας δηµιουργικής εποχής.
Συνοψίζοντας, το σηµερινό νοµοσχέδιο έχει έναν ξεκάθαρο και
πολύπλευρο αναπτυξιακό προσανατολισµό. Η νέα ΔΙΜΕΑ επιλύει
τα προβλήµατα αλληλοκάλυψης αρµοδιοτήτων, που υπήρχαν
µέχρι σήµερα στον τοµέα αυτόν και αποτελεί το εργαλείο στήριξης των επιχειρήσεων και προστασίας του καταναλωτή.
Κλείνοντας, η Κυβέρνηση έχει θέσει πολύ ψηλά τον πήχη της
καταπολέµησης του παραεµπορίου µε άµεσα και αποδοτικά
µέτρα. Ενδεικτικά, την περασµένη εβδοµάδα µόλις σε µια µέρα
και µόνο στον Βόλο κατασχέθηκαν τρεισήµισι χιλιάδες είδη παραεµπορίου.
Οι επιχειρηµατίες γνωρίζουν πια ότι η Κυβέρνηση και όλος ο
δηµόσιος µηχανισµός βρίσκονται δίπλα τους µε κάθε τρόπο.
Γνωρίζουν ότι το δηµόσιο δεν είναι αντίπαλός τους, αλλά σύµµαχος και καταλύτης στην επιτυχία τους. Γιατί αυτή είναι η πολιτική µας. Εµείς στηρίζουµε έµπρακτα το επιχειρείν και κατ’
επέκταση τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε και για την τήρηση του χρόνου. Πάντοτε
είστε περιεκτικός στον λόγο και σύντοµος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται τώρα στο
Βήµα ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιος Βλάχος.
Μετά τον κ. Βλάχο να ετοιµάζεται ο Υφυπουργός κ. Γεωργαντάς για την τροπολογία και αµέσως µετά ο Υφυπουργός κ.
Δήµας.
Ορίστε, κύριε Βλάχο, έχετε τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να δώσω ιδιαίτερη βαρύτητα και σηµασία στον κορµό του νοµοσχεδίου το οποίο συζητάµε, που είναι η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς,
µια πρωτοβουλία που έρχεται να βάλει τάξη στη σύγχυση αρµοδιοτήτων που υπάρχει σήµερα, να προστατεύσει την αγορά, την
επιχειρηµατικότητα, τον καταναλωτή και άρα, επιτέλους, να γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι και όχι µόνο, αλλά και επεξεργασία
στατιστικών στοιχείων και εποπτεία του ηλεκτρονικού εµπορίου.
Έως τώρα λειτουργούσαν δύο φορείς: η διεύθυνση ελέγχου
και παρατηρητηρίων του Υπουργείου Ανάπτυξης και το συντονιστικό κέντρο εποπτείας της αγοράς για την αντιµετώπιση του παραεµπορίου. Η σύγχυση ήταν δεδοµένη. Το µπλέξιµο των
αρµοδιοτήτων ήταν επίσης δεδοµένο. Βεβαίως, γίνονταν έλεγχοι.
Μάλιστα, πρέπει να επισηµάνουµε ότι το 2020 οι έλεγχοι, συγκριτικά µε το παρελθόν, ήταν πολύ περισσότεροι. Όµως, τα προβλήµατα στους ελεγκτικούς φορείς υπήρχαν και δεν ήταν αρκετή
η πολιτική βούληση για τους ελέγχους.
Σήµερα αυτή η πολιτική βούληση εκδηλώνεται µε την κατάθεση του νοµοσχεδίου µε τη δηµιουργία ενός ενιαίου φορέα
ελέγχων, της ΔΙΜΕΑ. Επειδή, όµως, ακούστηκε από συνάδελφό
της αντιπολίτευσης, ότι για τη Νέα Δηµοκρατία φαίνεται πως η
προστασία του καταναλωτή δεν είναι σηµαντική -δηλαδή αµφισβήτησε την πολιτική βούληση της Νέας Δηµοκρατίας- θα πρέπει
να θυµίσω σε όλες τις πτέρυγες τη διαχρονική στάση της Νέας
Δηµοκρατίας για την προστασία του καταναλωτή, όπως η δηµιουργία της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή, ο Συνήγορος του
Καταναλωτή, το «1520», η υπηρεσία ελέγχων αγοράς, είναι αποφάσεις σηµαντικές σε κρίσιµες στιγµές που συνδέθηκαν µε τη
Νέα Δηµοκρατία.
Αυτές είτε δηµιουργήθηκαν επί Νέας Δηµοκρατίας όπως το
«1520» µε τον παριστάµενο σήµερα συνάδελφο και τότε Γενικό
Γραµµατέα Καταναλωτή, τον Γιάννη Οικονόµου, που του έδωσε
ζωή και ουσιαστικά έγινε ο αριθµός προστασίας του κάθε πολίτη
είτε πραγµατικά δραστηριοποιήθηκαν, ενεργοποιήθηκαν επί
Νέας Δηµοκρατίας µε κάποιους άλλους φορείς που είχαν δηµιουργηθεί.
Αποκορύφωµα αυτών ήταν η ΥΠΕΑ, η υπηρεσία προστασίας
αγοράς, η οποία δηµιουργήθηκε το 2009 ως αναγκαιότητα και
είναι κάτι ανάλογο µε τη ΔΙΜΕΑ που γίνεται σήµερα για την
εποχή εκείνη. Επικεφαλής ήταν πολιτικό πρόσωπο, ειδικός γραµµατέας, και όταν η Νέα Δηµοκρατία έφυγε από τη διακυβέρνηση
το 2009, το ΠΑΣΟΚ που ήρθε στην κυβέρνηση κατάργησε την
ΥΠΕΑ. Δεν χρειαζόταν να γίνεται έλεγχος στην αγορά!
Μη µας κάνετε, λοιπόν, κριτική σήµερα και αµφισβητείτε την
πολιτική βούληση να παρέµβουµε. Και τι έκανε στη θέση της; Μια
διεύθυνση στο Υπουργείο Εµπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
µια διεύθυνση που µάλλον είναι αυτή που καταργείτε σήµερα,
κύριε Υπουργέ. Αυτή πρέπει να είναι. Και γιατί την καταργείτε;
Γιατί προφανώς ήταν αναποτελεσµατική. Και γιατί ήταν αναποτελεσµατική; Γιατί λίγα χρόνια, αφού δεν δούλεψε, χρειάστηκε
να δηµιουργηθεί αυτό το συντονιστικό κέντρο που και αυτό σήµερα συγχωνεύεται. Αυτή ήταν η πραγµατικότητα. Αυτή ήταν η
πραγµατικότητα η οποία έγινε τότε.
Εµείς, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέµε ότι προφανώς η αγορά είναι ελεύθερη, µε την έννοια ότι δεν γίνονται παρεµβάσεις στις τιµές. Λειτουργεί η προσφορά και η ζήτηση.
Άλλο, όµως, ελεύθερη αγορά και άλλο ασύδοτη αγορά. Και για
να µην είναι ασύδοτη η αγορά, προφανώς γίνονται έλεγχοι. Δεν
θα γίνουν έλεγχοι ποτέ για τις τιµές, γιατί αυτό δεν είναι εφικτό.
Μπορούν όµως να γίνουν χίλιοι δυο άλλοι έλεγχοι που µπορεί να
καταλήξουν και στις τιµές. Αυτό ήταν, αν θέλετε, πάντα το κυρίαρχο στοιχείο στη Νέα Δηµοκρατία.
Θα µπορούσαµε, λοιπόν, να πούµε ότι εµείς διαχρονικά δώσαµε πολύ µεγάλη σηµασία, γιατί εµείς συνδυάζουµε αυτό που
λέµε ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αλλά και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Αυτό είναι ο κοινωνικός φιλελευθερισµός και ό,τι άλλο θέλετε να µας προσάψετε σαν κατηγορία
πέφτει στο κενό, γιατί σήµερα µιλούν οι αποφάσεις και σήµερα
αυτή η Κυβέρνηση είναι που φέρνει τη δηµιουργία ενός νέου,
ενός ουσιαστικού ελεγκτικού µηχανισµού.
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Και επειδή από την Αντιπολίτευση ακούστηκαν απόψεις, όπως
ότι το παραεµπόριο είναι φαινόµενο διαχρονικό, να σας πω ότι
αυτό το ξέρουµε. Προφανώς, είναι διαχρονικό φαινόµενο και άρα
πρέπει να χτυπηθεί. Ακούστηκε επίσης, ότι και οι νόµιµοι παρεκτρέπονται καµµιά φορά και ότι υπάρχουν έµποροι δύο ταχυτήτων. Προφανώς, είναι σωστά όλα αυτά, αλλά το νοµοσχέδιο µας
λέτε στη συνέχεια έπρεπε να λάβει υπ’ όψιν του τα ανωτέρω και
να συνεχίσει την κοινωνική διαβούλευση που άρχισε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ποια ήταν η κοινωνική διαβούλευση; Πού οδήγησε η κοινωνική
διαβούλευση; Είχατε έτοιµο το νοµοσχέδιο; Γιατί δεν το φέρατε
να το ψηφίσετε; Κατ’ αρχάς, αυτό το νοµοσχέδιο που ψηφίζουµε,
όπως ελέχθη πολύ καλά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
-δεν θυµάµαι ποιος συγκεκριµένα το είπε- ούτε το 5% δεν είναι
εκείνης της διαβούλευσης που κάνατε τότε.
Όµως, ακόµα πιο πέρα, ακούστηκε ότι τελικά το νοµοσχέδιο
που εµείς φέρνουµε είναι πρόχειρο, ανεπαρκές, ανίκανο να ρυθµίσει την πολυπλοκότητα και τις δυσκολίες του παραεµπορίου.
Και τι αντιπροτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ; Ακούστε. Να προγραµµατίσει, λέει,
µια διυπουργική επιτροπή η οποία θα αναλάµβανε τη σχεδίαση
και την εκτέλεση µεικτών ελέγχων, µε στόχο η διυπουργική να
καταστεί στη συνέχεια ανεξάρτητη αρχή που θα λογοδοτεί στο
Υπουργείο Οικονοµικών.
Κατ’ αρχάς, οι ανεξάρτητες αρχές δεν λογοδοτούν. Είναι ανεξάρτητες αρχές από µόνες τους. Δεύτερον, αν θέλεις να µην
υπάρχει έλεγχος, φτιάχνεις µια ανεξάρτητη αρχή να µην κάνει
τίποτε. Γιατί µας λέτε ότι η ΔΙΜΕΑ -κι εσείς το λέτε ως κατηγορία- είναι εξαρτηµένη µε τη βούληση του εκάστοτε Υπουργού.
Μα, αυτό θέλαµε κι εµείς. Υπάρχει κάποιος άλλος από την πολιτική ηγεσία από τον Υπουργό και τους Υφυπουργούς που µπορεί
να καταθέσει στην περίοδο διακυβέρνησής του την πολιτική του
βούληση να γίνουν έλεγχοι; Αυτός είναι που πρωτοστατεί και σ’
αυτόν πρέπει να είναι η αρµοδιότητα και αυτός πρέπει να έχει
την ευθύνη γιατί στο τέλος-τέλος αυτός κρίνεται, όχι η ανεξάρτητη αρχή. Οι πολίτες ποιον θα ψάξουν να αναζητήσουν ευθύνες;
Προφανώς, τον Υπουργό και την κυβέρνηση. Αυτό, λοιπόν, κάνουµε σήµερα.
Και όσον αφορά σ’ αυτή την επιτροπή που λέτε, τη διυπουργική,
που θα αναλάβει τις δράσεις κ.λπ., έρχεστε µετά σε κάποια άλλη
φάση της οµιλίας σας και την απαξιώνετε λέγοντας το εξής:
«Όπως αντιλαµβάνεστε, δεν είναι δυνατόν ένα όργανο που ενδέχεται να πραγµατοποιήσει έλεγχο σε πεδία, όπως παραεµπόριο
υποδηµάτων, ένδυσης, µετά από κατεπείγουσα πληροφορία…θα
πρέπει να περιµένει δύο και τρεις µέρες για υπηρεσιακές εγκρίσεις µετακίνησης, κάλυψης εξόδων και της απαιτούµενης αστυνοµικής συνδροµής». Μα, µε αυτό απαξιώνετε αυτό που είπατε,
παραδεχόµενοι ουσιαστικά ότι εµείς θα περιµένουµε µια διυπουργική, που θα είναι µέσα σε ένα πλέγµα γραφειοκρατίας, σύγχυσης
αρµοδιοτήτων και αναποτελεσµατικότητας, να αλλάξει τα δεδοµένα στην αγορά. Άρα, είστε εκτός πραγµατικότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και επειδή επικαλεστήκατε ότι επί ηµερών σας έγιναν έλεγχοι,
έγιναν εκεί που δεν µπορούσατε να κάνετε διαφορετικά, διότι ουσιαστικά δεν πιστεύετε τον ελεγκτικό τοµέα. Και επειδή δεν τον
πιστεύετε, δεν µπορείτε και να τον υπηρετήσετε.
Σήµερα, λοιπόν, αν πραγµατικά κάτι έχει αλλάξει, δεν σας αποµένει παρά µόνο να ψηφίσουµε όλοι µαζί τη δηµιουργία αυτής
της νέας ελεγκτικής µονάδας µε την ελπίδα και την ευχή ότι θα
είναι αποτελεσµατική προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.
Όµως, στο τέλος-τέλος, ακόµα κι αν παρουσιαστεί και κάποια
αδυναµία, εδώ είµαστε για να κάνουµε αλλαγές. Την αναγκαιότητα, όµως, πρέπει να τη συµφωνήσουµε σήµερα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Βλάχο.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
κ. Γεωργαντάς για να αναπτύξει την τροπολογία.
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Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναπτύξω το δεύτερο άρθρο
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 418 και ειδικό 25 που αναφέρεται στη δυνατότητα να λάβουν αποζηµίωση τα «Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε.» για τη ζηµία που έχουν υποστεί λόγω της
πανδηµίας.
Τα «Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε.» ως φορέας παροχής της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, δηλαδή µε ένα έργο το οποίο
είναι υποχρεωµένα να διεκπεραιώνουν σ’ όλη την ελληνική επικράτεια, έχουν υποστεί, δυστυχώς, ζηµία και αυτά λόγω της πανδηµίας. Αυτή η ζηµία είναι σε διάφορα επίπεδα. Για παράδειγµα,
έχει σχέση µε το προσωπικό που αναγκάστηκαν να προσλάβουν
για να καλύψουν τα κενά από τις τετρακόσιες πενήντα περίπου
άδειες ειδικού σκοπού ή από τους υπαλλήλους της που ανήκαν
σε ευπαθείς οµάδες, µε τα ειδικά εφόδια που έπρεπε να έχουν
για τους ταχυδρόµους οι οποίοι έβγαιναν και πήγαιναν στις οικίες
των συµπολιτών µας, αλλά και µε τη µείωση του αντικειµένου η
οποία υπήρξε κατ’ αυτήν την περίοδο και η οποία συνεχίζεται,
καθώς µεγάλο µέρος του πληθυσµού δεν χρησιµοποίησε κάποιες από τις υπηρεσίες του, ειδικά για τις πληρωµές στις ταχυδροµικές υπηρεσίες, αλλά τον ηλεκτρονικό τρόπο πληρωµής.
Όλα αυτά δηµιούργησαν ένα µεγάλο κόστος για τα «Ελληνικά
Ταχυδροµεία Α.Ε.», τα οποία από την άλλη καλούνται να εκπληρώσουν µε τον καλύτερο τρόπο τον σκοπό τους και τον προορισµό τους, σχετικά µε την καθολική ταχυδροµική υπηρεσία.
Οπότε, µε αυτήν την τροπολογία δίνουµε τη δυνατότητα να ζητηθεί η αποζηµίωση, αλλά υπό τον όρο βεβαίως της έγκρισης
αυτής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αποζηµίωση αυτή θα διευκρινιστούν µε κοινή υπουργική απόφαση που θα ακολουθήσει και βεβαίως µε ανεξάρτητο
πιστοποιηµένο φορέα, ο οποίος και θα την προσδιορίσει.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι ακριβώς επειδή ο σκοπός είναι να µπορέσουν τα «Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε.» να συνεχίσουν να παράσχουν σε όλη την ελληνική επικράτεια την καθολική ταχυδροµική
υπηρεσία, πρέπει να υπερψηφιστεί από το Σώµα αυτή η τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα καλύψεως αυτής της ζηµίας που
έγινε την περίοδο της πανδηµίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Χρίστος Δήµας, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Ελλάδα υστερεί σε δαπάνες
έρευνας και ανάπτυξης συγκριτικά µε τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν δείτε τα στοιχεία του 2017 και του 2018,
θα διαπιστώσετε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην εικοστή θέση από
τα είκοσι οκτώ κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκείνη τη
χρονική στιγµή.
Για την ακρίβεια, η Ελλάδα δαπανά το 1,13% του ΑΕΠ σε
έρευνα και ανάπτυξη, όταν ο ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι στο
2,07% και ο στόχος για το 2020 είναι το 3%. Και το ερώτηµα είναι
το εξής: Θέλουµε να αυξήσουµε τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στη χώρα; Εµείς θέλουµε και γι’ αυτό φέρνουµε κιόλας
το άρθρο 46 στον συγκεκριµένο νόµο, όπου υπερτριπλασιάζουµε
το ποσοστό υπερ-έκπτωσης των δαπανών για τις επιχειρήσεις οι
οποίες επενδύουν στην έρευνα και την ανάπτυξη.
Θέλουµε να επαναπατρίσουµε κάποιους από τους επιστήµονές µας οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό, ναι ή όχι; Εάν το
θέλουµε, υπερψηφίζουµε τη διάταξη. Εάν δεν το θέλουµε, δεν
ψηφίζουµε τη διάταξη.
Όµως, δεν ισχυριζόµαστε ότι µε τη συγκεκριµένη διάταξη λύνουµε όλα τα προβλήµατα στο θέµα της διαρροής των εγκεφάλων. Σκεφτείτε, όµως, ότι τον Ιούλιο του 2019, όταν ανέλαβε
αυτή η Κυβέρνηση, η γενική γραµµατεία έρευνας και τεχνολογίας εξέταζε τις υποβολές των προτάσεων των εταιρειών που
επενδύουν στην έρευνα και την ανάπτυξη του έτους 2016. Καµ-
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µία επιχείρηση δεν µπορεί να βασιστεί στο κράτος, όταν το κράτος αργεί τρία χρόνια να απαντήσει εάν οι δαπάνες που υποβάλλονται πιστοποιούνται ως δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. Γι’
αυτόν τον σκοπό κιόλας αλλάζουµε τη διαδικασία, δίνουµε τη δυνατότητα σε ορκωτούς ελεγκτές να προχωρήσουν πολύ πιο γρήγορα τη διαδικασία και αν το κράτος δεν απαντήσει εντός έξι
µηνών, τότε οι δαπάνες αυτές λογίζονται ως δαπάνες έρευνας
και ανάπτυξης. Επίσης, ακριβώς επειδή βρισκόµαστε στο 2020,
οι αιτήσεις θα υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά και όχι µε χαρτί
και µε φακέλους.
Εκτός, όµως, από την συγκεκριµένη διάταξη, θέλω να αναφερθώ και στο άρθρο 47. Άκουσα από την Αντιπολίτευση για τα
κριτήρια εισόδου των νεοφυών επιχειρήσεων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, στο «ELEVATE GREECE», όπου
πράγµατι λέει ότι αυτά καθορίζονται µετά από κοινή υπουργική
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου για την
έρευνα και τεχνολογία Υφυπουργού Ανάπτυξης, αλλά µετά από
γνώµη που έχει δώσει το ΕΣΕΤΕΚ, το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας.
Θέλω να σας διαβάσω λίγο από τα πρακτικά του ΕΣΕΤΕΚ -τα
οποία και θα καταθέσω στα Πρακτικά- πριν από λίγες µέρες,
όπου υπάρχει µια οµόφωνη απόφαση, σχετικά µε το ποια είναι
τα κριτήρια ένταξης στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων. Διαβάζω: «Ο σκοπός του µητρώου είναι η χαρτογράφηση,
η παρακολούθηση, η στατιστική και ποιοτική ανάλυση του συγκεκριµένου πεδίου της επιχειρηµατικότητας και η εν συνεχεία
χρήση του για την εφαρµογή πολιτικών, που στόχο έχουν να παρέχουν κίνητρα και διευκολύνσεις σε οµάδες νεοφυών επιχειρήσεων.
Δικαίωµα εγγραφής στο µητρώο έχουν οι κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις της νοµικής µορφής ΙΚΕ, ΕΠΕ, Α.Ε. ή αντίστοιχων µορφών σε άλλα κράτη. Εξαιρούνται µονοπρόσωπες ΙΚΕ και
µονοπρόσωπες ΕΠΕ».
Και συνεχίζω µε τις προϋποθέσεις εγγραφής: «Προκειµένου
οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις να εγγραφούν στο ως άνω ειδικό
µητρώο, απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας: Πρώτον, να διαθέτουν νοµική προσωπικότητα µε έδρα στην ελληνική επικράτεια ή να διατηρούν
θυγατρική εταιρεία ή υποκατάστηµα στην Ελλάδα, εφόσον η
έδρα βρίσκεται στην αλλοδαπή, άρα να έχουν ελληνικό ΑΦΜ.
Δεύτερον, να µην έχουν ξεπεράσει τα οκτώ έτη συµπληρωµένης λειτουργίας από τη σύστασή τους, πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο µητρώο.
Τρίτον, να απασχολούν λιγότερους από διακόσιους πενήντα
εργαζοµένους σε ετήσιες µονάδες εργασίας κατά την τελευταία
διαχειριστική χρήση, όπως καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Τέταρτον, ο ετήσιος κύκλος εργασιών να µην υπερβαίνει τα 50
εκατοµµύρια ευρώ, όπως καταγράφεται στις οικονοµικές καταστάσεις της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης.».
Πάµε, όµως, λίγο στο πώς ακριβώς θα γίνεται η αξιολόγηση
των αιτήσεων. Συνεχίζω να διαβάζω:
«Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η εφαρµογή των κριτηρίων
υπαγωγής θα πραγµατοποιείται από την επιτροπή αξιολόγησης
του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, η οποία συστήνεται µε απόφαση του γενικού γραµµατέα έρευνας και τεχνολογίας.
Οι εν λόγω αξιολογητές προτείνεται να επιλεγούν, σύµφωνα µε
την επαγγελµατική τους εµπειρία σε αξιολογήσεις αντίστοιχων
καινοτόµων επιχειρήσεων και να έχουν βαθιά κατανόηση της δυνητικής εξέλιξης των επιχειρήσεων αυτών.
Αντικείµενο της επιτροπής αξιολόγησης και εποπτείας του
Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων είναι η εξακρίβωση
ότι η επιχείρηση πληροί δύο βασικά κριτήρια αξιολόγησης. Το
πρώτο κριτήριο είναι η καινοτοµία, όπου για τους όρους της παρούσης, ο όρος «καινοτοµία» προσδιορίζεται από τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά: Να υπάρχει τεχνολογική καινοτοµία στο προϊόν,
την υπηρεσία ή και να υπάρχει ένα καινοτόµο επιχειρηµατικό
µοντέλο πάνω σε πρόσφατη (νέα) τεχνολογία.
Ταυτόχρονα, να υπάρχουν λίγοι ανταγωνιστές (αντίστοιχες νεοφυείς επιχειρήσεις ή πολύ λίγες µεγάλες). Διευκρινίζεται ότι
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στην παρούσα, ο όρος «ανταγωνιστές» αφορά επιχειρήσεις που
προτείνουν λύσεις µε παρόµοια πλεονεκτήµατα και όχι γενικά
όσες απευθύνονται στην ίδια αγορά.
Καινοτόµες χαρακτηρίζονται και οι επιχειρήσεις που η κύρια
δραστηριότητά τους είναι ερευνητική µε σκοπό την παραγωγή
πνευµατικής ιδιοκτησίας µε προοπτικές εµπορικής αξιοποίησης».
Το δεύτερο κριτήριο, εκτός από την καινοτοµία, είναι οι προοπτικές ταχείας κλιµάκωσης του µεγέθους των πωλήσεων στην
παγκόσµια αγορά, δηλαδή το «scalability». Δεν θα µπω στις λεπτοµέρειες. Θα σας πω ότι υπάρχει και διαδικασία ταχείας εγγραφής, ειδικότερα για τις επιχειρήσεις «Spin-Off», τους
τεχνοβλαστούς των ερευνητικών κέντρων ή για όσες επιχειρήσεις έχουν χρηµατοδοτηθεί και άρα έχουν περάσει από αξιολόγηση από το πρόγραµµα «ΟΡΙΖΟΝΤΑ» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή όσους έχουν ενεργό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, πατέντα κατοχυρωµένη.
Καταθέτω στα Πρακτικά το πρακτικό από το ΕΣΕΤΕΚ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κ. Χρίστος Δήµας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το µόνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι ο λόγος για τον οποίον
προχωρούµε στην ίδρυση του Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων
-το εξήγησα και στις επιτροπές- είναι διότι δεν υπάρχει ένας ορισµός για τις νεοφυείς επιχειρήσεις αποδεκτός πουθενά στον
κόσµο. Δεν ανακαλύπτουµε την πυρίτιδα. Είδαµε βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών τις οποίες προσαρµόζουµε στις ανάγκες
που έχει η χώρα. Άρα, το να συµπεριλάβουµε ακριβή ορισµό του
τι είναι «νεοφυής επιχείρηση», όπως κάποιοι από σας τονίσατε
ότι πρέπει να κάνουµε, δεν είναι εφικτό, καθώς δεν υπάρχει κοινά
αποδεκτός ορισµός για τις νεοφυείς επιχειρήσεις.
Ας αναφερθούµε, όµως, στο άρθρο 54 για το Εθνικό Ίδρυµα
Ερευνών. Θέλω να σας διαβάσω µία νοµοτεχνική βελτίωση, την
οποία και θα µοιράσουµε στη συνέχεια. Είναι ένα αίτηµα που
έκανε στην επιτροπή κατά την ακρόαση των φορέων ο πρόεδρος
των εργαζοµένων του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών. Άρα, προστίθεται στο άρθρο 59 του ν.4623/2019, παράγραφοι 17 έως 23,
στην παράγραφο 17 µετά το β’ και µία περίπτωση γ’, ότι δηλαδή
«είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση ροής επιστηµονικών πληροφοριών στους ερευνητές των ινστιτούτων του ΕΙΕ και για την
υποστήριξη των ερευνητικών δράσεών τους και τη διάδοση των
ερευνητικών αποτελεσµάτων τους, σύµφωνα µε τις αρχές της
επιστήµης. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται στενά µε όµορες
βιβλιοθήκες ακαδηµαϊκών και ερευνητικών φορέων».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Κλείνοντας -ένα λεπτό χρειάζοµαι- θέλω να αναφερθώ στην
υπουργική τροπολογία και στο άρθρο 6, όπου έχουµε µία σηµαντική εξέλιξη. Είναι η εξαίρεση από το ενιαίο µισθολόγιο για το
προσωπικό το οποίο απασχολείται σε έργα, προγράµµατα, τα
οποία χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από διεθνείς ή ιδιωτικούς
πόρους. Το ενιαίο µισθολόγιο διαχειρίζεται, ουσιαστικά, µισθολογικά τα χρήµατα του ελληνικού δηµοσίου από τον προϋπολογισµό ή από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Στην έρευνα,
όµως, έχουµε καταφέρει πολλά ερευνητικά κέντρα, ακόµα και
ΑΕΙ, να µπορούν να προσελκύουν χρήµατα είτε ευρωπαϊκά, είτε
άλλους διεθνείς πόρους ή ακόµα και ιδιωτικούς πόρους. Το να
εξαναγκάζουµε το προσωπικό το οποίο απασχολείται σε αυτά τα
προγράµµατα να µπαίνει στο ενιαίο µισθολόγιο είναι τουλάχιστον
οξύµωρο. Γι’ αυτό, αλλάζουµε την κατάσταση, αλλάζουµε τον
νόµο της προηγούµενης κυβέρνησης και δίνουµε πολύ µεγαλύτερη ευελιξία στα ερευνητικά κέντρα και ένα σηµαντικό µισθολογικό κίνητρο για τους ερευνητές οι οποίοι θα απασχολούνται
σ’ αυτά τα προγράµµατα.
Στο άρθρο 7 έχουµε ένα σηµαντικό βήµα για το «Thess-INTEC»,
το επιχειρηµατικό πάρκο 4ης γενιάς Θεσσαλονίκης, όπου ιδρύεται
µία κοινωφελής εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όσον
αφορά τους µετόχους της, η «Εταιρεία Ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού Πάρκου Θεσσαλονίκης».
Στο άρθρο 13 υπάρχει µία συµπληρωµατική παρέµβαση στην
εµβληµατική µας δράση για τον κορωνοϊό, όπου διασφαλίζουµε
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τη δυνατότητα πρόσβασης των ερευνητικών κέντρων και των ΑΕΙ
που συµµετέχουν στην εµβληµατική δράση, στα δεδοµένα που
περιέχονται στο εθνικό µητρώο ασθενών από τον κορωνοϊό και
θετικά δείγµατα από όλα τα εργαστήρια που πραγµατοποιούν
διάγνωση.
Αυτό ήταν ένα αίτηµα το οποίο είχαν οι ερευνητές και οι φορείς αυτής της εµβληµατικής δράσης, για την οποία είµαστε
πολύ περήφανοι και θεωρούµε ότι είναι πολύ σηµαντικό και το
µήνυµα ότι το σύνολο σχεδόν των φορέων που ασχολούνται µε
την έρευνα στη χώρα ενώνονται για έναν πολύ σηµαντικό σκοπό,
για να βγάλουν καλά και ενθαρρυντικά αποτελέσµατα για τη
χώρα µας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται τώρα στο
Βήµα η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σούκουλη.
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) ΣΟΥΚΟΥΛΗ - ΒΙΛΙΑΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, η Κορινθία τις τελευταίες µέρες βίωσε µία τεράστια καταστροφή τόσο του φυσικού της πλούτου, όσο και ολόκληρων
περιουσιών συµπολιτών µας και θα ήθελα να ευχαριστήσω από
το Βήµα της Βουλής και τις γυναίκες και τους άντρες του Πυροσβεστικού Σώµατος, την Αστυνοµία, τον Στρατό, αλλά και τους
εθελοντές µας. Ξέρετε, στην Κορινθία έχουµε µία τεράστια δύναµη εθελοντών που έδωσαν όλοι µαζί µία τιτάνια µάχη στην πύρινη λαίλαπα, ώστε να µη θρηνήσουµε ανθρώπινες ζωές.
Βέβαια, χάθηκαν περιουσίες και ένα µεγάλο κοµµάτι του δάσους µας και η περιοχή έχει κηρυχθεί ήδη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Οπότε είναι η ώρα της πολιτείας να σταθεί και µε
αποτελεσµατικότητα και µε ταχύτητα δίπλα σ’ όλους αυτούς
τους ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους, αλλά και να
αποκαταστήσουµε τη φυσική καταστροφή.
Όσον αφορά στο νοµοσχέδιο, καλούµαστε να τοποθετηθούµε
επί ενός νοµοσχεδίου που απαντά αποτελεσµατικά σε µία χρόνια
µάστιγα της ελληνικής οικονοµίας. Ερχόµαστε να δώσουµε µία
ακόµα απάντηση στο φαινόµενο της εµπορευµατοποιηµένης παραοικονοµίας που αφαιρεί εισοδήµατα από το ελληνικό κράτος
και θέσεις εργασίας από τους πολίτες και δηµιουργεί έναν αθέµιτο ανταγωνισµό για τις µικροµεσαίες –και όχι µόνον- επιχειρήσεις και, µάλιστα, τις επιχειρήσεις που την τελευταία δεκαετία
έχουν βιώσει µία απίστευτη οικονοµική κρίση και πασχίζουν να
επιβιώσουν, καθώς επίσης και µία κρίση που έφερε και η σηµερινή πανδηµία.
Παράλληλα, όµως, ερχόµαστε να νοµοθετήσουµε διατάξεις
ιδιαίτερα σηµαντικές για την αναµόρφωση του παραγωγικού µας
µοντέλου, να δηµιουργήσουµε δηλαδή ένα καινοτόµο και ιδιαίτερα φιλικό νοµοθετικό πλαίσιο για την προώθηση της έρευνας
και της καινοτοµίας, ώστε να αντιµετωπίσουµε τη χρόνια υστέρηση της χώρας στον τοµέα αυτό, διότι η οικονοµική και κοινωνική υπεραξία που παράγεται από τον συγκεκριµένο τοµέα
δράσης θα συµφωνήσετε όλοι ότι είναι αντιστρόφως ανάλογη µε
τις παραγωγικές δεξιότητες που έχει το εξαιρετικό εγχώριο επιστηµονικό µας προσωπικό. Δυστυχώς, αρκετές φορές βλέπουµε
αυτές τις δεξιότητες να χρησιµοποιούνται και να αναγνωρίζονται
εκτός συνόρων της χώρας µας.
Αυτό πρέπει να αλλάξει και αλλάζει. Συγκεκριµένα και όσον
αφορά στο παραεµπόριο, το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Κυβέρνηση δεν περίµενε, φυσικά, το νοµοσχέδιο για να προχωρήσει
στην πάταξη αυτής της µορφής εγκληµατικότητας, όπως ορθά
τη χαρακτήρισε ο Υφυπουργός κ. Παπαθανάσης. Δεν περιµέναµε
µέχρι σήµερα για να διεκδικήσουµε τα περίπου 1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ που χάνονται από τα ταµεία του ελληνικού κράτους
ούτε τις είκοσι πέντε χιλιάδες θέσεις εργασίας που χάνονται από
τη λειτουργία του παραεµπορίου.
Στον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησής µας –το ακούσατε και
νωρίτερα από τον αρµόδιο Υφυπουργό- αυξηθήκαν οι έλεγχοι
κατά 600%, κατά 372% οι κατασχέσεις και κατά 140% τα πρόστιµα σε σχέση µε το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα που φυσικά
ήταν η προηγούµενη κυβέρνηση, η δική σας, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
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Η δηµιουργία της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς
κινείται στην κατεύθυνση της ενοποίησης των ελεγκτικών υπηρεσιακών µονάδων για επιχειρησιακή ευελιξία, για την καταπολέµηση των αγκυλώσεων της γραφειοκρατικής διαδικασίας και
για την αποφυγή επικαλύψεων των διαφόρων αρµοδιοτήτων.
Δίνουµε στη συγκεκριµένη µονάδα έναν καθαρό στρατηγικό
στόχο που είναι η προστασία της υγιούς και της νόµιµης επιχειρηµατικότητας. Δίνουµε τα εφόδια για την επιτυχία επιχειρησιακών δράσεων µε πρώτο εχέγγυο τη δηµιουργία στελεχών άρτια
εκπαιδευµένων για το έργο που πρέπει να επιτελέσουν και, βέβαια, προχωρούµε σε σοβαρή καταγραφή και ανάλυση των ελεγκτικών δεδοµένων, ώστε η πραγµατική απεικόνιση του
προβλήµατος να µας επιβοηθά στη διαδικασία λήψης ακόµα πιο
αποτελεσµατικών µελλοντικών µέτρων για την πάταξη του συγκεκριµένου φαινοµένου.
Πρέπει να περάσουµε ένα έµπρακτο µήνυµα στην ελληνική
κοινωνία και αυτό ακριβώς πράττουµε. Η χώρα έχει ανάγκη από
αποτελεσµατικούς ελεγκτικούς µηχανισµούς, που θα λειτουργούν µε διαφάνεια και νοµιµότητα και δεν υπάρχει ούτε λεπτό
για χάσιµο.
Θα ήθελα τώρα να περάσω στο κοµµάτι του νοµοσχεδίου που
θεωρώ κοµβικής σηµασίας για την ανόρθωση και την αναδιάρθρωση του παραγωγικού µας µοντέλου. Η µετάβαση από µια οικονοµία έντασης εργασίας σε µια οικονοµία έντασης γνώσης
είναι µια µεταστροφή που επιθυµεί το ελληνικό κράτος και έχει
επενδύσει η ελληνική οικογένεια. Το επιστηµονικό προσωπικό
µας, ως κύριος φορέας της συγκεκριµένης µεταστροφής, έχει
την επάρκεια να υλοποιήσει τον στρατηγικό µας στόχο για τη δηµιουργία ενός οικοσυστήµατος καινοτόµων ιδεών, υπηρεσιών,
προϊόντων, που θα διαχυθούν στην ελληνική οικονοµία και θα
προσθέσουν σηµαντική υπεραξία τόσο στην αύξηση του ΑΕΠ της
χώρας όσο και στην αύξηση καλύτερα πληρωµένων θέσεων εργασίας.
Σήµερα κάνουµε ένα ακόµη σταθερό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση, δίνοντας ουσιαστικά κίνητρα στον ιδιωτικό τοµέα να
αυξήσει τις επενδύσεις, ιδιαίτερα στην έρευνα και την τεχνολογία, καθιστώντας τη χώρα ως έναν σηµαντικό περιφερειακό πόλο
προσέλκυσης, ακόµη και ξένων επενδύσεων.
Μετά από τη θεσµοθέτηση του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας,
Τεχνολογίας και Καινοτοµίας, µετά από τη δηµιουργία της πρώτης «Πολιτείας Καινοτοµίας», µετά από τη δηµιουργία «Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς» στη Θεσσαλονίκη, ερχόµαστε να
υπερτριπλασιάσουµε το ποσοστό υπερέκπτωσης δαπανών για
επιχειρήσεις που επενδύουν στην έρευνα και την τεχνολογία από
το 30% έως το 100%.
Απλοποιούµε τις κοστοβόρες, για τις επιχειρήσεις, γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, δίνοντας εναλλακτικούς τρόπους πιστοποίησης δαπανών και µάλιστα, ηλεκτρονικά.
Αυτό, όµως, που πραγµατικά δείχνει τη βούληση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου να χαρακτηριστεί η χώρα ως ένα περιφερειακό κέντρο έρευνας και τεχνολογίας, είναι η δηµιουργία
του µητρώου νεοφυών επιχειρήσεων. Διότι, πώς να υιοθετήσεις
αποτελεσµατικές πολιτικές σε έναν τοµέα δράσης, όταν δεν γνωρίζεις καν τους συµµετέχοντες; Πώς να επενδύσει κάποιος χωρίς
να έχει εικόνα των χαρακτηριστικών του οικοσυστήµατος που
θέλει να επενδύσει;
Το «Elevate Greece» θα µετεξελιχθεί σε πύλη εισόδου και µετάβασης στη νέα εποχή στήριξης της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας, αλλά και σε πηγή δηµιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για ολόκληρη την ελληνική οικονοµία σ’ έναν τοµέα που τα
προηγούµενα χρόνια είχε µείνει πάρα-πάρα πολύ πίσω. Να γνωρίζετε ότι, όταν το στίγµα είναι καθαρό, όταν το πλαίσιο είναι φιλικό, θα έρθουν και οι επενδυτικοί «άγγελοι» να εκµεταλλευτούν
τα νέα φορολογικά κίνητρα που δίνει αυτό το νοµοσχέδιο.
Εµείς, στην Κορινθία, είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι, γιατί αυτό
το στρατηγικό άλµα έχει τη σφραγίδα ενός Κορίνθιου πολιτικού,
του Υφυπουργού κ. Χρίστου Δήµα, µε τον οποίο µας συνδέει η
κοινή προσπάθεια και η κοινή αγωνία ανόρθωσης της χώρας,
αλλά και της Κορινθίας µας και είµαι σίγουρη ότι µαζί θα τα καταφέρουµε.
Επίσης, είµαι σίγουρη -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- ότι το ση-
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µερινό νοµοσχέδιο ανοίγει καινούργιους ορίζοντες, ιδιαίτερα για
τους νέους ανθρώπους, που οραµατίζονται να ζήσουν και να δηµιουργήσουν εδώ, στο σπίτι µας, στην Κορινθία µας, στα Γιάννενα, στην Κρήτη, στη Λάρισα, στη Μεσσηνία, στην Ελλάδα µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Σούκουλη.
Η κ. Άννα Καραµανλή από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό κ.
Άδωνι Γεωργιάδη για την αποτελεσµατική του βοήθεια, ώστε να
βρεθεί λύση στη διαπραγµάτευση µεταξύ του Ναυτικού Οµίλου
Καλαµακίου, ενός ιστορικού ναυταθλητικού σωµατείου µε το ΤΑΙΠΕΔ, την ΕΤΑΔ και τον «ΑΚΤΟΡΑ», για την ανανέωση της παραµονής του οµίλου στις εγκαταστάσεις του για τα επόµενα τρία
χρόνια.
Κύριε Υπουργέ, χρησιµοποιεί αυτές τις εγκαταστάσεις από το
1947. Είναι ένας όµιλος µε παρελθόν, παρόν και µέλλον, από τον
οποίο βγαίνουν ακόµα και τώρα Ολυµπιονίκες, παγκόσµιοι πρωταθλητές και πρωταθλητές Ευρώπης και σας ευχαριστώ θερµά.
Στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου, θεσπίζεται ένας ενοποιηµένος και ισχυρός ελεγκτικός µηχανισµός, η Διυπηρεσιακή Μονάδα
Ελέγχου Αγοράς, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Πρόκειται για µια ισχυρή, ευέλικτη µονάδα, που στην ατζέντα της θα έχει την πάταξη του εγκλήµατος
του παράνοµου εµπορίου, την υγιή επιχειρηµατικότητα, την αύξηση των δηµοσίων εσόδων, την προστασία των καταναλωτών.
Ας δούµε τα δεδοµένα που ισχύουν. Η παράνοµη διακίνηση
και εµπορία αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοστίζει 48 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή το 7,4% του συνόλου των πωλήσεων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν κάποιος αγοράζει ένα αποµιµητικό
προϊόν, κάποιος χάνει τη θέση εργασίας του. Η επιλογή προϊόντος από παραεµπόριο κοστίζει στον καθένα µας ετησίως 123
ευρώ από την απώλεια δηµοσίων εσόδων.
Οι συνέπειες του φαινοµένου στην αγορά εργασίας, σύµφωνα
µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθµούνται σε απώλεια περίπου οκτακοσίων χιλιάδων θέσεων εργασίας. Για την Ελλάδα, εκτός της απώλειας εσόδων, η συνέπεια είναι ότι το
παραεµπόριο οδηγεί στην απώλεια εικοσιπέντε χιλιάδων θέσεων
εργασίας.
Πρέπει, επίσης, να αναλογιστούµε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο
σταυροδρόµι Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας, κάτι το οποίο κάνει
ακόµη πιο ευάλωτα τα θαλάσσια, αλλά και τα χερσαία σύνορα
στις ροές παράνοµων προϊόντων. Δυστυχώς, έχουµε όλοι εικόνες παραεµπορίου στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια, όπου
εγώ πολιτεύοµαι, αλλά και σε πόλεις και γειτονιές ανά την επικράτεια.
Οι ανάγκες για αποτελεσµατικές δράσεις απέναντι στα κυκλώµατα του παράνοµου εµπορίου είναι πιο µεγάλες από ποτέ. Στο
πλαίσιο ανάληψης τέτοιων αποτελεσµατικών δράσεων απέναντι
στα κυκλώµατα του παράνοµου εµπορίου συστήνεται η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, που αποτελεί έναν ενοποιηµένο ελεγκτικό µηχανισµό, έτσι ώστε να αποφευχθεί σύγχυση
αρµοδιοτήτων διάσπαρτων ελεγκτικών µηχανισµών, µε στόχους
µεταξύ άλλων τη διενέργεια ελέγχων για την αντιµετώπιση του
παράνοµου εµπορίου, την καταπολέµηση φαινοµένων παραπλάνησης των καταναλωτών σε όλα τα στάδια της διακίνησης και εµπορίας αγαθών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών, τη διαπίστωση παραβάσεων, τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων ελέγχου και την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων από τα όργανά της, την εκπόνηση από κοινού µε τη γενική διεύθυνση του
Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και Προγραµµατισµού για την αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου, τη συγκρότηση µικτών κλιµακίων ελέγχου σε
τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και τον συντονισµό αυτών
µε τη συµµετοχή της γενικής διεύθυνσης του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, της Δηµοτικής Αστυνοµίας, των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και των
εποπτευόµενων αυτού φορέων, του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και των διευθύνσεων ελέγχου του Υπουργείου Υγείας,
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όταν προκύπτει αντικείµενο των αρµοδιοτήτων τους, την εκπόνηση µελετών, ερευνών και αναλύσεων για την αποτύπωση της
κατάστασης αγοράς, αλλά και τη διατύπωση προτάσεων για τη
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των ελέγχων.
Προς την εκπλήρωση της αποστολής της, η ΔΙΜΕΑ αναπτύσσει στενή συνεργασία τόσο µε τις προαναφερθείσες υπηρεσίες
και την ΑΑΔΕ όσο και µε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και
την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
Επιπλέον, προβλέπεται η συνεργασία της µε τις αντίστοιχες
υπηρεσίες των υπόλοιπων κρατών-µελών της Ένωσης, µε διεθνείς οργανισµούς και µε κάθε φορέα του δηµοσίου ή του ιδιωτικού φορέα, ο οποίος δύναται να συνδράµει στην αποστολή της.
Η συνεργασία είναι το κλειδί και πρέπει να διαφωτίσει το κράτος, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και προφανώς, όλους εµάς,
όλους ως πολίτες, που έχουµε πετύχει πολλά περισσότερα µέσα
από τη συνεργασία, ειδικά στην περίοδο της πανδηµίας.
Πρέπει να επισηµανθεί πλέον πως κάθε είδους εµπορεύµατα
τα οποία διακινούνται στην αγορά µε οποιονδήποτε τρόπο και τα
οποία είτε είναι πειρατικά, είτε συνιστούν παράνοµη παραποίηση
ή αποµίµηση προϊόντων, είτε κυκλοφορούν κατά παράβαση της
κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας, είτε αυτός που τα διαθέτει
δεν κατέχει την απαιτούµενη άδεια ή τα νόµιµα παραστατικά, κατάσχονται και καταστρέφονται µε κάθε πρόσφορο τρόπο.
Χαρακτηριστικό της πρόθεσης της Κυβέρνησής µας για την πάταξη του φαινοµένου του παραεµπορίου είναι πως τα στοιχεία δείχνουν ένταση των ελέγχων το τελευταίο έτος. Οι έλεγχοι για το
παραεµπόριο από τις υπηρεσίες που εποπτεύει η γενική γραµµατεία καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης την περίοδο Ιούλιος
2018-Ιούλιος 2019 ανήλθαν σε τρεις χιλιάδες εννιακόσιους σαράντα. Οι έλεγχοι την περίοδο Ιούλιος 2019-Ιούλιος 2020 ανήλθαν
σε είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιες δεκαεννέα, δηλαδή αύξηση
598,5% στους ελέγχους. Από τον Ιούλιο του 2019 µέχρι σήµερα
έχουν κατασχεθεί εκατόν πενήντα χιλιάδες αποµιµητικά προϊόντα
και έχουν επιβληθεί πρόστιµα άνω του 1 εκατοµµυρίου ευρώ.
Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει, επίσης, διατάξεις σχετικές µε τη
στήριξη της εργασίας και της επιχειρηµατικότητας, όπως την
ηλεκτρονική καταχώρηση των αδειών υπαίθριου εµπορίου, την
απλοποίηση της ίδρυσης µιας ιδιωτικής κεφαλαιουχικής επιχείρησης, που θεωρείται η πλέον ευέλικτη µορφή επιχείρησης,
µέσω της «Υπηρεσίας Μιας Στάσης», την καλύτερη λειτουργία
των επιµελητηρίων και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους.
Λαµβάνονται µέτρα για την αναθέρµανση των οικονοµικών
δραστηριοτήτων και την προώθηση επενδύσεων, όπως µε την
παράταση της προθεσµίας ολοκλήρωσης της τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων, τόσο
µε το άρθρο 33 όσο και µε την τροπολογία 4/11, τη στρατηγική
έξυπνης εξειδίκευσης για τη βιοµηχανία για την περίοδο 20212027, την παροχή κινήτρων για τις στρατηγικές επενδύσεις, την
παράταση έως 31-12-2021 των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στους αναπτυξιακούς νόµους, καθώς και την ανάπτυξη
της αθλητικής οικονοµίας µε την ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων στον αναπτυξιακό νόµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, σε σχέση µε την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας µέσα από φορολογικά και διοικητικά µέτρα συντίθεται ένα
εναρµονισµένο σύνολο διατάξεων για τη βιώσιµη ανάπτυξη και
την ανάσχεση τού brain drain. Ειδικότερα, συστήνεται το Εθνικό
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων στο οποίο θα εγγράφονται οι
start-ups έπειτα από αξιολόγηση, ενώ προβλέπεται η µείωση του
φορολογητέου εισοδήµατος ανάλογα µε την εισφορά σε νεοφυή
επιχείρηση που είναι εγγεγραµµένη στο µητρώο. Ακόµη ορίζεται
η φοροαπαλλαγή καθώς και η απαλλαγή από κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά των υποτροφιών του ΕΛΙΔΕΚ.
Προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της έρευνας κινούνται
και οι διατάξεις που αφορούν στο οικονοµικό επιµελητήριο. Στο
νοµοσχέδιο προβλέπεται ότι αυξάνεται το ποσοστό έκπτωσης
των δαπανών επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας και εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδηµα το 50% της εισφοράς σε νεοφυή επιχείρηση.
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Η παροχή ισχυρότερων φορολογικών κινήτρων για έρευνα και
ανάπτυξη µέσω της αύξησης του επιπλέον ποσοστού φορολογικής έκπτωσης από 30% ως 100% αναµένεται να βελτιώσει την
επίδοση της χώρας µας στους σχετικούς δείκτες, να δώσει
ώθηση στην ερευνητική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και να
περιορίσει το φαινόµενο του brain drain µε τη δηµιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.
Η παροχή ισχυρότερων φορολογικών κινήτρων θα βοηθήσει
και στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα,
καθώς διεθνείς όµιλοι εταιρειών θα αυξήσουν την ερευνητική
τους δραστηριότητα στην Ελλάδα, η οποία πραγµατοποιείται
µέσω θυγατρικών ή συνδεδεµένων εταιρειών στο πλαίσιο συµβάσεων υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που έχουν συναφθεί
µεταξύ της ελληνικής εταιρείας και της συνδεδεµένης µε αυτή
εταιρείας.
Συµπερασµατικά, πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο µε ισχυρό αναπτυξιακό πρόσηµο, το οποίο αφ’ ενός µεν συµβάλλει στη διασφάλιση της λειτουργίας της αγοράς και στην προστασία των
καταναλωτών και αφ’ ετέρου υποστηρίζει αυτοαπασχολούµενους, επαγγελµατίες και επιχειρήσεις, βελτιώνοντας τη θέση της
χώρας µας σε σχέση µε το επιχειρείν και ενισχύοντας τη διεθνή
ανταγωνιστικότητά της.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Σωκράτης
Φάµελλος από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουµε σήµερα
προς συζήτηση ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης από
µια Κυβέρνηση η οποία δεν έχει στρατηγική ανάπτυξης.
Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει τη σοβαρή αυτή
στρατηγική αδυναµία της Κυβέρνησης και ειδικότερα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου αυτού, µιας και από τις πρώτες
κινήσεις που έκαναν οι πολιτικά υπεύθυνοι της Νέας Δηµοκρατίας ήταν να καταργήσουν την αναπτυξιακή στρατηγική της
χώρας και να προβούν σε µια σειρά ρυθµίσεων που έχουν δηµιουργήσει ανασφάλεια στην αγορά, όπως η µη ρύθµιση για τα
κόκκινα δάνεια ή ρυθµίσεις οι οποίες καθυστερούν πάρα πολύ,
όπως το ΤΕΠΙΧ.
Υπάρχει γενικότερα ένα αλαλούµ στην οικονοµία και στα υγειονοµικά πρωτόκολλα, ιδιαίτερα στα θέµατα τουρισµού και εστίασης, που έχουν οδηγήσει σοβαρούς φορείς, όπως η Γενική
Συνοµοσπονδία Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, Επαγγελµατιών
και Βιοτεχνών να πουν ότι οδηγούµαστε σε ένα πογκρόµ κατά
της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας και του ιδιωτικού τοµέα,
σ’ ένα σοβαρό πρόβληµα που δεν µπορεί να λυθεί µε την ανεπάρκεια των µέτρων της Κυβέρνησης.
Και αυτό, ξέρετε, έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε µέτρα που
βλέπουµε το τελευταίο διάστηµα να προωθούνται εν κρυπτώ και
ταχύτατα, όπως αυτή η απίστευτη υπουργική απόφαση που
βγήκε χωρίς να τη γνωρίζουν οι δήµοι, χωρίς να τη γνωρίζει ο
χώρος του περιβάλλοντος, σχετικά µε την παραχώρηση του δηµόσιου χώρου των πλατειών και των ελεύθερων χώρων των
δήµων στις διαφηµιστικές εταιρείες, κατά παράβαση οποιουδήποτε µέτρου, ορίου ύψους, ορίου πλήθους, µορφής, κάτι που
αποδεικνύει ποια είναι η διάθεση αυτού του πράσινου Πρωθυπουργού που έχουµε, που είναι τα συµφέροντα των διαφορετικών εταιρειών και όχι τα συµφέροντα των πολιτών, των
ποδηλατών, των ΑΜΕΑ, των δήµων, του δηµόσιου χώρου και του
ελεύθερου χώρου.
Όµως, η απόδειξη της ανεπάρκειας και της υποκρισίας της Κυβέρνησης στα θέµατα επιχειρηµατικότητας προκύπτουν και από
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Περίπτωση πρώτη: Τροπολογία Παρασκευή µεσάνυχτα, όπως
συνήθως κάνει ο κ. Χατζηδάκης -δεν έχετε την προτεραιότητα
αυτή, κύριε Γεωργιάδη- εβδοµήντα τεσσάρων σελίδων, µέσα
στην οποία υπάρχουν ρυθµίσεις και για το Ελληνικό. Νοµίζω ότι
η ρύθµιση για το Ελληνικό είναι µια ξεκάθαρη απόδειξη της ανεπάρκειας και της υποκρισίας της Κυβέρνησης και του Υπουργού.
Προσέξτε: Στις 11 Ιουνίου του 2019 ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε
µία βδοµάδα µετά τις εκλογές για να λύσει όλα τα θεσµικά προ-
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βλήµατα στο Ελληνικό. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβληµα
αριθµητικής. Η µία βδοµάδα έχει γίνει πενήντα πέντε. Ερχόµαστε, λοιπόν, σήµερα πενήντα πέντε εβδοµάδες µετά, για µία
ακόµη ρύθµιση θεσµική του ανεξάρτητου µηχανικού που δεν
είναι και τίποτε φοβερό, διότι ο ανεξάρτητος µηχανικός υπάρχει
στα έργα παραχώρησης εδώ και δεκαπέντε χρόνια τουλάχιστον
στην Ελλάδα -το θυµάµαι εγώ από την επαγγελµατική µου εµπειρία-, για να θεσµοθετήσουν κάτι το οποίο δεν θα είναι το τελευταίο.
Είναι η ένατη τροπολογία η οποία έρχεται, πέρα από τα θεσµικά εργαλεία που απαιτούνταν και καθυστέρησαν λόγω ανεπάρκειας και ελλιπούς γνώσης του αντικειµένου να τα
θεσπίσουν. Κι έβαλαν µέσα για τη µαρίνα, τις θέσεις στάθµευσης, το δηµόσιο χώρο, τα ύψη κτηρίων τα οποία είναι χαριστικά
προς την απέναντι µεριά -να τα λέµε αυτά-, εις βάρος, αν θέλετε,
πιθανά του δηµόσιου χώρου, της ποιότητας, της αισθητικής,
αλλά και της ίδιας της ανάπτυξης και του υγιούς ανταγωνισµού.
Έρχονται, λοιπόν, πενήντα πέντε εβδοµάδες µετά να αποδείξουν ότι ήταν ψέµα αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης για τη µία
εβδοµάδα, όπως προφανώς ψέµα ήταν και οι µπουλντόζες µέχρι
το τέλος του 2019 του κ. Γεωργιάδη. Όµως, τα ψέµατα του κ. Γεωργιάδη τα έχουµε συνηθίσει. Δεν θα πούµε πάρα πολλά.
όµως, προσέξτε ότι εντός των ρυθµίσεων του ανεξάρτητου µηχανισµού τοποθετείται ανεξάρτητος µηχανικός µετά από τις κατεδαφίσεις. Μπαίνει ένα ερώτηµα. Γιατί δεν είχαµε πριν από τις
κατεδαφίσεις ανεξάρτητο µηχανικό; Αλλά φτάσανε σε σηµείο µε
άλλη νοµική αφέλεια να νοµοθετήσουν για τη διανοµή και τα συµβολαιογραφικά µετά από τις κατεδαφίσεις ή µετά, τουλάχιστον,
από τις πρώτες κατεδαφίσεις, τις οποίες κατ’ εξαίρεση νοµοθέτησαν για να κατεδαφιστούν, ενώ πήραν την αρµοδιότητα από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να γίνει πράξη κήρυξης του κατεδαφιστέου από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Νέες αρµοδιότητες.
Προφανώς µετά από τις µπουλντόζες, ήθελε να έχει και την αρµοδιότητα της κατεδάφισης ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης.
Όµως, το ερώτηµα είναι το εξής: Για ποιον λόγο στο άρθρο
της τροπολογίας ο ανεξάρτητος µηχανικός αναλαµβάνει αρµοδιότητες των δηµοσίων υπηρεσιών και εκδίδει και βεβαίωση περαίωσης του έργου; Δεν θα το κάνουν αυτό οι υπηρεσίες οι
οποίες έχουν τον αντίστοιχο βραχίονα για τα αντίστοιχα έργα;
Διότι µιλάµε για σοβαρά έργα του δηµόσιου τοµέα από τη µετατόπιση και υπογειοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνος µέχρι τα
θέµατα των ρεµάτων και του οδικού δικτύου. Μάλιστα, αν καθυστερήσουν πάνω από δεκαπέντε µέρες οι υπηρεσίες, το έργο θεωρείται ότι έχει παραληφθεί εις βάρος των συµφερόντων του
δηµόσιου τοµέα και του δηµοσίου συµφέροντος.
Και προσέξτε, στην τροπολογία γράφει ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν να συνδράµουν µε όλες τους τις δυνάµεις τον
ανεξάρτητο µηχανικό και όχι αυτό που ξέρουµε στην τεχνική επιστήµη, δηλαδή ο ανεξάρτητος µηχανικός να στηρίζει µε όλες του
τις δυνάµεις τις υπηρεσίες γιατί πληρώνεται γι’ αυτό. Έχουν, που
λέει, σηκωθεί τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι.
Και, βέβαια, σ’ αυτήν την τροπολογία προσπαθούν πρακτικά
να λύσουν θέµατα νοµιµότητας που δηµιουργούν οι ίδιοι µε τις
ανεπάρκειές τους, αλλά και µε την υποκρισία τους, γιατί λέγανε
ότι για όλα αυτά φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα, για να κρύψουν ότι
δεν θα έφταιγε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο λάθος νόµος που έκανε ο κ. Σαµαράς για το Ελληνικό που διορθώθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
και δηµιουργήθηκαν και οι δηµόσιοι χώροι και η παραλία και η
πρόσβαση αυτή για τους κατοίκους και τους δήµους της περιοχής, έρχονται και τροποποιούν τα πάντα. Ακόµη και τη διαδικασία
που είχε το τεχνικό επιµελητήριο για την πλατφόρµα τακτοποίησης αυθαιρέτων ώστε να γίνουν κατεδαφίσεις, δεν την χρησιµοποίησαν. Πήγαν κατ’ εξαίρεση για τα αυθαίρετα.
Αυτά όλα είναι τα µαγικά, τα οποία γίνονται ανάποδα από οτιδήποτε προβλέπει το θεσµικό πλαίσιο. Και σας βεβαιώ, ότι θα έρθουν ξανά στη Βουλή και για άλλη τροπολογία για τον
συµβολαιογράφο και την πράξη διανοµής. Δεν ξέρω αν θα βάλουν ανεξάρτητο συµβολαιογράφο ή κάτι άλλο που θα φανταστεί ο κ. Γεωργιάδης για να καλύψει τις δικές του ανεπάρκειες.
Πάντως, εδώ θα είµαστε. Και δέκατη τροπολογία θα έρθει για το
Ελληνικό και αυτό το σίριαλ θα έχει συνέχεια.
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Όµως, αυτό που είναι σοβαρό, είναι τι παιχνίδια παίζονται µε
το µετοχικό κεφάλαιο, µε τη χρηµατιστηριακή αξία και µε την
αξία της υποδοµής. Διότι βλέπουµε εδώ κι έναν χρόνο να παίζεται ένα «γαϊτανάκι», όπου η Κυβέρνηση δηµιουργεί θετικές ειδήσεις, κατά παράβαση, βέβαια, νοµοθεσιών, µε νέα νοµοθεσία,
χωρίς να έχει ξεκινήσει το έργο, χωρίς το δηµόσιο να έχει πάρει
ούτε 1 ευρώ που θα τελείωνε τέλος του 2019 µε το πρόγραµµα
της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να έχουν εκχωρηθεί διαδικασίες. Έφυγαν, όµως, οι επενδυτές από το Κατάρ, έφυγαν οι επενδυτές από την Κίνα, φεύγει ένα µέλος της οικογένειας Λάτση από
το µετοχικό κεφάλαιο.
Και ρωτάµε: Έχει µετρηθεί η επίπτωση της υπεραξίας που δίνουν οι χρηµατιστηριακές κινήσεις και άρα η απώλεια ουσιαστικής αναπτυξιακής προσόδου για το ελληνικό δηµόσιο και την
κοινωνία; Εµείς θέλουµε οι επενδύσεις να έχουν αποτέλεσµα για
την κοινωνία, την εργασία, τους εργαζόµενους και τους δήµους
και όχι να τα εκµεταλλεύονται κάποιοι µε «φούσκες», όπως είναι
το real estate, τα χρηµατιστήρια, και όχι πραγµατικό προϊόν στην
Ελλάδα. Αυτή είναι η απουσία του πραγµατικού αναπτυξιακού
σχεδίου από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης, που δεν έχει αναπτυξιακό σχέδιο και είναι πολύ πίσω
από τις ανάγκες της Ελλάδας και γι’ αυτό θα έχει σοβαρά προβλήµατα και στο να διαχειριστεί το θέµα του Ταµείου Ανάκαµψης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εκτός, όµως, από το Ελληνικό, οφείλω να πω ότι στοιχεία ανεπάρκειας υπάρχουν και σε άλλα ζητήµατα. Πρώτον, στο θέµα
του τεχνικού επιµελητηρίου και της πιστοποίησης επαγγελµάτων. Χωρίς ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο πιστοποίησης επαγγελµάτων και αρµοδιοτήτων, έρχεται µε µία αποσπασµατική και όχι
συνολική ρύθµιση -που είναι πιθανώς πρόχειρη και ίσως χαριστική και για πολιτικά στελέχη που έχει η Νέα Δηµοκρατία στον
χώρο- και, πέραν του ότι δεν λύνει το πρόβληµα µε τους άλλους
κλάδους -και θα το βρούµε αυτό, κύριε Πρόεδρε, µπροστά µας, έχουµε επίσης το ζήτηµα ότι εισάγει για τους Έλληνες µηχανικούς διπλωµατούχους πενταετούς φοίτησης µε αναγνωρισµένο
µάστερ, νέα διαδικασία επανεξέτασης, άρα νέο κόστος και νέο
περιορισµό ανταγωνισµού, έτσι ώστε η αγορά να έχει λιγότερους
ενεργειακούς επιθεωρητές, µε υψηλότερο κόστος και λόγω του
κόστους εξετάσεων. Αυτό συµφέρει τον ελεύθερο ανταγωνισµό;
Ευνοεί τον πολίτη, τον κατασκευαστή ή τον µηχανικό; Όχι. Είναι
εις βάρος και των επιστηµόνων και της επιχειρηµατικότητας και
των πολιτών. Και όµως η Κυβέρνηση αυτή του κρατικοδίαιτου
παρασιτικού καπιταλισµού -και όχι του ελεύθερου ανταγωνισµού-, εισάγει και αυτή τη ρύθµιση, χωρίς να έχει κανένα σχέδιο
για το τι θα κάνουµε.
Το ίδιο έγινε και µε τα ναυπηγεία της Θεσσαλονίκης. Ενώ από
το 1972 υπήρχαν ναυπηγεία χωρίς άδεια χρήσης και ενώ οι κυβερνήσεις του δικοµµατισµού έκαναν νοµικό πλαίσιο το 1997 1998 για τις άδειες εγκαταστάσεως, έφτασε το 2017, που αναλάβαµε εµείς την επίλυση του θέµατος, να µην έχει κανένα υπόβαθρο σχεδιασµού η περιοχή. Και τότε εµείς κάναµε δύο
µεταρρυθµιστικές τοµές, πολύ µακριά από τις ικανότητες του
Υπουργείου του κ. Γεωργιάδη: Πρώτον, γενικό πολεοδοµικό σχέδιο για την περιοχή για να έχει χρήσεις γης και, δεύτερον, τον
νόµο για τον αιγιαλό, για να υπάρχει η δυνατότητα αδειοδότησης-παραχώρησης. Και ενώ έµενε µόνο µία παράταση στις
άδειες των ναυπηγείων για να βγάλουν άδεια οι επαγγελµατίες
εκεί, και ενώ εδώ και έναν χρόνο έχει γίνει σύσκεψη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και έλεγαν στους ανθρώπους της
δουλειάς ότι θα κάνει νοµοθετική ρύθµιση το Υπουργείο, έρχεται
ένα χρόνο µετά να δώσει παράταση απλά στη σύνταξη των µελετών. Αυτή είναι η «µεγάλη», «φοβερή» µεταρρυθµιστική τοµή;
Έναν χρόνο µετά να δώσετε µία παράταση και ενώ για έναν
χρόνο δεν είχαν άδεια τα ναυπηγεία στη Θεσσαλονίκη -που έχει
τουλάχιστον έναν πολύ σηµαντικό αλιευτικό και παραγωγικό
στόλο- και δεν είχαν πού να πάνε στη Βόρεια Ελλάδα συνολικά,
όλοι οι παραγωγοί και επαγγελµατίες και του αλιευτικού στόλου
και των υδατοκαλλιεργειών; Αυτή είναι, αν θέλετε, η έννοια για
την επιχειρηµατικότητα που έχει η Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι κλείνω µε κάτι που ενδιαφέρει και
εσάς και λόγω της προηγούµενης θητείας σας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευτυχώς σε κάποια κοµµάτια της δικαιοσύνης υπάρχουν ελεύθερα µυαλά και τίµιοι άνθρωποι. Και ήρθαν τελικά δύο βουλεύµατα δύο Συµβουλίων Πληµµελειοδικών το 2165 και το 2147 να
µας πουν ότι η διάταξη που έφερε αυτή η Κυβέρνηση µε τροπολογία στον κώδικα για να έχουν αµνηστία οι τραπεζίτες όταν δίνουν δάνεια κατά παράβαση των κανόνων νοµιµότητας και
ιδιαίτερα κατά παράβαση του δηµοσίου συµφέροντος, του µεροκάµατου των πολιτών που είναι στις τράπεζες και είπαν ότι
είναι αντισυνταγµατική, αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, δηµιουργεί ανισοτιµία, όπως επίσης
άδικη και περίεργη ήταν η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, που
δεν έδωσε παράταση στις συγκεκριµένες προθεσµίες εγκλήσεων. Άρα, εντός της πανδηµίας κάποιοι έσβησαν, έδωσαν αµνηστία σε δάνεια µε αέρα. Τα δάνεια µε αέρα δόθηκαν. Εδώ, στη
Βουλή ειπώθηκε ότι οι κυβερνήσεις Νέας Δηµοκρατίας και
ΠΑΣΟΚ έδιναν δάνεια µε αέρα. Και έχουµε σήµερα µία πράξη
που αποδεικνύει ότι αυτή η Κυβέρνηση θέτει εµπόδια στη δίωξη
και στην τιµωρία στελεχών που παραβιάζουν τον νόµο. Το έκανε
και ευτυχώς σήµερα αυτό το κουβάρι ξετυλίγεται και χαλάει η εικόνα η δική σας γιατί οι δικαστικές αποφάσεις βεβαιώνουν ότι η
Κυβέρνηση δεν προνοεί για το κράτος δικαίου, κάτι που χρειάζεται η επιχειρηµατικότητα. Ούτε µεταρρυθµιστικές τοµές ούτε
κράτος δικαίου. Μόνο ρουσφέτια τα οποία γίνονται και µε το κάλυµµα της νοµοθέτησης εις βάρος της ανάγκης της πατρίδας
µας να έχει δουλειά και προκοπή. Αυτή είναι η Δεξιά. Εις βάρος
της προκοπής, εις βάρος της δουλειάς, εις βάρος του µεροκάµατου. Όλα αυτά µε µία προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα
µας θα ανατραπούν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μέχρι να δώσω
τον λόγο στον κ. Χήτα και επειδή αναφερθήκατε και σε µένα,
κύριε Φάµελλε, να σας πω ότι πράγµατι υπάρχουν αντιφατικές
αποφάσεις πάνω στα ζητήµατα αυτά, όπως υπήρχαν και σε πάρα
πολλούς νόµους όλων των κυβερνήσεων. Αυτό οφείλεται στο ότι
δεν υπάρχει συνταγµατικό δικαστήριο στη χώρα για να κρίνει τη
συνταγµατικότητα, ούτως ώστε να υπάρχει µία ενιαία ρύθµιση.
Είναι διάχυτος και παρεµπίπτων ο συνταγµατικός έλεγχος. Θα
δούµε τι θα πουν για όλα τα θέµατα αυτά ο Άρειος Πάγος και το
Συµβούλιο της Επικρατείας όσον αφορά στη συνταγµατικότητα
της συγκεκριµένης διάταξης.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής
Λύσης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κύριοι Υπουργοί, θα κάνω κάποια σχόλια στο ξεκίνηµα για το
νοµοσχέδιο το οποίο κουβεντιάζουµε σήµερα και θα προτιµούσα
να βλέπουµε την ουσία.
Λέµε σήµερα, ότι το νοµοσχέδιο προσπαθεί να καταπολεµήσει
το παραεµπόριο. Να πούµε δυο πράγµατα έτσι απλά για να καταλάβει ο κόσµος τι γίνεται. Δηµιουργείτε, λοιπόν, µια νέα υπηρεσιακή µονάδα ελέγχου αγοράς, λες και δεν έχουµε αρκετούς
ελεγκτικούς µηχανισµούς.
Κύριε Γεωργιάδη, θέλω να οµολογήσω ότι είστε από τους
πλέον εργατικούς Υπουργούς και είστε και ένας άνθρωπος ο
οποίος βγαίνει µέσα από την αγορά, µέσα από το εµπόριο. Είστε
ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει, δεν είναι «µυρωδιάς», που λέµε,
γνωρίζει τι γίνεται. Αλήθεια, έχετε την αίσθηση ότι η αγορά ή το
παραεµπόριο ή όλο αυτό που συµβαίνει εκεί έξω σήµερα, θα καταπολεµηθεί µε αυτό που θα ψηφιστεί σήµερα; Δηλαδή, το πρόβληµα στην Ελλάδα µας ποιο είναι; Ότι δεν υπήρχε µέχρι σήµερα
η υπηρεσιακή µονάδα ελέγχου αγοράς; Δεν υπήρχαν άλλοι τρόποι ελέγχου; Υπήρχαν πάρα πολλοί. Και οικονοµικοί και οι δηµοτικές αρχές και η αστυνοµία και τα πάντα, για να µπορέσουµε να
ελέγξουµε.
Το πρόβληµα δεν είναι η έλλειψη ελεγκτικών µηχανισµών,
κύριε Υπουργέ. Το πρόβληµα είναι η πραγµατική βούληση για
ουσιαστικούς ελέγχους. Κάποια στιγµή σας είδα, βγήκατε έξω,
κυνηγούσατε κάποιους ανθρώπους, εντοπίσατε κάποιες αποθήκες µε προϊόντα -«µαϊµούδες». Αυτά, όµως, κάπου σταµάτησαν
στην πορεία.
Θέλω, λοιπόν, να πω -και αυτό εντάσσεται σε µία σειρά νοµοθετηµάτων στην Ελλάδα- το εξής: Ήρθε τις προάλλες ένας
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νόµος για τις διαδηλώσεις, για παράδειγµα, λες και περίµενε η
χώρα µας το 2020, να έρθει ο νόµος του Χρυσοχοΐδη, ο καινούριος, για να τελειώνουµε µε δαύτους. Βούληση πρέπει να υπάρχει. Νόµους έχουµε, ελεγκτικούς µηχανισµούς έχουµε. Βούληση
να πολεµήσουµε το κακό χρειάζεται, όποιο κακό προκύπτει ανά
πάσα στιγµή.
Είναι γεµάτοι, κύριε Υπουργέ, οι δρόµοι µε λαθροµετανάστες.
Τους βλέπετε. Πωλούν προϊόντα δεξιά και αριστερά, µπροστά
από τα σπίτια και τα µαγαζιά των ανθρώπων. Εντατικοποιήστε
τους ελέγχους. Αυστηροποιήστε τις κυρώσεις. Γίνετε περισσότερο αυστηροί. Μην φοβάστε κανέναν από δω, από τα αριστερά.
Δεν πρόκειται να σας πει κανείς, τίποτα. Ο Έλληνας και η Ελληνίδα θέλουν νόµο και τάξη, να εφαρµόζονται για να µπορέσουν
να λειτουργήσουν.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, είναι δυνατόν ο Υπουργός να διορίζει
τον διοικητή; Τι είναι αυτό το πράγµα ακριβώς για να το καταλάβουµε; Ο Υπουργός θα διορίζει τον διοικητή, που µπορεί να είναι
και ένας ιδιώτης ή όπως εσείς τον χαρακτηρίζετε; Για να καταλάβω πραγµατικά τι γίνεται.
Ο Πρόεδρός µας έχει τονίσει πάρα πολλές φορές από το Βήµα
αυτό και από όπου του δίνεται η δυνατότητα, την τεράστια σηµασία που δίνουµε στην πρωτογενή παραγωγή για την οικονοµία
της Ελλάδας. Δείτε, όµως, τι κάνετε τώρα εσείς. Η δηµιουργία
ενός βιώσιµου περιβάλλοντος, γιατί πρέπει να δηµιουργήσουµε
ένα βιώσιµο περιβάλλον για τους αγρότες, ένα βιώσιµο περιβάλλον για τους αλιείς, ένα βιώσιµο περιβάλλον για τους κτηνοτρόφους µας, είναι το άµεσο ζητούµενο, κύριε Υπουργέ. Και έρχεστε
σήµερα εσείς εδώ και αντί να λύσουµε κάποια προβλήµατα για
τους ανθρώπους αυτούς, βάζετε µια δαιδαλώδη διαδικασία µε
υποχρεωτική προσκόµιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, που ουσιαστικά τους πετάτε έξω τους
περισσότερους απ’ αυτούς .Αυτό είναι λάθος.
Έρχοµαι σε ένα άλλο κοµµάτι του νοµοσχεδίου σας, κύριε
Υπουργέ και κύριοι Υπουργοί. Θα σας διαβάσω κάποιες δηλώσεις. Φεβρουάριος 2020: Πιστεύω ότι πρέπει να πούµε ξεκάθαρα
στους Τούρκους ότι η προσφυγή στη Χάγη θα δώσει αξιόπιστη
και οριστική λύση. Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι. Φεβρουάριος
του 2020 επίσης: Η διαδικασία για πιθανή προσφυγή στη Χάγη
σχετικά µε την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ µπορεί να είναι επωφελής στο πλαίσιο µιας ευρύτερης πολυδιάστατης στρατηγικής,
Γεώργιος Παπανδρέου. Η πρώτη δήλωση ήταν Ντόρα Μπακογιάννη, Ροζάκης, Ιούλιος του 2020, για το Καστελόριζο: Αποµονωµένο από τη Ρόδο είναι κοντά στις τουρκικές ακτές. Τα δέκα
ναυτικά µίλια είναι η ιδανική λύση. Μάλιστα. Θάνος Ντόκος, Γενάρης του 2020: Τα ιδρύµατα Σόρος και Ροκφέλερ είναι οι χρηµατοδότες του ΕΛΙΑΜΕΠ. Φεβρουάριος του 2020: Εφόσον
ανακαλυφθούν σηµαντικά κοιτάσµατα στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο τότε θα µπορούσε η Ελλάδα να διαπραγµατευθεί
µία συµφωνία συνεκµετάλλευσης µε ποσοστά που να καθοριστούν σύµφωνα µε τα συµφωνηθέντα θαλάσσια σύνορα.
Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. «Η λογική των Πρεσπών δέχτηκε ένα προσωρινό πλήγµα από την άσκηση βέτο από
τη Γαλλία στην έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µεταξύ
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βόρειας Μακεδονίας». Κλείνω για το
οικολογικό µνηµόνιο. «Θα πρέπει να ζήσουµε µε αυτήν την πραγµατικότητα µέχρι να την ακυρώσουν». Αυτές όλες είναι δηλώσεις
στελεχών του ΕΛΙΑΜΕΠ.
Και έρχεστε σήµερα, κύριε Υπουργέ, εσείς -που γνωρίζω ποια
είναι η θέση σας και γνωρίζει πρώτος από όλους ο Πρόεδρός
µας, όπως και οι υπόλοιποι- µε το άρθρο 52 και τον καθορισµό
του ΕΛΙΑΜΕΠ ως δικαιούχου χρηµατοδότησης. Πώς γίνεται
αυτό; Αυτούς θα χρηµατοδοτήσετε, κύριε Υπουργέ; Αυτούς, µε
τις δηλώσεις αυτές που σας διάβασα πριν από λίγο, οι οποίες
βγήκαν από ελληνικά στόµατα, που ζητάνε συνεκµετάλλευσή,
που λένε ότι το Καστελόριζο είναι αποµονωµένο, ότι το ΕΛΙΑΜΕΠ
το χρηµατοδοτεί ο Σόρος, ο Ροκφέλερ; Αυτές οι δηλώσεις είναι
του ΕΛΙΑΜΕΠ. Και για αυτό το ΕΛΙΑΜΕΠ βάζετε εσείς τους φορολογούµενους Έλληνες να επιβαρυνθούν για να τους χρηµατοδοτούνε. Χρηµατοδοτείτε εσείς τον ΕΛΙΑΜΕΠ.
Νοµίζω ότι στην τοποθέτησή σας µετά θα πρέπει να πάρετε
θέση για αυτό. Και αν όχι, να το αποσύρετε. Δεν υπάρχει πιο λο-
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γικό από αυτό, να αποσύρετε το άρθρο 52 για το ΕΛΙΑΜΕΠ συγκεκριµένα. Όλοι ξέρουµε ότι προτείνουν στο ΕΛΙΑΜΕΠ τη συνεκµετάλλευση µε τους Τούρκους. Το λένε οι ίδιοι. Δεν το λέµε
εµείς. Δεν παραφράζω. Δεν µεταφράζω. Απλά µεταφέρω δικές
τους τοποθετήσεις. Είναι κρίµα.
Χαίροµαι που σε αυτό το χρονικό σηµείο είναι εδώ και ο
Υπουργός Εθνικής Άµυνας και τα ακούει αυτά. Έχει µια πολύ δύσκολη επιχείρηση και αποστολή όλο αυτό το χρονικό διάστηµα.
Όµως, δεν µπορεί η Ελλάδα να είναι στα «κόκκινα» κι εµείς να
χρηµατοδοτούµε το ΕΛΙΑΜΕΠ που είναι υπέρ της συνεκµετάλλευσης, και όχι µόνο, και παραδέχεται ότι είναι χρηµατοδότης
του ο Σόρος, ο Ροκφέλερ και όλοι οι υπόλοιποι. Ε, λοιπόν, αποδείξτε ως Κυβέρνηση ότι εσείς δεν είστε µ’ αυτούς και είστε µε
τη λογική ότι δεν παραχωρούµε ούτε µία σπιθαµή ούτε ένα βότσαλο από τα ελληνικά µας χωρικά ύδατα!
Ταυτόχρονα, κύριε Υπουργέ, ενώ χρηµατοδοτείτε το ΕΛΙΑΜΕΠ
-που σας έδειξα για άλλη µια φορά και φρεσκάρισα τη µνήµη των
Ελλήνων για το τι είναι ο ΕΛΙΑΜΕΠ- και την ώρα που Ερντογάν
κάνει τζαµί την Αγία Σοφία, σπεύδετε να καταργήσετε την επιχορήγηση της γενικής γραµµατείας έρευνας και τεχνολογίας για
το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισµού. Είναι εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ, κύριε Υπουργέ. Για µας, για τον καθένα
από µας εδώ είναι πολλά. Αλλά για το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισµού 150.000 ευρώ ετησίως! Τώρα µας πιάσανε
οι οικονοµίες; Τώρα, που η Ελλάδα περνάει αυτή την κρίση; Που
κάθε τι, κάθε σηµάδι που µπορούµε να δείξουµε, κάθε ηθικό πλεονέκτηµα που µπορούµε να έχουµε γιατί η τόνωση ηθικού του
ελληνικού λαού µετράει. Είναι εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ. Και
δίνουµε λεφτά στο ΕΛΙΑΜΕΠ!
Πάµε τώρα σε κάποια άλλα θέµατα. Γκάφα! Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν ξέρω βέβαια πώς έγινε αυτό, αλλά χειρότερο timing
για να κάνουµε τη γκάφα αυτή τη χθεσινή δεν υπήρχε. Αναφέροµαι σε αυτό µε τη NAVTEX που έβγαλαν.
Χθες το απόγευµα, λοιπόν, το ΑΠΕ µετέδωσε το εξής. Να τονίσω και να υπογραµµίσω ότι το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων
είναι στο χαρτοφυλάκιο του ίδιου του Πρωθυπουργού πλέον.
Από τη µέρα που ψηφίστηκε εδώ το πρώτο νοµοσχέδιο του επιτελικού κράτους το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων έχει περάσει
στο χαρτοφυλάκιο του Πρωθυπουργού. Χθες το απόγευµα, λοιπόν, το ΑΠΕ µετέδωσε ότι πάµε NAVTEX στο Καστελόριζο. Βγήκε
αυτή η είδηση. Λίγες ώρες µετά η Κυβέρνηση και το Πεντάγωνο
διαψεύδουν την είδηση. Είπαν ότι NAVTEX εκδόθηκε από το Πολεµικό Ναυτικό, αλλά για το Λιµενικό Σώµα.
Δεν νοµίζω ότι περιποιούν τιµή αυτά για το Πολεµικό µας Ναυτικό. Και δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουµε τέτοιες γκάφες.
Εγώ δεν θα πω «κάνετε» γιατί τέτοια θέµατα αφορούν όλους µας,
θα πω «κάνουµε». Σε θέµατα τέτοια είµαστε όλοι µέσα. Όπως
πριν από λίγους µήνες, αν θυµάστε, µε το «ΓΙΑΒΟΥΖ» που από
τη µία λέγατε ότι παγώνουµε τον διάλογο για τα µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης, τα περίφηµα ΜΟΕ, και µετά από λίγο τα
ξεπαγώνατε. Δεν ξέραµε τελικά αν τα παγώνουµε ή αν τα ξεπαγώνουµε. Κάνουµε τέτοια. Τώρα αυτό ή δείχνει τρικυµία εν κρανίω ή δείχνει αστοχίες της ελληνικής διπλωµατίας, οι οποίες
αποκαλύπτονται η µία µετά την άλλη. Δυστυχώς. Γιατί έχουµε
αποδείξει εµπράκτως ότι σε τέτοιου είδους θέµατα πρέπει να είµαστε όλοι ενωµένοι και να προσέχουµε πάρα πολύ καλά τι κάνουµε.
Πάµε τώρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Παναγιωτόπουλε, στην αποκλιµάκωση που είχαµε στο Αιγαίο τις τελευταίες ώρες. Δεν υπάρχει Έλληνας και Ελληνίδα που να µην ένιωσε µια ανακούφιση
από αυτό. Δεν υπάρχει άνθρωπος Έλληνας πολίτης ή Ελληνίδα
που να θέλει πόλεµο, πρέπει να είναι τρελός ή ψυχοπαθής. Όλοι
θέλουµε την ειρήνη.
Η Κυβέρνηση, όµως, κύριε Υπουργέ, σ’ αυτό το παιχνίδι «σκάκικινήσεων», έσπευσε να ανακοινώσει αποκλιµάκωση. Εµείς το κάναµε ως Ελλάδα αυτό πρώτα, ανακοινώσαµε αποκλιµάκωση,
ακόµα και τη στιγµή που ο Ερντογάν επέµενε και απειλούσε ανοικτά µε πόλεµο. Είναι απαράδεκτο -είναι η δική µας άποψη-, την
αποκλιµάκωση να την ανακοινώνει η Ελλάδα και όχι η Τουρκία.
Εδώ πάνω δηµιουργούνται και κάποια ερωτήµατα ξέρετε. Ποιος
την ενηµέρωσε την Ελλάδα; Υπάρχει µυστική διπλωµατία, ναι ή
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όχι; Εµείς θα το ρωτάµε συνέχεια. Υπάρχει µυστική συνεννόηση
µε τις Ηνωµένες Πολιτείες και µε τη Γερµανία που οδήγησε και
στην ακύρωση της συµφωνίας για τη «Belharra» µε τη Γαλλία;
Προειδοποιούµε όχι τη Νέα Δηµοκρατία, αλλά την Κυβέρνηση,
να µην συµµετέχει σε οποιοδήποτε τραπέζι την οδηγήσουν είτε οι
Ηνωµένες Πολιτείες είτε η Γερµανία. Υπό την απειλή των όπλων
δεν υπάρχει διάλογος παρά µόνο εκβιασµός. Διάλογος άνευ όρων
ισοδυναµεί αυτόµατα µε γκριζάρισµα του Αιγαίου.
Ο Κυριάκος Βελόπουλος το λέει σε όλους τους τόνους γι’ αυτό
και το τονίζουµε: Σύσκεψη πολιτικών Αρχηγών τώρα. Καλές είναι
οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις, αλλά η σύσκεψη των πολιτικών Αρχηγών
θα καθορίσει την εθνική γραµµή απέναντι στην Τουρκία, µια απόφαση που αφορά όλους, που αφορά στην πατρίδα µας, φανερά,
χωρίς µυστικές συνεννοήσεις και διπλωµατίες.
Θα κάνω ένα ακόµη σχόλιο πολύ γρήγορα. Δεν θα µπορούσα
να µην αναφερθώ σ’ αυτό σήµερα. Η Ελληνική Λύση µε ευρύ κλιµάκιο πέντε Βουλευτών βρέθηκε δίπλα στους κατοίκους της Κορινθίας το Σαββατοκύριακο. Γιατί θεωρούµε ότι η θέση η δική µας
είναι έξω, εκεί, κοντά στον κόσµο, στην κοινωνία, στους ανθρώπους, στους Έλληνες πολίτες. Για ακόµη µία φορά η πολιτεία δεν
ήταν σε θέση -να µου πεις πόσο µπορεί κάποιος να τα βάλει µε τα
φυσικά φαινόµενα- να εµποδίσει να χαθούν περιουσίες, οι οποίες
παραδόθηκαν στις φλόγες. Ευτυχώς δεν θρηνήσαµε ανθρώπινες
ζωές.
Όµως, προειδοποιούµε την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας,
πρώτον, να αποζηµιώσει άµεσα τους πληγέντες και, δεύτερον, να
µην τολµήσει να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε επιχειρηµατικό όµιλο
την καµένη γη για να φυτευτούν την επόµενη µέρα κιόλας ανεµογεννήτριες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω µε ένα πολύ σηµαντικό για εµάς θέµα, το οποίο, δυστυχώς, οι υπόλοιποι και τα µέσα ενηµέρωσης το έχουν βάλει
στην άκρη, εµείς καθόλου. Συνεχίζεται η εισβολή, κύριε Γεωργιάδη, των λαθροµεταναστών. Ξέρω ότι και σε αυτό το θέµα
είστε ιδιαίτερα ευαίσθητος,. Μιλάµε για εισβολή. Δεν ξέρω από
πού αντλεί την αισιοδοξία του ο κ. Μηταράκης. Πραγµατικά δεν
γνωρίζω. Τα στοιχεία και τα γεγονότα δείχνουν άλλα πράγµατα.
Καθηµερινά έχουµε εισβολή και στον Έβρο και στα νησιά. Και
αφού µπαίνουν στη χώρα -ακούστε τώρα εδώ- έπειτα µπαίνουν
στα σπίτια του κόσµου, στις αυλές, στα σχολεία, στις εκκλησίες,
αφοδεύουν, ουρούν -τα βλέπουµε- καταστρέφουν, κλέβουν, λεηλατούν, σφάζουν ζώα, την περιουσία του κόσµου καθηµερινά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ακούστε µας. Αυτό έρχεται
να προστεθεί µε µια έκθεση της FRONTEX η οποία βγήκε πριν
από λίγα λεπτά. Τι λέει, λοιπόν, αυτή η έκθεση της FRONTEX, η
οποία είναι µεγάλη. Είναι µακροσκελής η ανακοίνωση, αλλά εγώ
θα εστιάσω απλώς σε δύο σηµεία. Λέει ότι αυξάνονται πάλι οι
ροές µεταναστών στην Ειδοµένη. Αφού φθάσουν στην Ελλάδα ακούστε τα λέει η FRONTEX αυτά- συγκεντρώνονται σε κάποια
µέρη συγκεκριµένα στην Εγνατία Οδό. Ακούστε, κύριοι Βουλευτές. Οι διακινητές, οι επιτήδειοι, τους προσεγγίζουν στο σηµείο
αυτό γιατί είναι εύκολη η προσέγγισή τους εκεί πέρα. Άλλοι τους
διακινούν σε δηµόσιους τόπους. Δηλαδή, δίνουν ραντεβού σε
πλατείες, δίνουν ραντεβού σε πάρκα, σε µικρά εστιατόρια που
είναι ιδιοκτήτες Πακιστανοί και από εκεί ξεκινάει το «delivery».
Παραδίδονται στην Αστυνοµία. Παίρνουν τα χαρτιά νοµιµότητας
για κάποιους µήνες. Και η ζωή συνεχίζεται.
Αυτό θα είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα που θα αντιµετωπίσει
η Κυβέρνησή σας για τους επόµενους µήνες που έρχονται. Ακούστε µας. Σας το έχουµε ξαναπεί. Εδώ και ενάµιση µήνα το έχουµε
καταθέσει. Και θα τα δώσω και πάλι στα Πρακτικά, κύριε Γεωργιάδη, φέρει την υπογραφή των επιστηµόνων µας και του Κυριάκου Βελόπουλου. Είναι η πρόταση προµελέτης κατασκευής δοµών
προσωρινής φιλοξενίας παράνοµων µεταναστών σε ακατοίκητα
νησιά. Περιγράφει µε ποιον τρόπο µπορούµε να τους µεταφέρουµε εκεί, για ένα χρονικό διάστηµα µέχρι να απελαθούν οι παράνοµοι, µέχρι να βγουν οι άδειες τους, το άσυλο τους όσοι
δικαιούνται και οι υπόλοιποι να φύγουν. Περιγράφει πως µπο-
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ρούµε µε λίγα χρήµατα, πολύ λιγότερα από αυτά που ξοδεύουµε
τώρα, να τους εγκαταστήσουµε εκεί για συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα µε υγειονοµική περίθαλψη, µε δοµές σίτισης και τα
λοιπά.
Εδώ είναι η µελέτη. Θα την καταθέσω στα Πρακτικά, κύριε
Υπουργέ, µε την ελπίδα πραγµατικά, επειδή γνωρίζω ότι δεν αφήνετε τίποτα να πέσει κάτω, να σας κινήσει το ενδιαφέρον να της
ρίξετε µια µατιά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο Υπουργός Άµυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος, ζήτησε τον λόγο για να υποστηρίξει
την τροπολογία που κατέθεσε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ήρθα εδώ για να συµβάλω στην εκτροπή της συζήτησης
από τη συζήτηση νοµοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης σε
αµιγώς αµυντικά θέµατα. Ήρθα εδώ για να υποστηρίξω µια τροπολογία που έχει να κάνει -και ο Υπουργός Ανάπτυξης το γνωρίζει πολύ καλά, αφού συµβάλλει στη µεγάλη προσπάθεια για την
επόµενη µέρα των Ναυπηγείων Ελευσίνας- µε την αµυντική θωράκιση της χώρας.
Οφείλω, όµως, ένα πολύ σύντοµο σχόλιο στον προλαλήσαντα
συνάδελφο, ο οποίος απ’ όλη αυτήν την τεράστια κινητοποίηση
των Ενόπλων Δυνάµεων και ειδικά του Πολεµικού Ναυτικού, την
ταχύτατη και αποτελεσµατικότατη και εκ του αποτελέσµατος επιτυχηµένη κινητοποίηση, κράτησε µόνο τη NAVTEX που ανακοινώθηκε εσφαλµένως τελικά, όπως προέκυψε, χθες το βράδυ.
Ανακοινώθηκε ότι το Ναυτικό εκδίδει NAVTEX για ασκήσεις µε
πραγµατικά πυρά στο Καστελόριζο, ενώ στην πραγµατικότητα
επρόκειτο για µία NAVTEX που εξέδωσε η αρµόδια υπηρεσία, να
εγκρίνει η Υδρογραφική Υπηρεσία που υπάγεται στο ΓΕΝ, αλλά
το Λιµενικό αιτήθηκε. Αφορούσε µία άσκηση µε περιορισµένης
εµβέλειας πραγµατικά πυρά στην περιοχή εκείνη, εντός των χωρικών µας υδάτων. Αυτό εκτιµήθηκε ότι θα εκλαµβανόταν ως αµφιλεγόµενο µήνυµα. Η NAVTEX εξεδόθη µετά από συνεννόηση
σε χαµηλότερο επίπεδο, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα οι ηγεσίες
ούτε του Υπουργείου Ναυτιλίας ούτε του Λιµενικού -έτσι γίνεται
συνήθως- ούτε φυσικά η στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάµεων και εµείς. Έγινε η σχετική διόρθωση και η αποκλιµάκωση, η οποία είχε ήδη ξεκινήσει να εξελίσσεται, ολοκληρώθηκε.
Η αποκλιµάκωση θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο όλοι ευχόµαστε, ιδίως σε περιόδους υψηλής έντασης. Όταν δύο στόλοι έρχονται ο ένας απέναντι στον άλλον, είναι µια περίοδος έντασης.
Προέκυψε, όµως, λόγω της αποφασιστικής στάσης της ελληνικής
Κυβέρνησης και της στρατιωτικής ηγεσίας και των Ενόπλων Δυνάµεων, που κινητοποιήθηκαν ταχύτατα, για να λάβουν θέσεις
προκειµένου να υπερασπιστούν τα κυριαρχικά δικαιώµατα της
χώρας µας. Και ως τέτοια πρέπει να την εκλαµβάνουµε και να χαιρόµαστε γι’ αυτό.
Από εδώ και πέρα, ελπίζω ότι δεν θα έχουµε νέου τύπου κλιµακώσεις. Επειδή, όµως, κανείς δεν ξέρει µε τον απρόβλεπτο γείτονα, γι’ αυτόν το λόγο το Πολεµικό Ναυτικό, οι Ένοπλες
Δυνάµεις -οφείλονται πολλά εύσηµα στο Πολεµικό Ναυτικό για
τον τρόπο που λειτούργησε- παραµένουν σε εγρήγορση, σε επαγρύπνηση, όπως πάντα.
Έρχοµαι, λοιπόν, µια και µιλάµε για το Πολεµικό Ναυτικό στην
τροπολογία που εισάγουµε σήµερα και ζητάµε την υπερψήφιση
της από το Σώµα, µε γενικό αριθµό 411 και ειδικό 23 της
20/7/2020. Αφορά στο πρόγραµµα ναυπήγησης των δύο πυραυλακάτων νούµερο 6 και 7, τύπου ΡΟΥΣΣΕΝ του Πολεµικού Ναυτικού που βρίσκονται στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Στην ουσία,
πρόκειται για µία ακόµα τρίµηνη παράταση του προγράµµατος
που έχει συναφθεί χάρη στην από 4-12-2015 τριµερή συµφωνία
µεταξύ των ναυπηγείων Ελευσίνας, του Πολεµικού Ναυτικού και
των εργαζοµένων στα ναυπηγεία Ελευσίνας για την επιτυχή ολο-
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κλήρωση αυτού του ναυπηγικού έργου. Παρατείνεται το χρονοδιάγραµµα κατασκευής των τορπιλακάτων για τρεις µήνες, µέχρι
30 Σεπτεµβρίου του 2020, ώστε να αποδοθούν το ταχύτερο δυνατό στο Πολεµικό Ναυτικό για πλήρη επιχειρησιακή εκµετάλλευση. Καταλαβαίνουµε όλοι, ιδίως µετά τα τεκταινόµενα
τελευταίων ηµερών, γιατί υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη το Πολεµικό Ναυτικό να ενισχυθεί, όσο το δυνατόν εντατικότερα γίνεται, µε µέσα τα οποία έχει απόλυτη ανάγκη.
Οι τελευταίες, λοιπόν, δύο πυραυλάκατοι τύπου ΡΟΥΣΣΕΝ,
που είναι υπό ναυπήγηση στα ναυπηγεία Ελευσίνας, πλέον µπαίνουν στο τελικό στάδιο της ναυπήγησής τους. Η έκτη αύριο θα
παραδοθεί στο Πολεµικό Ναυτικό. Έχει ήδη παραδοθεί στο Πολεµικό Ναυτικό, αλλά αύριο θα διεξαχθεί η τελετή ονοµατοδοσίας αυτής, προκειµένου, σιγά-σιγά και αφού διεξαχθούν οι
τελευταίες δοκιµές στα οπλικά συστήµατα, να ενταχθεί πλέον
στην επιχειρησιακή δυνατότητα και δοµή του Πολεµικού Ναυτικού. Η επόµενη και τελευταία, η νούµερο 7, θα καθελκυστεί, θα
πέσει στο νερό πιθανότατα µέσα στον Αύγουστο. Ορίζεται αυτό
στην τροπολογία που έρχεται προς ψήφιση. Αποµένουν κάποιες
εργασίες αρκετών µηνών, προκειµένου να ολοκληρωθεί και αυτή.
Όµως, από τη στιγµή που ένα πλοίο του Πολεµικού Ναυτικού καθελκύεται, µπαίνουµε πλέον και επίσηµα στο τελικό στάδιο της
ναυπήγησής του. Έτσι, λοιπόν, µπαίνει ένα τέλος σε µία διαδικασία ναυπήγησης πλοίων του Πολεµικού Ναυτικού που είχε
γίνει πραγµατικά το γεφύρι της Άρτας για πολλούς λόγους.
Χάρη και στην πολύ εντατική προσπάθεια του υπουργού Ανάπτυξης, που κάθεται δίπλα µου, αλλά και στη δική µας πίεση, µία
συνδυασµένη πίεση, αυτή τη στιγµή βρίσκεται στην τελική ευθεία
και η διαδικασία για την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα
ναυπηγεία Ελευσίνας. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, διότι υπάρχουν
ανειληµµένες υποχρεώσεις, υπάρχουν χρέη, υπάρχει και µία διαδικασία µεταβίβασης των µετοχών στο δυνητικό αλλά πιθανότατο πλέον επενδυτή που είναι η ΟΝΕΧ, που έχει αποδείξει τη
δυνατότητά της να εκτελεί ναυπηγικό έργο στο Νεώριο Σύρου
και ενδιαφέρεται εδώ και πολύ καιρό για τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Βρισκόµαστε τελική φάση αυτής της διαδικασίας.
Η τρίµηνη παράταση, που δώσαµε την προηγούµενη φορά που
ήρθαµε εδώ, είχε -θα έλεγα- διττό σκοπό: αφ’ ενός να ασκηθεί
πίεση στην ιδιοκτησία του ναυπηγείου, προκειµένου να προχωρήσει γρήγορα το ναυπηγικό έργο δύο τορπιλακάτων, που έχει απόλυτη ανάγκη το Πολεµικό Ναυτικό και οι Ένοπλες Δυνάµεις, αφ’
ετέρου να κινηθεί γρήγορα, το ταχύτερο δυνατόν και ο ενδιαφερόµενος επενδυτής, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
και να µπει στα ναυπηγεία Ελευσίνας, σηµατοδοτώντας και την
επόµενη µέρα, που προβλέπω ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αφού προτάσεις για συµπαραγωγές ελληνικών πλοίων µε
εταιρείες του εξωτερικού, µε ναυπηγικούς οίκους του εξωτερικού
υπάρχουν ήδη στο τραπέζι και νοµίζω ότι θα µας απασχολήσουν
πολύ εντατικά στο επόµενο διάστηµα. Τις έχουµε ανάγκη πραγµατικά, γιατί έτσι κατ’ αυτόν τον τρόπο τονώνεται -το καταλαβαίνετε όλες και όλοι- και η ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία στη
χώρα µας, κάτι που η χώρα µας έχει απόλυτη ανάγκη.
Εποµένως, µε την τροπολογία αυτή συνεχίζεται το ναυπηγικό
έργο για την πυραυλάκατο υπ’ αριθµόν 7. Όπως σας είπα, βάσει
διάταξης που περιλαµβάνεται σ’ αυτή την τροπολογία, η καθέλκυση αυτής θα πρέπει να εκτελεστεί εντός µηνός από την έναρξη
ισχύος του υπό συζήτηση σχεδίου νόµου. Για την ολοκλήρωση
αυτού του ναυπηγικού έργου απαιτείται παράταση του προγράµµατος, τρεις µήνες επιπλέον, χρηµατοδότηση 3.375.000 ευρώ
επιπλέον. Όπως καταλαβαίνετε, είναι το κόστος µισθοδοσίας, το
κόστος των υλικών και το υπόλοιπο λειτουργικό κόστος του ναυπηγείου.
Το αξιόµαχο των ενόπλων δυνάµεων καθώς και το υψηλό επίπεδο της αποτρεπτικής τους ικανότητας είναι δεδοµένα. Αποδεικνύονται καθηµερινά. Αποδείχτηκαν, θα έλεγα, στον απόλυτο
βαθµό τις µέρες που µας πέρασαν. Αυτή η ρύθµιση θα τονώσει
ακόµα περισσότερο τις σηµαντικές αυτές παραµέτρους. Θεωρώ
ότι το Πολεµικό Ναυτικό έχει απόλυτη ανάγκη αυτές τις δυο πυραυλακάτους. Αυτές τις µέρες θα δεχθεί µε ικανοποίηση στις τάξεις του την υπ’ αριθµόν 6 και θα µπει στην τελική ευθεία της
ναυπήγησης της και η πυραυλάκατος υπ’ αριθµόν 7.
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Παράλληλα, για να µην το ξεχνάµε και αυτό, η τρίµηνη παράταση θα δώσει ένα τέλος στις ανησυχίες των εργαζοµένων. Γιατί
εύλογα, όσο είναι στην τελική φάση, αλλά δεν ολοκληρώνεται η
διαδικασία µεταβίβασης των Ναυπηγείων Ελευσίνας στον νέο
επενδυτή, όπως καταλαβαίνετε αυτό αντιµετωπίζεται µε κάποια
αµφιβολία από τους εργαζόµενους οι οποίοι ήρθαν, όταν είδαν
φως σ’ αυτήν την υπόθεση και δούλεψαν ακόµα πιο εντατικά στα
δύο αυτά πλοία.
Θέλουµε να περάσουµε, λοιπόν, το µήνυµα µέσα απ’ αυτή την
νέα τρίµηνη παράταση. Βλέπετε, επιλέγουµε πολύ σύντοµα διαστήµατα παρατάσεων. Είχαµε προηγουµένως τα εξάµηνα και τα
εξάµηνα δεν έφερναν αποτέλεσµα, γιατί δηµιουργούσαν ένα αίσθηµα ότι απλά παρατείνεται το καθεστώς χωρίς να αλλάζει τίποτα σ’ αυτό. Αυτή η πίεση µε το µικρότερο διάστηµα, τα
τρίµηνα, απέδωσε. Εποµένως, και σε αυτό το τρίµηνο θεωρώ ότι
εκτός από το ναυπηγικό έργο που θα ολοκληρωθεί, θα ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες. Ξέρω ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης εργάζεται νυχθηµερόν, προκειµένου αυτές να ολοκληρωθούν και να
πάµε στην επόµενη µέρα των Ναυπηγείων Ελευσίνας.
Στο µεταξύ το Πολεµικό Ναυτικό θα έχει την ικανοποίηση να
δεχθεί στις τάξεις του την έκτη πυραυλάκατο, σχεδόν ολοκληρωµένη, όπως σας είπα. Σύντοµα θα καταστεί και επιχειρησιακά
έτοιµη. Και η έβδοµη, όπως σας είπα, βλέπει ήδη την τελική ευθεία της ναυπήγησης της.
Προφανώς, είναι επωφελής αυτή η τροπολογία και απόλυτα
προς το συµφέρον των Ενόπλων Δυνάµεων της χώρας. Θα τονωθούν οι δυνατότητες του Πολεµικού Ναυτικού. Όµως, κυρίως,
θα πάµε σε µία επόµενη µέρα κατ’ επέκταση για την ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία, όταν µε το καλό προκύψει χωρίς αµφιβολία επόµενη µέρα των Ναυπηγείων Ελευσίνας.
Γι’ αυτόν το λόγο ζητώ από το Σώµα να υποστηρίξει και να
υπερψηφίσει αυτήν την τροπολογία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο ζήτησε
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ για δύο λεπτά.
Ορίστε, κύριε Τζανακόπουλε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ της Εθνικής Άµυνας, από τη µεριά τη δική µας
γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν επενδύουµε στην εθνική πλειοδοσία
σε στιγµές που είναι εξαιρετικά ευαίσθητες και οι οποίες απαιτούν λεπτές ισορροπίες και σοβαρότητα.
Θέλω, λοιπόν, να σας ρωτήσω ευθέως αν αυτό που είπατε
στην αρχή της τοποθέτησής σας το είπατε εν τη ρύµη του λόγου
σας ή αν το εννοείτε, σε µία στιγµή που η ένταση στο Αιγαίο,
λόγω της τουρκικής προκλητικότητας, έχει αγγίξει το ζενίθ και
τη στιγµή που χρειάζεται απόλυτη συνεννόηση, σοβαρότητα,
στρατηγική και στενή παρακολούθηση των όσων συµβαίνουν στο
Αιγαίο: Ότι η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάµεων, πολιτικοί και στρατιωτικοί, και το Μέγαρο Μαξίµου δεν γνώριζε ότι στην περιοχή
του Καστελόριζου εκδόθηκε NAVTEX για άσκηση µε πραγµατικά
πυρά από το Ελληνικό Λιµενικό.
Θέλω, παρακαλώ, να σας δώσω τη δυνατότητα να ξανατοποθετηθείτε επί αυτού. Διότι αν ισχύουν αυτά που µας είπατε στην
τοποθέτησή σας, τα πράγµατα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για
τον τρόπο µε τον οποίο διαχειρίζεστε µια κρισιακή κατάσταση,
κύριε Υπουργέ. Θέλετε να µας πείτε ότι την ώρα που συµβαίνουν
όλα αυτά στο Αιγαίο κάποιες υπηρεσίες, χωρίς τη γνώση της πολιτικής ηγεσίας, εκδίδουν NAVTEX και οι Υπουργοί της Κυβέρνησης κάνουν αµέριµνοι τις τριήµερες ή διήµερες διακοπές τους;
Και ο κ. Μητσοτάκης χρησιµοποιεί τα ελικόπτερα του Ελληνικού
Στρατού για να πηγαινοέρχεται από την Πάρο στην Επίδαυρο και
από την Επίδαυρο στην Πάρο; Αυτό µας είπατε; Ελπίζω να το
διαψεύσετε. Ελπίζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Πολύ σύντοµα. Η έκδοση οποιασδήποτε NAVTEX, ξέρετε,
δεν αφορά µόνο φρεγάτες. Οι NAVTEX µπορούν να αφορούν και
οποιοδήποτε σκάφος -οποιοδήποτε σκάφος-, ακόµα και ένα φουσκωτό του Λιµενικού Σώµατος. Είναι µία τυπική διαδικασία, η
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οποία δεν υπόκειται στην έγκριση των υψηλότερων κλιµακίων της
στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το ξέρατε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Από τη στιγµή, λοιπόν…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Γιατί διακόπτετε;
Μπορείτε να µου πείτε γιατί διακόπτετε; Ο Υπουργός δεν σας
διέκοψε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Από τη στιγµή, λοιπόν, που περιήλθε εις γνώσιν µας αυτή
η πληροφορία, έγιναν οι διορθωτικές κινήσεις. Αυτό είναι όλο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Την αποσύρατε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Τη NAVTEX; Όχι, γιατί δεν πραγµατοποιήθηκε. Θα µπορούσε να παραταθεί ή οτιδήποτε. Αυτό είναι όλο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Δεν µπορεί η στρατιωτική ή η πολιτική ηγεσία να γνωρίζει
κάθε στάδιο µιας τυπικής διαδικασίας που διεξάγεται µεταξύ κατωτέρας, αν θέλετε, βαθµίδας της ιεραρχίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: …(Δεν ακούστηκε)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αρκετά. Μην διακόπτετε, σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Από τη στιγµή, λοιπόν, που περιήλθε εις γνώσιν µας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Είναι µεγάλη τροπολογία, δύσκολη. Την ανέπτυξε ο Υπουργός. Απαντήσατε. Ζητήσατε διευκρινίσεις. Τελείωσε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): …έγινε η σχετική διορθωτική κίνηση. Και αυτό είναι όλο. Η
αποκλιµάκωση, θα έλεγα, ότι ολοκληρώθηκε.
Θα ήταν ένα πρόβληµα την ώρα που αποκλιµακώνουν δύο στόλοι και αποχωρούν από κάποιες θέσεις, τις οποίες καταλάµβαναν
τόσο καιρό -να το πω έτσι-, αν εκδιδόταν µία NAVTEX. Αυτό, ξέρετε, όµως, γινόταν ή γινόταν κατά πάγια τακτική στο παρελθόν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτές τις ηµέρες…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Αυτές τις ηµέρες, ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Απίστευτα πράγµατα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Έγινε η διορθωτική κίνηση. Αφορούσε µία πολύ ήσσονος
σηµασίας δραστηριότητα. Λύθηκε κάθε παρεξήγηση. Αυτό είναι
όλο.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δώσατε τις διευκρινίσεις, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Δεν νοµίζω…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν νοµίζω ότι από όλη αυτή…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Σοβαρά µιλάτε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία Τζάκρη,
σας παρακαλώ.
Κύριε Υπουργέ, µισό λεπτό. Πράγµατι, ήταν µια τροπολογία
αρκετά σοβαρή και επείγουσα. Την ανέπτυξε ο Υπουργός. Ζητήσατε διευκρινίσεις και δίνει τις διευκρινίσεις. Αφήστε να τελειώσουµε.
Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Οι απαντήσεις σας µας έχουν αφήσει ξερούς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Δεν νοµίζω ότι από όλα αυτά που διηµείφθησαν αυτές τις
ηµέρες, από όλη αυτή την τεράστια κινητοποίηση που πραγµατοποιήθηκε, από όλο αυτό που απέδειξαν οι Ένοπλες Δυνάµεις
της χώρας, ακολουθώντας οδηγίες της Κυβέρνησης όλο αυτό το
διάστηµα, αυτό που θα πρέπει να κρατήσουµε είναι αυτό από το
οποίο τώρα εσείς γαντζώνεστε, για να µας πείτε ότι όλο αυτό το
πράγµα δεν έφερε το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Λοιπόν, συνεχίζουµε την επαγρύπνηση και προσέχουµε.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ξέρετε τι είναι η NAVTEX;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Προφανώς, δεν ξέρουν.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Σοβαρά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μη διακόπτετε.
Κύριε Χατζηδάκη, σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Μην εξανίστανται από πατριωτικό οίστρο τώρα!
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ.
Δεν είναι θέµατα αντιπαλότητας αυτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Αυτό που θέλω να πω, επίσης…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Από τύχη δεν έγινε θερµό
επεισόδιο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Όχι από τύχη. Από έγκαιρη παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έδωσε τις διευκρινίσεις ο Υπουργός.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Αυτό που θέλω να πω, επίσης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αφήστε τον
Υπουργό να τελειώσει. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): …αυτό που κρατάω από όλο αυτό είναι ότι δυστυχώς παρουσιάστηκε µία εσφαλµένη εικόνα, ότι το Ναυτικό εξέδωσε
NAVTEX κ.λπ., κ.λπ..
Δεν ήταν το Ναυτικό. Ήταν το Λιµενικό! Αυτό σας λέω!
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: …(Δεν ακούστηκε)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Δεν ξέρω γιατί αυτός που αναπαρήγαγε αυτή την είδηση
δεν φρόντισε, ασκώντας υπεύθυνα τη δουλειά του, να δει, να επιβεβαιώσει κατά πόσον το Ναυτικό είχε εκδώσει τη NAVTEX και
όχι το Λιµενικό, εν προκειµένω, κατά πάγια διαδικασία. Δεν ξέρω
και δεν θέλω να µπω σε αυτήν την κουβέντα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πόσο υπεύθυνοι είστε που
δεν ξέρετε…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Σε κάθε περίπτωση, όµως, αυτό που βγήκε προς τα έξω
δηµιούργησε την εσφαλµένη εντύπωση. Μετά από τις παρεµβάσεις που έγιναν, εν πάση περιπτώσει, διόρθωσαν το θέµα. Ως
εκεί.
Κρατήστε, λοιπόν, από όλα αυτά που διηµείφθησαν τις περασµένες ηµέρες όλη αυτή η τεράστια κινητοποίηση, που εκ του
αποτελέσµατος υπερασπίστηκε τα κυριαρχικά δικαιώµατα της
χώρας, χάρη στην κινητοποίηση του Πολεµικού Ναυτικού και όλα
τα άλλα, νοµίζω, είναι -θα έλεγα- µόνο πρόσφορα για κοµµατική
εκµετάλλευση, πολιτική εκµετάλλευση, µικροπρεπή κιόλας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αλήθεια;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Αλήθεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Μαραβέγιας
έχει τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσουµε κάτι τον
κύριο Υπουργό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι στην κυρίως οµιλία σας θα πείτε όλες τις αντιρρήσεις που έχετε κατά της διάταξης αυτής.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Για την τροπολογία θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τώρα δίδονται
µόνο διευκρινίσεις επί της τροπολογίας. Εδόθησαν οι διευκρινίσεις από τον Υπουργό.
Ελάτε, κύριε Μαραβέγια, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την προηγούµενη εβδοµάδα ο
Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε στην Αθήνα µε ένα πακέτο ευ-
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ρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων που ξεπερνά τα 70 δισεκατοµµύρια
ευρώ για την επόµενη επταετία. Πρόκειται για τεράστια επιτυχία,
ένα µέγεθος προφανές για τη χώρα, που, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, θα διαχειριστούµε µε ευθύνη και σύνεση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της πατρίδας µας.
Φυσικά, όλα αυτά δεν τα είπε µόνο ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν σε επίσηµα ανακοινωθέντα των ευρωπαϊκών θεσµών και δόθηκαν αναλυτικά, γιατί αποτελούν µέρος µιας ιστορικής
συµφωνίας που ήταν αποτέλεσµα µιας πανευρωπαϊκής διαπραγµάτευσης, µιας δύσκολης διαπραγµάτευσης που αφορούσε προφανώς όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε ως
σκοπό την επανεκκίνηση της Ευρώπης µετά το παγκόσµιο οικονοµικό σοκ της πανδηµίας.
Εδώ τελειώνει η πραγµατικότητα και αρχίζει, δυστυχώς, η αντιπολιτευτική κριτική κατά τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι είχε, λοιπόν, να πει ο
ΣΥΡΙΖΑ για αυτήν την τεράστια αναπτυξιακή ώθηση των πάνω
από 70 δισεκατοµµυρίων ευρώ για τη χώρα µας;
Πρώτα από όλα, για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχουν τα εν λόγω 70
δισεκατοµµύρια. Υπάρχει, υποτίθεται, κάποιο άλλο ποσό, δήθεν
πολύ µικρότερο από ό,τι ανακοινώθηκε. Θα επανέλθω σε λίγο
στο τι ακριβώς φαντάζεται ως ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πρόκειται για ένα
άλλο σύµπτωµα.
Προς το παρόν, θα µείνω στην άρνηση να δεχθεί την αδιαµφισβήτητη πραγµατικότητα, των πάνω από 70 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, που παίρνει η χώρα µας από ευρωπαϊκά κονδύλια. Τι υποδηλώνει το σύµπτωµα της επαναλαµβανόµενης άρνησης;
Θα χρησιµοποιήσω λίγο από την ιατρική ιδιότητα και θα θυµίσω ότι η ψυχολογία ορίζει τις λεγόµενες διασχιστικές διαταραχές. Η αίσθηση, δηλαδή, που έχει ένας ασθενής της µη
πραγµατικότητας του περιβάλλοντός του. Το έχουµε ξαναδεί
πολλές φορές να συµβαίνει κι εδώ στη Βουλή, µε αφορµή διάφορες, αναντίρρητα, θετικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες και
µέτρα. Για παράδειγµα το είδαµε στους τρεις µήνες της υγειονοµικής κρίσης, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πίστευε ότι εγκρίνονταν από τη
Νέα Δηµοκρατία αρκετά χρήµατα για τους πληγέντες. Το είχαµε
ξαναζήσει, όταν η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε οριζόντιες µειώσεις στον ΕΝΦΙΑ. Μείωνε τον φόρο εισοδήµατος και αφαιρούσε
το βάρος του τέλους επιτηδεύµατος από τους αγρότες. Τότε ο
ΣΥΡΙΖΑ έλεγε πως οι µειώσεις αφορούσαν τους πολύ πλούσιους
και ότι ο µηδενισµός του τέλους επιτηδεύµατος είναι µία πρόσκαιρη στάχτη στα µάτια των αγροτών.
Κάποιος, βέβαια, θα µπορούσε να ονοµάσει τη στάση αυτή,
απλά αντιπολιτευτική µιζέρια και να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε
στις τακτικές του 2012. Στην Ελλάδα, εξάλλου, κάθε κόµµα µπορεί να λέει ό,τι θέλει. Όταν, όµως, µιλάµε για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, προφανώς, τα άλλα κράτη-µέλη ακούνε τι λέµε. Γι’ αυτό
και παρακολουθούν τον δηµόσιο διάλογο που τα αφορά, αφού
συµµετέχουν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισµό. Ακούνε για παράδειγµα τον κ. Χαρίτση για λαθροχειρία 70 δισεκατοµµυρίων,
καταγγέλλοντας ότι κακώς προστίθενται τα πάνω από 38 δισεκατοµµύρια των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ και του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ας κάνουµε, όµως, προς στιγµή τη χάρη στον κ. Χαρίτση και
ας υποθέσουµε ότι δεν υπάρχουν τα 38 δισεκατοµµύρια του
νέου ΕΣΠΑ και του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Μπαίνουµε, λοιπόν, στον εικονικό σας κόσµο και διαβάζουµε πως ερµηνεύουν οι κύριοι Κάτσης και Πολάκης της κατανοµή των
κονδυλίων ανάκαµψης. Γράφουν, λοιπόν, στο διαδίκτυο «αποτυχία Μητσοτάκη, πήρε µόλις 52% σε επιχορηγήσεις και 48% σε
δάνεια από το ευρωπαϊκό ταµείο. Γι’ αυτούς, δεν έχει σηµασία η
πραγµατική κατανοµή που δίνει η αριθµητική 61% για επιχορηγήσεις και 39% για δάνειο.
Κύριε Υπουργέ, η ανάπτυξη βέβαια, εκτός από τα κονδύλια,
στηρίζεται και στις πολιτικές για την αξιοποίησή τους. Εδώ ακριβώς το συζητούµενο νοµοσχέδιο έρχεται να διευρύνει τις δυνατότητες επενδύσεων σε νέους τοµείς στους οποίους θα ήθελα
να αναφερθώ.
Το άρθρο 42 για την ενίσχυση των επενδύσεων σε µηχανολογικό εξοπλισµό είναι εξαιρετικά σηµαντικό για τη στήριξη της βιοµηχανικής παραγωγής. Έτσι, για επενδυτικά σχέδια που έχουν
ήδη εγκριθεί, µπορεί να αναθεωρηθεί το κόστος τους, χωρίς αλ-
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λαγή της συνολικής κρατικής ενίσχυσης, προκειµένου να αγοραστούν µηχανήµατα νέας τεχνολογίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι
βιοµηχανικές µονάδες θα είναι σε θέση να αναπροσαρµόσουν
την παραγωγική τους διαδικασία στα γοργά µεταβαλλόµενα διεθνή δεδοµένα και να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους.
Με το άρθρο 43 δίνεται σειρά κινήτρων για την πραγµατοποίηση στρατηγικών επενδύσεων. Πρώτα από όλα, φορολογικών,
προκειµένου να µπορούν να αξιοποιήσουν το σύνολο των προβλέψεων του γενικού απαλλακτικού κανονισµού.
Ένα ακόµη πολύ σηµαντικό κίνητρο είναι η δυνατότητα εγκατάστασης στρατηγικών επενδύσεων επί δηµοσίων ακινήτων. Η
διάταξη αυτή αφορά, αφ’ ενός, την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των πάσης φύσεως ακινήτων που ανήκουν στο δηµόσιο
και αφ’ ετέρου, την προσέλκυση νέων στρατηγικών επενδυτών
µε την πρόβλεψη η δηµοπράτηση των ακινήτων να έπεται του χαρακτηρισµού του επενδυτικού σχεδίου ως στρατηγικής επένδυσης.
Η διάταξη αυτή έρχεται σε συνέχεια παρεµφερούς άρθρου νοµοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που ψηφίσαµε
την περασµένη εβδοµάδα, που αφορούσε και τις στρατηγικές
επενδύσεις.
Τέλος, επειδή η αδειοδότησή τους µε τον ταχύτερο και απλούστερο δυνατό τρόπο είναι κρίσιµης σηµασίας παράµετρος για
την υλοποίησή τους, µε άλλη διάταξη του άρθρου 43, η αρµοδιότητα έκδοσης αδειών ή εγκρίσεων στρατηγικών επενδύσεων,
δύναται να ασκείται κατ’ επιλογή του φορέα της επένδυσης, είτε
από την οικεία αρχή είτε από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Στο ίδιο µήκος κύµατος είναι και τα άρθρα 46 και 47 που δίνουν φορολογικά κίνητρα για την έρευνα, ανάπτυξη τεχνολογιών
και τη δηµιουργία start up επιχειρήσεων. Μόνο για την τεχνολογική έρευνα παρέχεται νέα αύξηση της φορολογικής έκπτωσης
δαπανών από 30% στο 100%.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας θέλω να επισηµάνω τη σηµασία
της υπουργικής τροπολογίας που συµπεριλαµβάνει στον αναπτυξιακό νόµο τη δυνατότητα χρηµατοδότησης επενδυτικών
σχεδίων, δηµιουργίας κέντρων αποθεραπείας αποκατάστασης
και στεγών υποστηριζόµενης διαβίωσης ΑΜΕΑ. Γνωρίζουµε ως
υγειονοµική την έλλειψη, ειδικά στην περιφέρεια, τέτοιων δοµών
και την προστιθέµενη αξία τους, όχι µόνο για τους ωφελούµενους, ασθενείς ή ΑΜΕΑ, αλλά και για τις οικογένειές τους. Πρόκειται για ένα µέτρο, τόσο αναπτυξιακό και κυρίως κοινωνικό,
που δείχνει ακόµη µια φορά ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα
στους Έλληνες και αφουγκράζεται καθηµερινά τις κοινωνικές
ανάγκες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Μπουκώρος έχει ζητήσει τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Μπουκώρο, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µόνο τρία λεπτά θα
χρησιµοποιήσω από τα δώδεκα που δικαιούµαι. Θέλω να πω ότι
είναι διάχυτη, πλέον, η εντύπωση στην Αίθουσα, ότι ορισµένες
πολιτικές δυνάµεις δυσανασχετούν για το γεγονός ότι καταγράφεται –περιµένουµε, βέβαια, να δούµε- µια αποκλιµάκωση στο
Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι οι ίδιες δυνάµεις οι
οποίες έσπευσαν σε µία απίστευτη αναπαραγωγή του tweet της
Τουρκικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, σύµφωνα µε το οποίο
το σεισµογραφικό Reis της Τουρκίας κατευθυνόταν προς την περιοχή της NAVTEX.
Δεν µπορούµε να αντιληφθούµε όσοι πραγµατικά αγωνιζόµαστε για την ισχύ της χώρας, αλλά και για την ειρήνη στην περιοχή, πώς µπορούν να υπάρχουν δυνάµεις στη χώρα, οι οποίες
προσπαθούν να πιαστούν από λεπτοµέρειες σε ένα πολύ σοβαρό
πλαίσιο που υφίσταται αυτήν την ώρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για να δηµιουργήσουν εντυπώσεις ή να αναπαραγάγουν,
ακόµη και µέρος της προπαγάνδας και αυτό συµβαίνει και σε πολιτικούς, συµβαίνει και σε µέσα ενηµέρωσης.
Η Νέα Δηµοκρατία καλεί για µία ακόµη φορά σε ψυχραιµία,
ετοιµότητα, αποφασιστικότητα. Και ένα επιχειρησιακό έγγραφο,
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το οποίο µόλις έγινε αντιληπτό, αποσύρθηκε, δεν σκιάζει την εικόνα που έδειξε η χώρα που προκάλεσε µία στρατιωτική κινητοποίηση πλήρη, απέδειξε µία ετοιµότητα στον µέγιστο βαθµό και
κατόρθωσε ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση να κινητοποιήσει
όλες τις διεθνείς δυνάµεις, οι οποίες κατέστησαν σαφές ότι η
τουρκική προκλητικότητα δεν µπορεί να συνεχίζεται στο Αιγαίο
και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ας είµαστε όλοι πιο ψύχραιµοι, πιο
σοβαροί και ας µην προκαλούµε ρήγµατα στο εσωτερικό για µικροκοµµατικά οφέλη. Αυτό θέλει να δηλώσει η Νέα Δηµοκρατία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο Υφυπουργός
Εσωτερικών κ. Λιβάνιος, έχει τον λόγο, για να δώσει κάποιες
πολύ σύντοµες διευκρινίσεις και αµέσως µετά θα δώσω τον λόγο
στον κ. Καββαδά.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θεωρώ ότι κάποιες απαντήσεις πρέπει να δίνονται και πρέπει
να δίνονται εδώ στην Αίθουσα της Ολοµέλειας και αφορά µία
αναφορά που έγινε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά µε την
υπουργική απόφαση για τις διαφηµίσεις και ένα σκόπιµο όργιο
παραπληροφόρησης και σκόπιµο όργιο εκµετάλλευσης ανθρώπων, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους άδικα.
Η Κυβέρνηση έκανε κάτι πάρα πολύ απλό. Εν αντιθέσει, µε την
προηγούµενη κυβέρνηση, νοµοθέτησε και βάζει µία τάξη στο καθεστώς της υπαίθριας διαφήµισης και γι’ αυτό και κάποιοι ενοχλήθηκαν.
Τι είχε κάνει η προηγούµενη κυβέρνηση; Ερωτήµατα φιλοσοφικού επιπέδου. Ρωτάει, λοιπόν, τότε η Κυβέρνηση το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, «Μπορούµε να νοµοθετήσουµε;» Και η
απάντηση είναι: βεβαίως µπορείτε, αλλά το Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους δεν µπορεί να σας πει να νοµοθετήσει η Κυβέρνηση.
Εµείς, λοιπόν, είδαµε αυτή την εκκρεµότητα και πήγαµε να βάλουµε µία τάξη, έχοντας τρεις άξονες.
Ο πρώτος άξονας. Σεβασµός στις διεθνείς συµβάσεις, τις
οποίες είναι υποχρεωµένη η χώρα να τηρεί έτσι και αλλιώς και
εννοώ τη Σύµβαση της Βιέννης, η οποία το 2014 ενσωµατώθηκε
και στο Ελληνικό Δίκαιο µε τον ν.4255, αν δεν κάνω λάθος.
Δεύτερον, σεβασµό στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ρητή
αναφορά για πρώτη φορά σε υπουργική απόφαση ότι οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ισχύουν για την υπαίθρια
διαφήµιση. Τι σηµαίνει αυτό πρακτικά; Δύο πράγµατα. Λυπάµαι
που δεν είναι κάποιος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ εδώ.
Πρώτον, καµµιά διαφήµιση πλέον σε πεζοδρόµια. Είµαστε η
πρώτη Κυβέρνηση που νοµοθέτησε µε αυτό κάτι που έπρεπε να
είχε γίνει τουλάχιστον πριν δέκα χρόνια.
Δεύτερον, σεβασµός στις διαφηµίσεις στις στάσεις λεωφορείων µε έναν άξονα. Την προστασία του οδηγού. Τι κάναµε;
Όπου υπάρχουν µεγάλα κυκλοφοριακά όρια άνω των εβδοµήντα
χιλιοµέτρων δεν επιτρέπεται κάθετη διαφήµιση καθόλου. Όπου
είναι µικρότερα των εβδοµήντα χιλιοµέτρων τα όρια ταχύτητας
επιτρέπεται µόνο από την πλευρά αντίθετης κυκλοφορίας. Είδα
κάποια ανησυχούντα σωµατεία που φρόντισαν στην ιστοσελίδα
τους να ανεβάσουν φωτογραφίες νεκρών συµπολιτών µας λέγοντας ότι θα δώσουµε και πινακίδες ακόµα και στην Κηφισίας.
Αναρωτιέµαι αν υπάρχει οδηγός που θα δει στο απέναντι ρεύµα
της Κηφισίας πινακίδα και θα κινδυνεύσει η ζωή του.
Οφείλουµε να πούµε και δυο ακόµα πράγµατα. Βάλαµε συγκεκριµένα όρια και στους πεζόδροµους και στις πλατείες. Επιτρέπουµε πινακίδες µε συγκεκριµένους όρους µεταξύ των
οποίων να µην ενοχλείται η ορατότητα των περιοίκων, η θέα των
καταστηµάτων, οι βιτρίνες, η εµπορική ζωή. Άρα εκ των πραγµάτων, καταλαβαίνετε ότι αυτό αποκλείει ένα µεγάλο αριθµό πεζοδρόµων της Αθήνας. Βάζουµε υποχρεωτικό φωτισµό στις
πινακίδες ενάµιση µέτρο πέριξ αυτής. Βάζουµε τη δυνατότητα
για κουµπί άµεσης ανάγκης ειδοποίησης-κλήσης Αστυνοµίας,
που είναι πολύ σηµαντικό και του 112 δηλαδή του ευρωπαϊκού
αριθµού του κέντρου βοηθείας. Προσαρµοζόµαστε σε µια πραγµατικότητα την οποία κάποιοι δεν ήθελαν κι έκρυβαν το κεφάλι,
γιατί κάποιους µάλλον βολεύει και κάποιους δεν βολεύει. Αν είναι
αυτός τρόπος νοµοθέτησης, να το γνωρίζουµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εισάγουµε µε κανόνες και νόµους την ψηφιακή διαφήµιση,
όπως γίνεται σε όλη την ευρωπαϊκή χώρα. Κλείνοντας, πραγµατικά λυπάµαι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε να σπεκουλάρει σε θανάτους ανθρώπων από τροχαία ατυχήµατα. Είναι τόσο υποκριτική
αυτή η στάση για τις πινακίδες που αναρωτιέµαι το εξής. Όταν
γεµίζουν την Αθήνα µε «σάντουιτς» στις κολόνες, δεν αποσπάται
η προσοχή των οδηγών ή επειδή βλέπουν το πρόσωπο του Αρχηγού τους αγαλλιάζει η ψυχή των οδηγών και δεν αποσπάται η
προσοχή τους; Όταν γεµίζουν την Αθήνα µε αεροπανό καλώντας
µας σε κοµµατικές εκδηλώσεις δεν αποσπάται η προσοχή των
οδηγών ή επειδή είναι κοµµατική εκδήλωση αριστερής κατεύθυνσης αγαλλιάζει η ψυχή των οδηγών και δίνουν µεγαλύτερη προσοχή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε Υπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, όταν υπάρχουν ακόµα αφίσες που έχουν φωτογραφίες
πολιτικών Αρχηγών από οµιλίες στις εκλογές ενοχλούνται ή δεν
ενοχλούνται και κρύβονται πίσω από διάφορες φωνές;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Καββαδάς
έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει στόχο να αναβαθµίσει τις υπηρεσίες
ορθής λειτουργίας της αγοράς και να θέσει τις βάσεις για την
αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου.
Προστατεύει και στηρίζει τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους
εµπόρους και τους καταστηµατάρχες. Δηµιουργεί τις προϋποθέσεις που θα βοηθήσουν τους επιχειρηµατίες να επενδύσουν
µε ταχύτητα και ασφάλεια στην χώρα µας, δηµιουργώντας νέες
θέσεις εργασίας. Το παρεµπόριο, η µαύρη εργασία και η φοροδιαφυγή είναι σύνθετα προβλήµατα και η αναγκαιότητα επίλυσης
αυτών των προβληµάτων είναι σήµερα πιο επιτακτική από ποτέ.
Αυτός είναι ο λόγος που στήνεται η νέα µονάδα ελέγχου αγοράς
υπαγόµενη απευθείας στον Υπουργό. Η διασύνδεση της υπηρεσίας αυτής µε την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, µε τη
Δίωξη Οικονοµικού Εγκλήµατος αλλά και µε την Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών αναβαθµίζει τον τρόπο λειτουργίας των διαθέσιµων ελεγκτικών µηχανισµών και οδηγεί στην αποτελεσµατικότερη πάταξη της παραβατικότητας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα στατιστικά στοιχεία που παρέθεσε ο Υπουργός αποδεικνύουν του λόγου το αληθές και είναι
συντριπτικά. Από τον Ιούλιο του 2019 οπότε και αναλάβαµε την
διακυβέρνηση του τόπου πραγµατοποιήθηκαν περισσότεροι από
είκοσι εφτά χιλιάδες έλεγχοι. Διαπιστώθηκαν παραπάνω από δυο
χιλιάδες οκτακόσιες παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιµα της
τάξεως των 2.200.000 ευρώ. Με άλλα λόγια οι έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν στην αγορά αυξήθηκαν κατά 600% και το ύψος
προστίµων κατά 469%. Μέσα σε ένα χρόνο έχουµε δώσει τα
πρώτα δείγµατα γραφής της πολιτικής µας και συνεχίζουµε αποφασισµένοι να ενισχύσουµε την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς
και να επαναφέρουµε την εθνική οικονοµία σε ταχύτερους ρυθµούς ανάπτυξης.
Στηρίζουµε την καινοτοµία και συστήνουµε το Εθνικό Μητρώο
Νεοφυών Επιχειρήσεων, ώστε να γνωρίζουµε ανά πάσα ώρα και
στιγµή το είδος και το µέγεθος των Start-Ups που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας. Παρέχουµε φορολογικά κίνητρα σε νέους
επενδυτές. Και βέβαια απλοποιούµε τη διαδικασία αδειοδότησης
των στρατηγικών επενδύσεων, προκειµένου να δώσουµε την επιθυµητή επιτάχυνση στην οικονοµική δραστηριότητα. Στο σηµείο
αυτό θέλω να κάνω µια ιδιαίτερη αναφορά στο άρθρο 43 του νοµοσχεδίου µε το οποίο τροποποιείται το άρθρο 18 του ν.4608/
2019. Ένα άρθρο που δηµιούργησε µεγάλα προβλήµατα και προσκόµµατα στις στρατηγικές επενδύσεις.
Με το άρθρο αυτό ολοκληρώνεται ένας κύκλος τριών συνολικά
νοµοθετικών ρυθµίσεων τις οποίες είχα την τιµή να προωθήσω
και να επεξεργαστώ από κοινού µε το Υπουργείο Ανάπτυξης και
τον ίδιο τον Υπουργό, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Οφείλω, κύριε
Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω προσωπικά και δηµόσια διότι µε
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τη δική σας βοήθεια γίνεται πράξη µια προεκλογική δέσµευση
που είχα δώσει στον λαό της Λευκάδας. Η δέσµευση ότι θα προχωρήσει και θα πάρει σάρκα και οστά η επένδυση της µαρίνας
στο Βλυχό. Είναι µια εµβληµατική επένδυση για ένα έργο πνοής
για το νησί µου ύψους 70 εκατοµµυρίων ευρώ που περιλαµβάνει
οκτακόσιες θέσεις ελλιµενισµού, χερσαίες εγκαταστάσεις, ξενοδοχείο, καταστήµατα, χώρους αναψυχής και πρασίνου η οποία
θα αποτελέσει µοχλό ανάπτυξης για την περιοχή.
Αυτό το έργο, κύριε Υπουργέ, φέρει και τη δική σας σφραγίδα.
Και µια και είστε µισός Λευκαδίτης πρέπει να είστε διπλά ικανοποιηµένος. Χωρίς τη δική σας βοήθεια η επένδυση αυτή δεν θα
µπορούσε να πραγµατοποιηθεί, κύριε Υπουργέ. Δεν θα εγκρινόταν ποτέ από την διυπουργική επιτροπή, της οποίας προεδρεύετε, ως στρατηγική. Δεν θα πήγαινε ποτέ µε fast-track
διαδικασίες και το πιθανότερο είναι ότι θα έχει την τύχη τόσων
άλλων επενδύσεων που ναυάγησαν γιατί οι πολυετείς καθυστερήσεις έδιωξαν τους επενδυτές. Με τη δική σας βοήθεια ψηφίσαµε τον περασµένο Οκτώβριο την πρώτη τροποποίηση που
µείωνε τα όρια πάνω από τα οποία µπορούσε να θεωρηθεί µια
επένδυση στρατηγική από τα 100 εκατοµµύρια ευρώ στα 40 εκατοµµύρια ευρώ. Ανοίξατε, έτσι, τον δρόµο για να προχωρήσει η
επένδυσή µας αλλά και δεκάδες άλλες σε όλη την Ελλάδα ως
στρατηγικές. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης αποδεικνύει και σήµερα ότι διαθέτει τόλµη και αποφασιστικότητα
φέρνοντας και τις δύο επιπλέον τροποποιήσεις που είχαµε συζητήσει τον περασµένο Οκτώβριο.
Με αυτές τις τροποποιήσεις πρώτον, µπορεί να χαρακτηριστεί
µια επένδυση στρατηγική ακόµα και αν πρόκειται να υλοποιηθεί
σε δηµόσια περιουσία. Μέχρι σήµερα µε τον ν.4608/2019 που
ψηφίστηκε τον Απρίλιο 2019 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αν
ένας δήµος ήθελε να κάνει µια στρατηγική επένδυση µπορούσε
να την κάνει µόνο στη δική του ιδιωτική περιουσία. Οπότε τώρα
µια στρατηγική επένδυση θα µπορεί να αναπτυχθεί και σε δηµόσια περιουσία, αυτό είναι ένα µεγάλο βήµα κάτι που ουσιαστικά
ανοίγει τον δρόµο σε δηµόσιους φορείς και κυρίως στην τοπική
αυτοδιοίκηση, να προχωρήσουν σε στρατηγικές επενδύσεις.
Δεύτερον, η συνολική έγκριση της επένδυσης από τη διυπουργική επιτροπή προηγείται της διαγωνιστικής διαδικασίας. Δηλαδή, η επένδυση υπάγεται στις ευεργετικές διατάξεις του
νόµου για τις στρατηγικές επενδύσεις. Βγαίνουν πρώτα όλες οι
άδειες και οι µελέτες που χρειάζονται και µετά γίνεται ο διαγωνισµός για να αναδειχθεί ο ανάδοχος.
Αυτό σηµαίνει ότι ο δικαιούχος του έργου, που στη δική µας
συγκεκριµένη περίπτωση είναι ο Δήµος Λευκάδας, µπορεί να διαπραγµατευτεί οικονοµικά πιο συµφέρουσα συµφωνία µε τον ανάδοχο στη διαγωνιστική διαδικασία, αφού θα έχει στα χέρια του
µια ολοκληρωµένη στρατηγική επενδυτική πρόταση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η χώρα από τον Ιούλιο του 2019
κοιτάζει µπροστά, προχωρά µε άλλες ταχύτητες. Υπάρχει µια
αδιαµφισβήτητη δυναµική που, παρά την πρόσκαιρη ανάσχεσή
της από την πανδηµία, πρέπει να απελευθερωθεί και να ενισχυθεί. Αυτός είναι ο δικός µας στόχος, η επιστροφή µέσα στο 2021
σε ισχυρούς και βιώσιµους ρυθµούς ανάπτυξης. Η Κυβέρνηση
και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διαµόρφωσαν µια
νέα σχέση εµπιστοσύνης µε τους πολίτες. Η νέα αυτή σχέση
αποτελεί το πιο πολύτιµο κεφάλαιο στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε τον
κ. Καββαδά και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Γιάννης Οικονόµου από τη Νέα Δηµοκρατία. Αµέσως µετά θα µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παφίλης.
Ορίστε, κύριε Οικονόµου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παραεµπόριο
συνιστά ένα µείζον οικονοµικό και κοινωνικό πρόβληµα, που προκαλεί ραγδαία απαξίωση των προϊόντων πλήττοντας και τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Μελέτες και εκτιµήσεις που
έχουν γίνει κατά καιρούς µιλούν για απώλειες λόγω του παρεµ-
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πορίου στην αγορά από 15 µέχρι 20 δισεκατοµµύρια, ενώ τα
έσοδα που χάνει το κράτος αγγίζουν τα 3 µε 4 δισεκατοµµύρια
ετησίως και ταυτόχρονα πολλές νόµιµες επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν προβλήµατα, βάζουν λουκέτο, µε αποτέλεσµα να έχουµε
και ανεργία.
Η Ελλάδα, σύµφωνα µε έρευνες του ΟΟΣΑ, είναι κόµβος για
δύο από τις βασικές δέκα κατηγορίες προϊόντων αποµίµησης
που διοχετεύονται στην ευρωπαϊκή αγορά, κάτι που έχει –πάλι
σύµφωνα µε τις ίδιες µελέτες- ως αποτέλεσµα την απώλεια γύρω
στις είκοσι τέσσερις χιλιάδες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο.
Τρίτο κοµµάτι, όσον αφορά τη χώρα από την οποία προέρχονται τα περισσότερα παραποιηµένα προϊόντα στην Ευρώπη, σύµφωνα µε µελέτες που έγιναν το 2013, η χώρα αυτή ήταν η Κίνα
και το αναφέρω γιατί ήταν πάνω από τα 2/3 του συνόλου του
προϊόντων παρεµπορίου που κατάσχονταν στα σηµεία εισόδου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αναφέρω γιατί λόγω της ειδικής σχέσης που έχει η χώρα µας µε την Κίνα, σε ό,τι αφορά το λιµάνι
του Πειραιά, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής η κατάσταση αυτή. Να
προσθέσουµε βέβαια ότι έχουν κάνει πρόοδο οι κινεζικές αρχές,
από το 2013 και µετά, στον εντοπισµό τέτοιων παραβατικών συµπεριφορών.
Κατόπιν όλων αυτών, είναι απολύτως ξεκάθαρο νοµίζω, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, το πόσο ουσιαστική είναι η παρέµβαση
του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη λειτουργία της αγοράς, για τη
θωράκιση του υγιούς ανταγωνισµού, για την προστασία των εσόδων του κράτους, αλλά και για την προστασία του καταναλωτή
µε τη δηµιουργία ενός µηχανισµού σαν τη ΔΗΜΕΑ, που αξιοποιεί
τις καλές πρακτικές και τα πολύ καλά αποτελέσµατα που µέχρι
στιγµής διάφορες δοµές ελέγχου είχαν επιτύχει, αλλά ταυτόχρονα αντιµετωπίζει τις στρεβλώσεις, ενισχύεται και αναβαθµίζεται.
Κύριε Υπουργέ, τρία είναι τα µεγάλα στάδια του παραεµπορίου,
όπως πολύ καλά γνωρίζετε: οι πύλες εισόδου στη χώρα, η παράνοµη διανοµή και η λιανική πώληση στο πεζοδρόµιο. Η δηµιουργία
της ΔΗΜΕΑ είναι ένα πολύ σηµαντικό βήµα, είναι ένα εργαλείο,
που όµως χρειάζεται και τον απαραίτητο επιχειρησιακό σχεδιασµό
και κυρίως χρειάζεται την έµφαση, την προσοχή των ανθρώπων
που θα ασκούν τα καθήκοντά τους εκεί, έτσι ώστε να λαµβάνεται
υπ’ όψιν το σύνολο της πληροφόρησης και να δίνεται έµφαση στην
αυστηρή εφαρµογή των προβλέψεων του νόµου και όχι στο ξεχείλωµα των προθεσµιών, όπως πολλές φορές συνέβαινε στο παρελθόν, έτσι ώστε να πετύχουµε ακόµα πιο σηµαντικά αποτελέσµατα
από αυτά που συστηµατικά πετυχαίνουµε, όπως ανέφερα και το
τελευταίο διάστηµα.
Όµως, κύριε Υπουργέ, το οργανωµένο εµπόριο εκτός από τα
προβλήµατα που του προκαλεί το παρεµπόριο αντιµετωπίζει και
άλλες δυσκολίες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι παράπλευρες απώλειες της πανδηµίας του κορωνοϊού. Οι επιχειρήσεις έµειναν κλειστές για πάρα πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα,
οι καταναλωτές είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί και συγκρατηµένοι στις αγορές και στις κινήσεις τους. Έχουµε και την αβεβαιότητα για το τι θα ακολουθήσει. Πολλές δραστηριότητες, οι
οποίες δηµιουργούσαν τζίρο, έχουν περιοριστεί ή ανασταλεί.
Χρειάζονται, λοιπόν, οι εµπορικές επιχειρήσεις στήριξη, στήριξη στη ρευστότητα, στήριξη σαν κι αυτή που τους έχουµε
δώσει µε την επιστρεπτέα προκαταβολή, µε τα χρηµατοδοτικά
εργαλεία που λειτουργούν µε την εγγύηση του κράτους και που
το Υπουργείο σας από την πρώτη στιγµή έθεσε σε λειτουργία.
Μια τέτοια στήριξη, κύριε Υπουργέ, θα µπορούσε να ήταν και η
θεσµοθέτηση ενός ειδικού ακατάσχετου τροφοδότη λογαριασµού
για τις επιχειρήσεις. Υπάρχει για τους ιδιώτες και τα φυσικά πρόσωπα, δεν υπάρχει για τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα θέµα
που έχω θέσει µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου και στο
Υπουργείο σας και στο Υπουργείο Οικονοµικών που είναι περισσότερο ή αποκλειστικά αρµόδιο γι’ αυτό, µε ερώτηση την 1η Ιουνίου.
Χρειάζεται η θεσµοθέτηση αυτού του λογαριασµού, έτσι ώστε
να έχουν τη δυνατότητα οι επιχειρήσεις να χρησιµοποιούν τα
χρήµατα αυτά για την καταβολή της µισθοδοσίας, για να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στο δηµόσιο, για να πληρώνουν τους
προµηθευτές τους, να µην εγκλωβίζονται σε έναν φαύλο κύκλο

17134

που θα συσσωρεύει ακόµα µεγαλύτερες υποχρεώσεις και χρέη.
Και αν κανείς αντιληφθεί ότι λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού
η χρήση µετρητών γίνεται ολοένα και περισσότερο και οι καταναλωτές χρησιµοποιούν πιο πολύ χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, καταλαβαίνει πόσο πολύ πιο σηµαντική και επιτακτική γίνεται
πλέον η ανάγκη θεσµοθέτησης ενός τέτοιου ακατάσχετου λογαριασµού που θα συνδέεται και µε αυτόν τον τρόπο πληρωµής.
Θέλω, κύριε Υπουργέ, τέλος να κάνω µια αναφορά στο άρθρο
43 του σχεδίου νόµου, που αποτελεί κατά τη γνώµη µου ένα
ακόµα πολύ θετικό βήµα από την πλευρά της Κυβέρνησης στο
αναπτυξιακό και επενδυτικό πλαίσιο. Μιλώ για τη δυνατότητα
υλοποίησης επενδύσεων στα ακίνητα του δηµοσίου και των ΟΤΑ,
που αφορούν σηµαντικά αναπτυξιακά έργα, τοπικού χαρακτήρα
όχι τόσο εθνικού, µε βάση το µοντέλο που εφαρµόζεται για στρατηγικές επενδύσεις. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό βήµα.
Όµως, µετά από αυτό το βήµα, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται
πολλή δουλειά και µεγάλη προσπάθεια για να αντιµετωπίσουµε
τα εµπόδια και τον παραλογισµό που κυριαρχούν σε ό,τι αφορά
την αξιοποίηση µιας σειράς τέτοιων ακινήτων που σχετίζονται µε
το δηµόσιο ή µε τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
θα µπορούσαν να είναι σηµαντικοί αναπτυξιακοί πόλοι για την ελληνική οικονοµία στην περιφέρεια. Βρίσκονται όµως σε αδράνεια
ή υποαποδίδουν.
Για παράδειγµα, στη Φθιώτιδα τέτοιες περιπτώσεις είναι τα ιαµατικά λουτρά Υπάτης. Πρόσφατα καταφέραµε επιτέλους, µετά
από µεγάλη πίεση, να ανοίξει το θεραπευτήριο στην Υπάτη.
Όµως, το υπόλοιπο οικόπεδο εξακολουθεί να παραµένει σε
πλήρη απαξίωση, όπως σε απαξίωση βρίσκονται και τα λουτρά
στο Πλατύστοµο. Δεν είναι καλή η κατάσταση ούτε στη λουτρόπολη των Καµένων Βούρλων. Πρόσφατα χαρακτηρίστηκε ιαµατική. Το µεγάλο οικόπεδο του ΕΟΤ εκεί, πάνω στη θάλασσα,
βρίσκεται σε πλήρη απαξίωση.
Για τις Θερµοπύλες τι να πω; Τα είπα και στην επιτροπή. Από
όλα τα πράγµατα και από όλες τις επιλογές του κόσµου που
έχουµε να κάνουµε σε εκείνο το µέρος που συνδυάζει και την
ιστορικότητα αλλά και τα ιαµατικά, η ελληνική πολιτεία επέλεξε
να εγκαταστήσει εκεί τη δοµή φιλοξενίας των µεταναστών. Μακριά από µένα κάθε ρατσιστικό υπονοούµενο ή οποιαδήποτε
νύξη ότι δεν πρέπει να έχουµε δοµές που να φιλοξενούνται οι
άνθρωποι όπως πρέπει και όπως προκύπτει από τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Όµως, δεν ήταν αυτή η πρώτη επιλογή που
θα έπρεπε να κάνουµε εκεί.
Και φυσικά υπάρχει και η Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας. Η προηγούµενη κυβέρνηση µάς κληροδότησε πολλά προβλήµατα στην
αλλαγή του καινούργιου φορέα και περιµένουµε, κύριε Υπουργέ,
τον Σεπτέµβριο τις παρεµβάσεις του Υπουργείου που θα µπορέσουν να κάνουν αξιοποιήσιµο και τον πόρο αυτόν.
Υπάρχουν λοιπόν ζητήµατα, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, τη φιλοσοφία, τη στρατηγική και την αποτελεσµατικότητα φορέων που εµπλέκονται µε
την αξιοποίηση αυτών των ακινήτων και βεβαίως και του ΤΑΙΠΕΔ.
Αυτή η στρατηγική και η φιλοσοφία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά
την περιοχή µου, είναι απολύτως προβληµατική. Και µιλώ για φιλοσοφία και στρατηγική γιατί και φυσικά έχουν πολύ µεγάλη σηµασία για τη χώρα εµβληµατικές επενδύσεις όπως αυτή του
Ελληνικού που έχει απασχολήσει και απασχολεί πολλές φορές
απ’ ό,τι φαίνεται αυτήν την Αίθουσα.
Όµως, εξίσου σηµαντικές, κύριε Υπουργέ, είναι και οι επενδύσεις που χρειάζεται η ελληνική περιφέρεια, επενδύσεις που θα
καλύψουν το παραγωγικό και αναπτυξιακό κενό χρόνων, επενδύσεις που θα δηµιουργήσουν δορυφορικά καινούργιες επενδύσεις και θέσεις εργασίας και που θα φέρουν φρέσκο χρήµα που
τόσο πολύ λείπει από την περιφερειακή Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Οικονόµου.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παφίλης έχει τον λόγο.
Στη συνέχεια θα δώσω τον λόγο στον Υφυπουργό κ. Πέτσα για
να υποστηρίξει µία τροπολογία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ορίστε, κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν µπορώ, κύριε Οικονόµου, παρά
να µπω στον πειρασµό γιατί είµαι Φθιωτός. Και επειδή την ξέρουµε πολύ καλά την περιοχή και τις τεράστιες δυνατότητες που
έχει, µια και µιλήσατε για τα ιαµατικά λουτρά, ήθελα να σας κάνω
µια απλή ερώτηση: Ποιος κυβερνά την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια; Εσείς και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι; Σε ποιον
απευθύνεται το ερώτηµα γιατί είναι παρατηµένα όλα; Σε εµάς;
Εµείς καταθέσαµε ολοκληρωµένη πρόταση σε ηµερίδα που
έγινε στα Καµένα Βούρλα -ήµουν Βουλευτής Φθιώτιδας τότε- για
τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και του τι πρέπει να γίνει. Τελικά
γιατί εγκαταλείφθηκαν; Για να τα δώσετε τσαµπέ στους ιδιώτες.
Και εκεί που τα δώσατε –θα µε ακούσετε, τα ξέρω τα θέµατα
καλά- στο Πλατύστοµο, τι έγινε; Ρήµαξαν, για να µη χρησιµοποιήσω άλλες εκφράσεις, γιατί το πρόβληµα δεν είναι ότι ο τάδε επιχειρηµατίας είναι απατεώνας και ο άλλος είναι καλύτερος.
Γιατί, λοιπόν, όλο αυτό το χρήµα που ως Κυβέρνηση σχεδιάζετε να το δώσετε τσάµπα στους επιχειρηµατίες -και ξέρουµε
πώς τα παίρνουν, δίνετε το 60%, βάζουν και 20% τεχνογνωσία
και τελικά βγαίνουν και κερδισµένοι- δεν το δίνετε, γιατί δηλαδή
δεν κάνετε δηµόσιες επενδύσεις από το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων σε ένα ενιαίο σχέδιο που ξεκινάει από την Παλαιοβράχα -δεν τα ξέρουν οι υπόλοιποι, αλλά εσείς τα ξέρετε και
δεν εννοώ προσωπικά, αλλά γενικότερα- την Υπάτη, τα Καµένα
Βούρλα και συνεχίζει και απέναντι στην Εύβοια; Μιλάµε για όλη
αυτή τη φλέβα που φτάνει στην Ικαρία. Γιατί δεν το κάνετε αυτό;
Γιατί δεν τα φτιάχνετε από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων; Είναι και τα «Θερµοπύλεια», όπου κάποτε θέλατε να βάλετε εκτροφείο κροκοδείλων -να τα πω και αυτά, για να υπάρχει
και λίγο χιούµορ στη Βουλή- και έγινε χαµός. Γιατί όλα αυτά;
Εµείς είχαµε προτείνει ένα ενιαίο σχέδιο για όλη την περιοχή.
Γιατί αυτά δεν τα υλοποιήσατε και τα παρατήσατε όλοι σας και
τώρα λέτε «αφού τα παράτησε το κράτος, να τα δώσουµε στους
ιδιώτες»; Και πώς θα τα δώσετε στους ιδιώτες; Πώς; Με 60% και
70% επιδότηση. Από πού; Από τα λεφτά του ελληνικού λαού.
Αυτό είναι ένα παράδειγµα. Και το λέω, επειδή τυχαίνει να είµαστε από τον ίδιο τον νοµό.
Για να µην συνεχίσω µε τις αναπτυξιακές δυνατότητες, όπως
είναι η «ΛΑΡΚΟ», να µην πω για τα Μεταλλεία, να µην πω για το
χρώµιο, να µην πω για πολλά πράγµατα, τα οποία τα δίνετε δώρα
µε τη συµφωνία, γιατί ακούγονται κάτι για «Μιωνήδες», αλλά δεν
ξέρω αν ισχύουν ή όχι.
Ένα από τα µεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχει η
Ελλάδα σε όλη την Ευρώπη είναι η παραγωγή του νικελίου και η
δυνατότητα παραγωγής και ανοξείδωτου χάλυβα, αλλά και η αξιοποίηση του κοβαλτίου που σήµερα είναι πρώτο σε ζήτηση σε παγκόσµιο επίπεδο, γιατί είναι το βασικό υλικό για τις µπαταρίες.
Το δεύτερο σχόλιο δεν ήθελα να το κάνω, αλλά επειδή είχαµε
τη NAVTEX και όλα τα υπόλοιπα -και αναφέροµαι και στη Νέα
Δηµοκρατία και στον ΣΥΡΙΖΑ- ήθελα να σας πω το εξής: Καλά,
δεν κοιτάτε τα χάλια σας; Τα χάλια σας δεν τα κοιτάτε απέναντι
στον ελληνικό λαό που έχετε εναποθέσει την κυριαρχία και την
ανεξαρτησία της Ελλάδας στους Αµερικάνους, το ΝΑΤΟ και την
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι σφυρίζουν αδιάφορα; Δεν κοιτάτε
τα χάλια σας που κάθε φορά οι µεν λέτε να γίνει έκτακτη σύνοδος και οι άλλοι λέτε ότι τα διασφαλίσατε και όλοι σφυρίζουν
αδιάφορα, γιατί τα συµφέροντά τους είναι διαφορετικά; Ο ελληνικός λαός είναι αυτός που θα τα υπερασπίσει, κάτι που σας
έχουµε ξαναπεί.
Και έρχοµαι και σε ένα τρίτο σχόλιο. Απευθύνω ένα ερώτηµα
προς όλους σας: Με ποιο κόµµα από την Τουρκία έχετε σχέση;
Κύριε Γεωργιάδη, απαντήστε µου αν ξέρετε, αλλιώς να ρωτήσετε
το Υπουργείο Εξωτερικών. Ποιο είναι το αδερφό σας κόµµα ή
τέλος πάντων το πιο φιλικό σας κόµµα στην Τουρκία; Για εσάς
του ΣΥΡΙΖΑ ποιο είναι;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το HDP.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μπράβο! Τους υπόλοιπους δεν τους
ρωτάω, γιατί µπορεί να µην έχουν.
Για πείτε µας, ποιο κόµµα βγήκε στην Τουρκία µέσα σε συνθήκες τροµοκρατίας και διώξεων και είπε ότι η Αγιά Σοφιά είναι
παγκόσµιο πολιτιστικό µνηµείο και λοιπά και λοιπά; Ποιος;
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: To HDP!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Τουρκίας!
Και δεν βγήκε κανένα από τα κανάλια -ακόµα και η Κυβέρνηση
θα έπρεπε, βγάζοντας σπυράκια µεν, να το πει- να πει ότι να,
υπάρχει και ένα κόµµα που είναι αντίθετο.
Και έρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Έχουµε ένα νοµοσχέδιο µε δεκαπέντε τροπολογίες, δύο στην οικονοµική συσκευασία του
ενός. Συνηθισµένη τακτική! Τα έχετε κάνει όλοι! Και όποιος κάνει
κριτική σ’ αυτό, θα πρέπει να πάει στον καθρέφτη και να γυρίσει
πίσω. Και εννοώ και τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ παλιά. Εδώ πέρασε ένα µνηµόνιο και το κατάπιαµε και δεν καταπίνεται κιόλας,
γιατί ήταν χιλιάδες σελίδες.
Όµως, δεν είναι αυτό το θέµα. Το ερώτηµα είναι το εξής: Είναι
πρόχειρο το νοµοσχέδιο; Δεν έχει αναπτυξιακή στρατηγική η Νέα
Δηµοκρατία; Γιατί αυτή είναι η κριτική που γίνεται και από τον
ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΙΝΑΛ. Εµείς διαφωνούµε ριζικά, όπως διαφωνούσαµε και παλαιότερα που έλεγε η Νέα Δηµοκρατία ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αναπτυξιακή στρατηγική. Έχει αναπτυξιακή
στρατηγική µε προβλήµατα -εντάξει, κάθε κυβέρνηση µπορεί να
έχει και αδυναµίες και να τις διορθώνει- αλλά έχει σαφέστατη,
µα σαφέστατη στρατηγική για την καπιταλιστική ανάκαµψη και
την καπιταλιστική ανάπτυξη. Όλες οι κυβερνήσεις!
Περιληπτικά, για να καταλαβαίνει και ο κόσµος: Πώς µεταφράζεται αυτό; Μεταφράζεται στο ότι γδέρνουµε τον κόσµο, του µαζεύουµε τα πάντα κόβοντας µισθούς κ.λπ., κόβοντας
ασφαλιστικά, συντάξεις, αυξάνοντας τη φορολογία, µαζεύουµε
το χρήµα, τον ιδρώτα του και το αίµα του, εκµεταλλευόµαστε
όλα τα λαϊκά στρώµατα και φτιάχνουµε το ταµείο και χρηµατοδοτούµε τους επαγγελµατικούς οµίλους που θα φέρουν την ανάπτυξη. Θα πω και άλλα µετά. Αυτά είναι τα αρχικά.
Ταυτόχρονα, κάνουµε -όλες οι κυβερνήσεις- ασύλληπτες φοροαπαλλαγές. Στο 20% η φορολογία για τον µισθωτό των 12.000
ευρώ και των 15.000 ευρώ, από το 15% πήγαν στο 10% επί ΣΥΡΙΖΑ τα διανεµόµενα κέρδη, το καθαρό κέρδος και από 10% στο
5% η Νέα Δηµοκρατία. Φοβερό µέτρο, ε; Για να γίνει ανάπτυξη!
Φοβερό! Είναι πάµφτωχοι όλοι! Τι να σας πω; Έχουν πεθάνει της
πείνας! Μαζεύουµε τρόφιµα για να ταΐσουµε όλα τα µεγαθήρια
που ξοδεύουν σε ένα βράδυ όσα κοστίζουν δέκα ζωές των εργαζοµένων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Το δεύτερο είναι ότι φτιάχνουµε και ένα νοµικό οπλοστάσιο
«νόµιµο», αντιλαϊκό µε εργασιακές σχέσεις γαλέρας και µε µισθούς πείνας, ώστε να µεγαλώνει η εκµετάλλευση των εργαζοµένων και να αυξάνεται η κερδοφορία του κεφαλαίου.
Γιατί, κυρίες και κύριοι, όσο κι αν σφυρίζετε αδιάφορα, κέρδος
δεν βγαίνει από την εξυπνάδα. Κέρδος βγαίνει από τη ληστρική
εκµετάλλευση της υπεραξίας που παράγουν οι εργαζόµενοι. Παράγουν 100 και παίρνουν 10, µην πω και λιγότερο.
Όµως, δεν φτάνουν όλα αυτά, αλλά παραχωρούµε αέρα, γη
και θάλασσα, δηλαδή τη δηµόσια περιουσία του ελληνικού λαού,
για να κάνουν επενδύσεις. Εσείς του ΣΥΡΙΖΑ δεν τα κάνατε αυτά;
Για ποια καρτέλ µιλάτε; Εδώ δώσατε όλη την Ελλάδα στο υπερταµείο και τώρα µιλάτε και από πάνω; Θα πω τι λέτε, όµως, γιατί
είστε και ειλικρινείς πια. Ειδικά ο κ. Φάµελλος ήταν ειλικρινέστατος, όπως και ένας άλλος συνάδελφος που δεν θυµάµαι το
όνοµά του.
Έτσι λοιπόν θα γίνουν, λέει, οι επενδύσεις, θα δηµιουργηθούν
θέσεις εργασίας και θα ζήσουµε όλοι καλά και εµείς καλύτερα.
Αµ δε! Η ζωή αποδεικνύει ακριβώς τα αντίθετα. Είναι µύθος,
απάτη, πλύση εγκεφάλου προς τους εργαζόµενους. Η κερδοφορία των οµίλων στηρίζεται όλο και περισσότερο στην πιο σκληρή
-γιατί είναι και σε άλλες συνθήκες ο καπιταλισµός- και αυξηµένη
εκµετάλλευση, και µάλιστα πολύπλευρη, των εργαζοµένων.
Ερώτηµα: Υπάρχουν στρατηγικές διαφορές σ’ αυτή τη Βουλή;
Ναι, είναι µία. Το ΚΚΕ και οι υπόλοιποι. Και το λέµε ωµά. Όλα τα
άλλα κόµµατα συντάσσονται µε τη στρατηγική που στηρίζεται
στο ότι ο µοχλός ανάπτυξης της κοινωνίας είναι οι κεφαλαιοκράτες και όχι οι εργάτες, οι εργαζόµενοι. Εδώ έχουµε βαρεθεί να
ακούµε τη λέξη «επιχειρηµατικότητα», έχουµε βαρεθεί να ακούµε
ποιος είναι πιο ωραίος και ποιος σερβίρει καλύτερα µέτρα για να

17135

αναπτυχθεί η επιχειρηµατικότητα. Για πείτε µας, δουλεύει τίποτα
χωρίς εργάτη, χωρίς εργαζόµενους; Ας πάει ο καπιταλιστής να
τα δουλέψει. Δεν µπορεί να κάνει τίποτα!
Εσείς, λοιπόν, έχετε αυτή τη φιλοσοφία. Αυτή τη φιλοσοφία
έχετε ως κυβερνήσεις. Το ίδιο και η Νέα Δηµοκρατία, η οποία
είναι συνεπής στις αρχές της, κάτι που της αναγνωρίζουµε. Μάλιστα, πολλές φορές είναι και πιο ωµή και πιο γρήγορη, αν θέλετε. Και εκεί ακριβώς υπάρχει και η µεγάλη ζήλεια από τον
ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλη ζήλεια, γιατί δεν πρόλαβε να τα κάνει εκείνος.
Εδώ έκανε τον Τραµπ καλό και τώρα βγαίνετε και εσείς και του
έχετε δώσει τη µισή Ελλάδα. Τη στιγµή που το Υπουργείο Εξωτερικών -για να πω και για κάτι άλλα- δηλώνει για αµφισβητούµενα ύδατα, την ίδια στιγµή -πού είναι ο κ. Παναγιωτόπουλος;κοκορεύεστε και καµαρώνετε σαν γύφτικα σκεπάρνια -και να µην
πω κι άλλα και µε παρεξηγήσουν- που έρχονται οι φονιάδες στην
Αλεξανδρούπολη. Τέτοιοι είστε! Εσείς ανοίξατε τον δρόµο! Αλήθεια, πώς δεν πήγατε να πείτε ότι ήταν δικό σας και ότι δεν έγινε
επί Νέας Δηµοκρατίας και ότι εσείς ανοίξατε τον δρόµο της –
πώς τη λένε;- «πολύπλευρης» εξωτερικής πολιτικής;
Εποµένως πού είναι η κριτική; Ίδια είναι η στρατηγική! Η στρατηγική είναι το ποιος υπηρετεί καλύτερα την καπιταλιστική ανάπτυξη. Εδώ ακριβώς γίνεται ο καβγάς και οι επιµέρους κριτικές.
Στα στρατηγικά δεν µιλάει κανένας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
είναι η έρευνα. Άκρα του τάφου σιωπή!
Κύριε Γεωργιάδη, θα σας πω στο τέλος τι πρέπει να κάνετε,
για να µην το πω από τώρα.
Αυτά που λέµε εµείς είναι υπερβολές; Μήπως είµαστε τίποτα
κολληµένοι που δεν βλέπουµε πώς εξελίσσεται η κοινωνία-παράδεισος; Πραγµατικά παράδεισος! Άνθρωποι πεθαίνουν κατά χιλιάδες από την πείνα και µε τον κορωνοϊό έχουν φτάσει σε πάνω
από µισό εκατοµµύριο, και δεν ξέρουµε τι άλλο θα γίνει, και όλοι
κοιτάνε το κέρδος.
Και άλλοι ζουν µε κότερα, βίλες, κ.λπ., αξίας όσο έχει µία χώρα
πενήντα εκατοµµυρίων. Έχω στοιχεία και αν θέλετε, µπορώ να
σας τα φέρω. Αυτή είναι η κοινωνία σας.
Ας ξεκινήσουµε, λοιπόν, µε τα λογικοφανή. Τι λέτε; Λέτε για
πάταξη παραεµπορίου. Μάλιστα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα µία ανοχή.
Κατ’ αρχάς, να σας πούµε κάτι. Όπου υπάρχει εµπόριο –και
ξέρετε τι είναι το εµπόριο- υπάρχει και παρεµπόριο και είναι συµπληρωµατικό στο εµπόριο. Δεν είναι αντίθετο µε το εµπόριο. Για
να το πω κι από την αρχή, ποιος τα παράγει, αλήθεια, όλα αυτά
που πωλούνται λαθραία, όπως λέτε; Παίρνει κι ο κόσµος τίποτα
φθηνά εν τω µεταξύ, για να µπορέσει να τα βγάλει πέρα, γιατί
δεν µπορεί να παίρνει ούτε Αρµάνι ούτε ξέρω πώς τα λένε αυτά
που δεν µπορεί να τα ζυγώσει σε όλη του τη ζωή.
Όµως, για πείτε µου, ποιος τα παράγει αυτά τα προϊόντα του
παρεµπορίου, οι µικροπωλητές;
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Η κοµµουνιστική Κίνα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Οι Κινέζοι!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Η Κίνα είναι δική σας και σας τη χαρίζουµε. Η Κίνα είναι δική σας και της έχετε πουλήσει όλο τον Πειραιά. Οπότε, αυτά αλλού!
Τι λέτε εσείς τώρα; Λέτε «Θα δηµιουργήσουµε όρους ισότιµου
ανταγωνισµού…» –δήθεν, λέµε εµείς- «…ανάµεσα στις καπιταλιστικές επιχειρήσεις».
Εδώ υπάρχει στρατηγική διαφωνία του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε ένας
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ; Εµείς, λέει, θα κάνουµε αποτελεσµατική
λειτουργία της αγοράς για να υπάρχει υγιής ανταγωνισµός. Άλλαξε τη σειρά των λέξεων!
Κύριε Γιώργο Τσίπρα, επειδή µε κοιτάτε, υπάρχει υγιής ανταγωνισµός; Εσείς και ο Πύρρος Δήµας µπορείτε να σηκώσετε το
ίδιο βάρος; Τα µονοπώλια µε τους ψιλικατζήδες και τους µικροµεσαίους µπορούν να ανταγωνιστούν ποτέ; Κοροϊδεύετε τον
κόσµο! Θύµατα είναι κι αυτοί! Αυτό, λοιπόν, είναι το µοτίβο.
Στην πράξη, όµως, την πληρώνουν οι φουκαράδες, αυτοί που
πάνε να βγάλουν ένα µεροκάµατο, αφορολόγητο µεν, αλλά κανένας πλούσιος µικροπωλητής δεν υπάρχει από αυτούς τους λα-
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θραίους! Τους µεγάλους δεν τους πειράζετε. Στην καλύτερη περίπτωση θα µπει κανένα πρόστιµο υψηλό. Και δεν τους πειράζετε, γιατί πίσω είναι µονοπώλια, πολυεθνικές και κράτη. Δεν
είναι κράτος, δεν είναι µόνο οι Κινέζοι, είναι κι άλλοι πολλοί. Από
πού έρχονται αυτά, από ποια λιµάνια, από ποιες χώρες; Έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρνουν την πιστοποίηση και τα
περνάνε. Θα τους πειράξετε αυτούς; Όχι! Όχι, δεν πρόκειται να
τους πειράξετε!
Ταυτόχρονα, λέτε ότι θα σωθούν οι µικροεπιχειρηµατίες.
Καλά, ο αντίπαλος των µικροεπιχειρηµατιών και των µαγαζιών
είναι το παρεµπόριο; Σε ποιους τα λέτε αυτά; Από πού συντρίβονται οι µικροί; Καταστρέφονται από την κυριαρχία των µεγαλύτερων. Δεν υπάρχει υγιής ανταγωνισµός! Έλεος δηλαδή! Μη
µας κοροϊδεύετε! Το ίδιο είναι τα µεγαθήρια και τα µονοπώλια,
το ίδιο είναι και οι µικροεπιχειρηµατίες; Το ίδιο είναι τα σούπερ
µάρκετ που είναι πολυεθνικά τα περισσότερα, το ίδιο είναι ο µανάβης της γειτονιάς ή ο µπακάλης; Μπορεί ποτέ να ανταγωνιστεί
ένας µικρός, ακόµα και τώρα που έχουν γίνει τα βιολογικά ποιοτικά και της µόδας, κ.λπ. και να βγάλει σοβαρό εισόδηµα µε τα
µεγαθήρια που κλείνουν χωράφια, εκτάσεις ολόκληρες; Όχι, δεν
µπορεί! Κοροϊδεύετε, λοιπόν, τον κόσµο, όταν λέτε όλα αυτά.
Το θέµα, µάλιστα, δεν είναι οργανωτικό. Τώρα συγκεντρώνονται πιο πολύ στον Υπουργό. Υπάρχουν τεράστια προβλήµατα. Τα
είπε η Διαµάντω Μανωλάκου, η εισηγήτριά µας. Ποιους εξυπηρετεί, λοιπόν και αυτή η περιβόητη διακήρυξη «Θα τσακίσουµε
το παρεµπόριο»; Εξυπηρετεί τους µεγάλους. Αυτούς θα εξυπηρετήσετε.
Δεύτερη πλευρά, επιστήµη και τεχνολογική έρευνα: προκλητικές φοροαπαλλαγές για οµίλους στις δαπάνες. Ξοδεύει 100 και
φοροαπαλλάσσεται µε 200. Σε ποιον εργαζόµενο το κάνετε αυτό;
Σε ποιον «κοµπιουτερά» το κάνετε που είναι αστέρι και παίρνει
εφτά κατοστάρικα και βγάζει όλα αυτά τα προγράµµατα της τεχνολογίας; Σ’ αυτούς τι κάνετε;
Τα λέω, Υπουργέ και βγείτε να µου απαντήσετε. Όλοι αυτοί
που φτιάχνουν τα προγράµµατα και είναι αστέρια πραγµατικά
και έξυπνοι, πόσα λεφτά παίρνουν; Παίρνουν 700, 800, 1.000,
1.200 ευρώ; Σε ορισµένες πολυεθνικές, διευθυντικά στελέχη
µπορεί να πάρουν και περισσότερα, γιατί δεν είναι και χαζός ο
καπιταλισµός. Από ένα σηµείο και µετά φοβούνται µην πάει σε
άλλη εταιρεία.
Για πείτε µας τώρα, λοιπόν, ποιος απαλλάσσεται φορολογικά,
οι µικροί ερευνητές ή τα µεγάλα µονοπώλια; Ποιος µπορεί να
κάνει έρευνα, ο επιστήµονας στο σπίτι του; Και µας λέτε επιχειρήµατα τώρα εδώ ότι θα αναπτυχθεί η έρευνα και θα έρθουν
πίσω αυτοί που έφυγαν! Αλήθεια; Πώς θα έρθουν; Με τι εργασιακές σχέσεις; Εξαιρούµε, λέει, από το ενιαίο µισθολόγιο αυτούς που δεν έχουν κρατικά προγράµµατα, δηλαδή από τον
προϋπολογισµό. Και ποιος σας είπε ότι άµα έρθουν εδώ θα πάρουν µεγαλύτερο µισθό; Γιατί, θα έχουν συλλογικές συµβάσεις;
Ζούγκλα υπάρχει παντού! Υπάρχουν ατοµικές συµβάσεις εργασίας, εκµετάλλευση σκληρή και στυγνή.
Γιατί, λοιπόν, δεν χρηµατοδοτείτε µαζικά τα πανεπιστήµια,
κ.λπ., όχι για να τα δώσουν στους ιδιώτες, αλλά για να αναπτύξουν την έρευνα και την τεχνολογία; Δεν το κάνετε, ακριβώς γιατί
η επιστήµη και η νέα τεχνολογία στον καπιταλισµό είναι στην
υπηρεσία του κέρδους και αν προχωράει η τεχνολογία µπροστά,
µπορεί να µας πουν όλοι µαζί εδώ «Ξέρετε, µέσα από αυτόν τον
ανταγωνισµό αναπτύσσεται και η επιστήµη και η τεχνολογία και,
άρα, πάµε καλά».
Βεβαίως, αναπτύσσεται –και αυτό θέλει συζήτηση, γιατί δεν
αναπτύσσεται σε τοµείς που αφορούν τη ζωή του ανθρώπου- και
κάνει πρόοδο και αυτό είναι αντικειµενικό, αλλά σ’ αυτήν την πρόοδο ο ένας τρώει ψωµοτύρι κι ο άλλος τρώει σολωµό και µαύρο
χαβιάρι! Δηλαδή, εισπράττουν αυτές οι εταιρείες.
Τρίτη πλευρά, ένταξη στον αναπτυξιακό νόµο για νέους τοµείς. Δωρεάν χρήµα δηλαδή. Πόσο;
Κύριε Γεωργιάδη, πόσο είναι; Μέχρι 40%, 50%, 60%, 70%;
Έχω χάσει τον λογαριασµό. Μάλιστα! Σε ποιους;
Πρώτον, αποθήκες καυσίµων σε νησιά: Θα βγάλουµε µία ανακοίνωση στους βενζινάδες να πούµε να πάνε να φτιάξουν αποθήκες καυσίµων. Ποιοι θα τα φτιάξουν αυτά; Εφοπλιστές και
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αυτοί που έχουν το χρήµα! Δεν φτάνει που έχουν αµύθητα ποσά
και αµύθητες περιουσίες, τους δίνετε τσάµπα! Από πού; Από το
πορτοφόλι σας; Όχι! Από του ελληνικού λαού και των ευρωπαϊκών λαών, αν υπάρχουν προγράµµατα, χώροι στάθµευσης.
Και εκεί που είναι το απαύγασµα είναι που άκουσα έναν από
τον Βόλο της Νέας Δηµοκρατίας που µίλαγε και λέω «Έλεος!
Υπάρχει και ένα όριο, ένα όριο απανθρωπιάς». Μικρό, τέλος πάντων είναι ανεκτικό, αλλά µεγάλο δεν είναι. Τους χρηµατοδοτείτε
να φτιάξουν κέντρα αποκατάστασης, για τα ΑΜΕΑ δηλαδή. Ναι;
Γιατί; Είναι καπιταλιστές και θέλουν να τα κάνουν; Ας πάνε να τα
κάνουν. Γιατί αυτά τα χρήµατα δεν τα δίνετε για να γίνουν δηµόσια και δωρεάν; Τι σηµαίνει «ιδιωτικός τοµέας»; Σηµαίνει ότι εκµεταλλεύεται τα ανθρώπινα προβλήµατα. Αυτό θα κάνει και το
απέδειξε στον κορωνοϊό. Το απέδειξε ο ιδιωτικός σας τοµέας και
η βασιλεία του καπιταλισµού στον κορωνοϊό! Όλες οι κλινικές,
χρήµα! Όλα τα κανάλια, χρήµα, για να διαφηµίσουν το «Προσέξτε να µην πεθάνετε»! Τόσο βάρβαρο είναι το σύστηµά σας
και αυτό κάνετε κι εδώ. Ποιους εξυπηρετεί; Τους επενδυτές.
Ποιος θα φτιάξει τέτοια κέντρα αποκατάστασης; Και τους πληρώνετε και από πάνω; Δεν ντρέπεστε λίγο; Δεν ντρέπεστε! Και
µιλάτε σ’ αυτούς τους ανθρώπους που έχουν προβλήµατα; Ξέρετε πώς ζουν; Τώρα, τα παιδιά είναι εκτός σχολείων. Τι κάνετε
γι’ αυτό; Δεν τα δέχονται γιατί είναι προβληµατικές οµάδες. Και
είναι όντως! Τι έχει κάνει το κράτος σας το βάρβαρο;
Έχει κάνει κι άλλα! Έχει δεσµεύσει τον πατέρα και τη µάνα για
να µπορούν να φροντίζουν το παιδί τους. Και τώρα του λέτε
«Επειδή εµείς δεν φτιάχνουµε, πηγαίνετε στον ιδιωτικό τοµέα».
Πού θα τα βρουν, για να πάνε να πληρώσουν; Ακόµα κι αν πάρετε
από τον ΕΟΠΥΥ και πληρώσετε, τίνος είναι τα λεφτά; Είναι των
υπόλοιπων εργαζοµένων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Θα ήθελα να πω και κάτι ακόµα. Γιατί αυξάνετε το ανώτατο
ποσό ενίσχυσης από πέντε σε δέκα εκατοµµύρια; Γιατί; Θα δώσετε, δηλαδή, διπλάσια λεφτά για να γίνουν επενδύσεις. Καλά,
µε τον καπιταλισµό δεν είστε; Να πάρουν το ρίσκο. Να πείτε «Τίποτα. Άµα θες, πήγαινε και κάνε επένδυση».
Εµείς δεν συµφωνούµε, γιατί αυτό δεν υπάρχει. Κι εδώ θα
απαντήσουµε και στον κ. Φάµελλο που έφυγε. Εµείς, λέει, δεν είµαστε µε τον κρατικοδίαιτο καπιταλισµό, αλλά µε τον ελεύθερο
ανταγωνισµό. Προσπέρασµα από τα δεξιά µε χίλια στη Νέα Δηµοκρατία! Με χίλια κυριολεκτικά!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Από τα δεξιά…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Τσίπρα, δεν είστε µε τον κρατικοδίαιτο; Γιατί µειώσατε τη φορολογία στους επιχειρηµατίες;
Γιατί φτιάξατε αναπτυξιακό νόµο µε 60% επιδότηση; Αυτό δεν
είναι κρατικοδίαιτος; Τι είναι; Είναι «διαστηµικοδίαιτος», από το
διάστηµα;
Εσείς δεν τα κάνατε αυτά; Δεν δώσατε χίλια κίνητρα; Δεν δώσατε δηµόσια περιουσία; Αυτό δεν είναι κρατικοδίαιτο; Τι είναι,
δηλαδή; Καπιταλισµός χωρίς κράτος καπιταλιστικό δεν στέκεται
και αυτό είναι ιστορικά αποδεδειγµένο.
Ελληνικό, λοιπόν. Κύριε Γεωργιάδη, θα σας κάνω µία πρόταση.
Δεν φωνάζετε τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ να
κάνετε µια µαραθώνια κλειστή συνεδρίαση χωρίς κινητά και µε
απόρρητο, να τα συµφωνήσετε, γιατί τελικά το θέαµα είναι γελοίο; Μαζί το ψηφίσατε το Ελληνικό και τώρα ποιο είναι το θέµα;
Αν η Λάτση έδωσε και πού τις µετοχές ή αν τις έδωσε ο Μήτσος
στον Θανάση! Αυτό είναι το µεγάλο ερώτηµα! Και η ουσιαστική
κριτική ποια είναι; Αφήστε τα αυτά τα κόλπα. Επιχειρηµατικοί όµιλοι, όπως και στη Θεσσαλονίκη και αλλού. Με άλλους κάνατε
εσείς κονέ, µε άλλους κάνει η Νέα Δηµοκρατία. Αυτό γίνεται. Να
µην φωνάξουµε και τον Μπίµπι, µε την εντολή που κάνατε και
εκεί!
Εποµένως, καθίστε και βρείτε τα γιατί στρατηγικά συµφωνείτε
σε όλα. Ο λαός έχει και άλλη διέξοδο και όσο πιο γρήγορα τη
συνειδητοποιήσει τόσο το καλύτερο γι’ αυτόν. Το σύστηµα σάπισε. Το σύστηµα πεθαίνει αντικειµενικά και πεθαίνει και τους ανθρώπους και το θέµα της ανατροπής και της αλλαγής είναι στην
ηµερήσια διάταξη για να υπάρξει ένα σύστηµα που θα κινείται
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µε ένα µόνο νόµο: όχι το βάρβαρο καπιταλιστικό κέρδος, αλλά
τις ανθρώπινες ανάγκες. Αυτό είναι ο σοσιαλισµός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ναι, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
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και Επενδύσεων): Δύο πράγµατα. Πρώτον, καταθέτω στο Σώµα
τις νοµοτεχνικές, ώστε να έχετε τον χρόνο να τις δείτε. Είναι τελείως τεχνικού χαρακτήρα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει τις προαναφερθείσες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Να πω επίσης στον κ. Παφίλη ότι συµφωνούµε απολύτως. Δύο δρόµους έχει η ζωή: καπιταλισµός και κοµµουνισµός. Εµείς είµαστε µε τον καπιταλισµό υπερήφανα και
καθαρά. Εσείς µε τον κοµµουνισµό. Κανένα πρόβληµα. Όλοι οι
άλλοι είναι «in between».
Ευχαριστώ πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δυο πόρτες έχει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Παφίλη, θέλετε
να τοποθετηθείτε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δέκα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Γεωργιάδη, δύο δρόµους έχει.
Ο ένας είναι στην κόλαση, ο καπιταλισµός. Ο άλλος είναι στον
παράδεισο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Τζανακόπουλε,
αν µου επιτρέπετε να δώσω τον λόγο για δύο, τρία λεπτά για µία
τοποθέτηση για την τροπολογία στον κ. Πέτσα και αµέσως µετά
να πάρετε τον λόγο. Συµφωνείτε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο, προκειµένου να τοποθετηθείτε για την
µε γενικό αριθµό 418 και ειδικό 25 τροπολογία.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρόκειται για µία τροπολογία που αφορά τις ρυθµίσεις για
τους παρόχους περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας, δηλαδή για τους εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας
τηλεοπτικούς σταθµούς.
Από την πρώτη στιγµή της πανδηµίας του κορωνοϊού η Κυβέρνηση κινήθηκε γρήγορα προκειµένου να αντιµετωπίσει τις υγειονοµικές και οικονοµικές συνέπειες της απρόβλεπτης,
εξωγενούς και παγκόσµιας αυτής κρίσης. Τα καλά µέχρι στιγµής
αποτελέσµατα της χώρας µας στην αντιµετώπιση της πανδηµίας
σε σχέση µε άλλες χώρες οφείλονται στην ατοµική ευθύνη και
τη συλλογική ωριµότητα, την πειθαρχία και οµοψυχία των Ελλήνων απέναντι στον κοινό εχθρό, τον κορωνοϊό, και στις γρήγορες
και ορθές αποφάσεις της Κυβέρνησης µε βάση τις εισηγήσεις
των ειδικών.
Το σχέδιο της Κυβέρνησης αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες:
πρώτον στην αποτελεσµατική ανάσχεση της διασποράς του ιού,
δεύτερον στη δραστική ενίσχυση του συστήµατος υγείας και,
τρίτον, στη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων που
πλήττονται.
Μέσα, λοιπόν, σε αυτές τις δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες για την ελληνική οικονοµία δεν αφήσαµε εκτός στήριξης και
τον κλάδο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Η πανδηµία έπληξε
ιδιαιτέρως τα πανελλαδικά και περιφερειακά κανάλια, καθώς η
βασικότερη πηγή εσόδων τους, η διαφήµιση, περιορίστηκε πάρα
πολύ, µε αποτέλεσµα να διακυβεύεται η βιωσιµότητα των επιχειρήσεων αυτών.
Με την παρούσα τροπολογία, λοιπόν, η Κυβέρνηση στοχεύει
την µερική έστω εξισορρόπηση των απωλειών που προκάλεσε η
πανδηµία. Και το κάνουµε αυτό διότι η πρωταρχική µας επιδίωξη,
όπως ανέφερα ήδη, είναι η βιωσιµότητα των τηλεοπτικών επιχειρήσεων και η διατήρηση των θέσεων εργασίας σε αυτές. Με το
άρθρο 43 της από 1ης Μαΐου 2020 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.4690/2020 δώσαµε τη
δυνατότητα στα πανελλαδικά και περιφερειακά κανάλια να καταβάλλουν στον πάροχο δικτύου, τη «DIGEA», την οφειλόµενη
αµοιβή για την παροχή των υπηρεσιών της µειωµένη κατά το
ήµισυ για τους κρίσιµους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, προκειµένου να διασφαλίσουµε τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας
και της βιώσιµης και οµαλής λειτουργίας τους.
Mε την ίδια διάταξη ορίστηκε ρητά ότι από 1 Μαΐου έως 31 Αυγούστου 2020 η «DIGEA» δεν επιτρέπεται να αναστέλλει ή να διακόπτει την παροχή υπηρεσιών λόγω οφειλών στους τηλεοπτικούς
σταθµούς που έχουν καταβάλει το ήµισυ της µηνιαίας αµοιβής της
για τους προαναφερθέντες τρεις µήνες. Έτσι για το χρονικό διά-
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στηµα του lockdown η Κυβέρνηση έδωσε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές να µειώσουν ένα µέρος των λειτουργικών τους
δαπανών αντισταθµίζοντας κάπως την απώλεια διαφηµιστικών
εσόδων.
Έκτοτε τέθηκαν υπ’ όψιν της Κυβέρνησης αιτήµατα από ενδιαφερόµενους φορείς για παράταση της χορηγηθείσας διευκόλυνσης και κατατέθηκαν σχετικές ερωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις
στη Βουλή από εκπροσώπους πολλών Κοινοβουλευτικών Οµάδων.
Ενδεικτικά αναφέρω του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελληνικής Λύσης και του
ΚΙΝΑΛ. Όπως είχα δηλώσει και στις απαντήσεις µου στο πλαίσιο
του ανωτέρω κοινοβουλευτικού ελέγχου, τυχόν υποβολή αιτήµατος θα αξιολογηθεί αφού εξεταστούν απολογιστικά τα οικονοµικά
στοιχεία της χρήσης του ανωτέρω δικαιώµατος.
Εξετάσαµε, λοιπόν, αν και σε τι βαθµό αξιοποιήθηκε το δικαίωµα αυτό και διαπιστώσαµε ότι για τους τρεις µήνες το σύνολο των τηλεοπτικών σταθµών εντάχθηκαν στην ανωτέρω
ρύθµιση. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα οικονοµικά στοιχεία, αλλά και
τα σχετικά αιτήµατα προχωράµε µε την παρούσα τροπολογία
στην παράταση του δικαιώµατος καταβολής µειωµένης κατά ποσοστό 50% της µηνιαίας αµοιβής στην «DIGEA» και για τους
µήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Αντίστοιχα παρατείνεται έως τις 30
Οκτωβρίου 2020 η αναστολή του δικαιώµατος της «DIGEA» να
αναστέλλει ή να διακόπτει την παροχή υπηρεσιών λόγω οφειλών
σε τηλεοπτικά κανάλια τα οποία έχουν κάνει χρήση του δικαιώµατος αυτού.
Αξιότιµες κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία η µείωση της διαφηµιστικής δαπάνης µετά το ξέσπασµα της πανδηµίας άγγιξε το 30%, ενώ εκτιµάται ότι δύσκολα
το ποσοστό αυτό θα ανακάµψει σε προ κορωνοϊού επίπεδα µέχρι
το τέλος του έτους.
Πρόκειται εποµένως για µία πρωτοβουλία που εντάσσεται στο
πλαίσιο της σηµαντικής προσπάθειας που καταβάλλει από την
πρώτη στιγµή η Κυβέρνηση για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας. Θέλουµε
η έξοδος από την πρωτόγνωρη κρίση την οποία αντιµετωπίζουµε,
να γίνει µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες για τους εργαζόµενους, την οικονοµία και το κοινωνικό σύνολο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Δηµήτριος Τζανακόπουλος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κάθε τοποθέτηση Υπουργού στη σηµερινή συζήτηση είναι και
ένα «διαµάντι». Θέλω να ξεκινήσω από τα αδιανόητα που άκουσα
και ακούσαµε όλοι -και ακόµα και οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας από ό,τι είδα, από τις εκφράσεις των προσώπων τους
έµειναν ενεοί- από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, τον κ. Παναγιωτόπουλο. Και µία και είναι εδώ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
ενδεχοµένως στη συνέχεια να πάρει τον λόγο να µας πει την
άποψη της Κυβέρνησης συλλογικά σε σχέση µε όλα τα τραγελαφικά -στην κυριολεξία, τραγελαφικά-, αλλά ταυτόχρονα και
επικίνδυνα, που διηµείφθησαν εχθές µε τις περιβόητες πια NAVTEX του Λιµενικού.
Ο κ. Παναγιωτόπουλος ήρθε σήµερα ενώπιον του Σώµατος και
µε µία ασύγγνωστη αφέλεια δήλωσε ότι η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας, σε µία συνθήκη κλιµακούµενης έντασης
στο Αιγαίο, δεν γνώριζε ότι το Ελληνικό Λιµενικό εξέδωσε NAVTEX για άσκηση µε πραγµατικά πυρά στο Καστελόριζο. Πρόκειται για τραγελαφικές καταστάσεις. Πρόκειται για επικίνδυνες
καταστάσεις. Πρόκειται για καταστάσεις οι οποίες αποδεικνύουν
-ακούστε το, κύριοι Υπουργοί- ότι εδώ δεν έχουµε µία Κυβέρνηση
η οποία µπορεί να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Έχετε µαζευτεί και παίζετε την Κυβέρνηση! Στην κυριολεξία.
Δεν είναι δυνατόν σε µία στιγµή που στο Αιγαίο αντιµετωπίζουµε αυτού του τύπου τις προκλήσεις και βρισκόµαστε σε µία
εξαιρετικά λεπτή ισορροπία, να έρχεται εδώ ο Υπουργός Εθνικής
Άµυνας και να µας λέει ότι δεν γνώριζε πως το Ελληνικό Λιµενικό
εξέδωσε NAVTEX για άσκηση µε πραγµατικά πυρά στο Καστελόριζο, στο σηµείο δηλαδή εκείνο όπου εντοπίζεται η κρίση όλων
των τελευταίων ηµερών.
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Αυτό δεν είναι σοβαρή Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι Υπουργοί. Δεν γνώριζε βέβαια ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας τα όσα
έκανε το Λιµενικό, δεν τα γνώριζε η στρατιωτική ηγεσία. Φαντάζοµαι όµως ότι δεν τα γνώριζε γιατί ασχολιόταν µε τη δέσµευση
των τριών στρατιωτικών ελικοπτέρων για να πηγαινοέρχεται ο κ.
Μητσοτάκης από την Πάρο στην Επίδαυρο και από την Επίδαυρο
στην Πάρο και δεν ξέρω πού αλλού πήγε.
Με αυτά ασχολούσασταν εχθές και όχι µε την κρίση και τον
τρόπο αντιµετώπισής της στο Αιγαίο. Σοβαρευτείτε πριν η κατάσταση γίνει πολύ επικίνδυνη.
Ζήτηµα δεύτερο. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση επιδεινώνεται.
Σήµερα διάβασα σε δηµοσίευµα του «BLOOMBERG» ότι η τιµή
του χρυσού έχει σπάσει το ιστορικό ρεκόρ που έφτασε το 2011.
Βρίσκεται κοντά στα 1.950 δολάρια η ουγκιά και συνεχίζεται. Αυτό
τι σηµαίνει; Αυτό σηµαίνει ότι ήδη οι διεθνείς αγορές αρχίζουν και
ασκούν την πειθαρχική τους εξουσία στην παγκόσµια οικονοµία,
έτσι ώστε να µειώσουν τις κρατικές δαπάνες διότι δήθεν η αύξηση
των κρατικών δαπανών θα µπορούσε να προκαλέσει στασιµοπληθωρισµό. Αυτή είναι η ιδέα στη βάση της οποίας επιχειρούν οι αγορές να καθοδηγήσουν τις διάφορες οικονοµίες.
Και µέσα σε αυτή τη συνθήκη, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη επί
της ουσίας αποδέχεται τον εκβιασµό των αγορών. Και ενώ πανηγυρίζει για δήθεν 72 δισεκατοµµύρια ενισχύσεων στην ελληνική οικονοµία, αποδεικνύεται -και σήµερα έχουµε και
δηµοσίευµα από την «Εφηµερίδα των Συντακτών» που αποκαλύπτει την έκθεση του Bruegel- ότι όχι δεν είναι 72 δισεκατοµµύρια,
δεν είναι 52, δεν είναι 32, δεν είναι 19, αλλά ότι είναι 16,69 δισεκατοµµύρια. Και αυτό χωρίς να υπολογίσουµε την πρόταση της
Κοµισιόν που ήταν 23 δισεκατοµµύρια. Και πανηγυρίζετε για την
εξαιρετική επιτυχία της διαπραγµάτευσης του κ. Μητσοτάκη, ο
οποίος διαπραγµατεύτηκε κατά τη διάρκεια της τετραήµερης Συνόδου Κορυφής κάνοντας συνάντηση µε έναν Ευρωπαίο ηγέτη!
Και δεν χρειάστηκε καν να χρησιµοποιήσει και τα άπταιστα αγγλικά του. Διότι µε τον έναν αυτό ηγέτη που συναντήθηκε κατά
τη διάρκεια της υπερήφανης διαπραγµάτευσής του δεν χρειαζόταν να µιλήσει αγγλικά. Ήταν ό κ. Αναστασιάδης από την Κύπρο.
Λοιπόν, αυτή ήταν η διαπραγµάτευσή σας: 16,69 δισεκατοµµύρια χωρίς να υπολογίζουµε το επιπρόσθετο βάρος για το ελληνικό δηµόσιο χρέος και την εξυπηρέτησή του που προκύπτει
από τον επιπρόσθετο δανεισµό της ελληνικής οικονοµίας για να
συµµετέχει στο ευρωπαϊκό σχέδιο. Αυτή ήταν η επιτυχία σας.
Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά, ο τρόπος µε τον οποίο σχεδιάζετε να δαπανήσετε αυτά τα χρήµατα είναι στη βάση µιας έκθεσης, της έκθεσης Πισσαρίδη, η οποία επαναλαµβάνει όλο το
«µάντρα» της πολιτικής του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, για
να µιλήσουµε και για οικονοµική στρατηγική και για το αν υπάρχουν συγκρουόµενες οικονοµικές και πολιτικές στρατηγικές
εντός του καπιταλισµού και εντός συσχετισµών δύναµης.
Λέω λοιπόν ότι είναι το ίδιο η στρατηγική Πισσαρίδη, Μητσοτάκη, Γεωργιάδη, Πέτσα και λοιπών η οποία λέει «Εκκαθαρίζω
όλες τις δυσκαµψίες της αγοράς εργασίας». Δυσκαµψίες της
αγοράς εργασίας ξέρετε τι ονοµάζουν οι νεοφιλελεύθεροι. Δυσκαµψίες της αγοράς εργασίας ονοµάζουν τα εργασιακά δικαιώµατα. «Μειώνω τους µισθούς, απορρυθµίζω το Εργατικό Δίκαιο,
διαλύω τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, περνάω την πολιτική
της εκ περιτροπής εργασίας και δίνω σήµα σε όλη την ιδιωτική
οικονοµία να πετσοκόψει µισθούς, να σταµατήσει την πληρωµή
υπερωριών και άρα, να δηµιουργήσει όρους ευνοϊκούς για το
επενδυτικό περιβάλλον». Αυτή είναι η στρατηγική Πισσαρίδη.
«Την ίδια στιγµή την κοινωνική ασφάλιση τη δίνω βορά στα ιδιωτικά συµφέροντα». Κεφαλαιοποιητικό σύστηµα, δεύτερος πυλώνας και διάφορα άλλα τα οποία θα τα συζητήσουµε όταν, εν
πάση περίπτωση, η Κυβέρνηση αποδεχθεί να την παρουσιάσει
αυτή τη στρατηγική.
Παρ’ όλα αυτά, η λογική είναι σαφής, η στρατηγική στόχευση
είναι σαφής και είναι η συντριβή της εργασίας για να στήσουµε το
µεγάλο επενδυτικό σχέδιο του κ. Μητσοτάκη που είδαµε πώς δούλεψε στο πρώτο εξάµηνο της διακυβέρνησής σας, όταν οδηγήσατε την ελληνική οικονοµία σε ύφεση 0,9% πριν από τον
κορωνοϊό. Και είναι µέσα ακριβώς σε αυτό το φόντο που η Κυβέρνηση ψάχνει και ευκαιρίες για χατίρια, δωράκια και δουλειές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτό το νοµοσχέδιο είναι ακριβώς µια τέτοια ευκαιρία. Επί της
ουσίας του νοµοσχεδίου δεν έχω πολλά να πω, διότι εντάσσεται
στη λογική µε την οποία νοµοθετεί η Κυβέρνηση από τον Ιούλιο
του 2019 και µετά. Ποια είναι αυτή λογική; «Διαλύουµε οποιαδήποτε διοικητική δοµή έχει να παρουσιάσει συγκεκριµένα αποτελέσµατα για να την αντικαταστήσουµε µε µια νέα διοικητική δοµή
που θα έχουµε υπό τον πλήρη έλεγχό µας». Ασφυκτικός δηλαδή
έλεγχος του συνόλου της δηµόσιας διοίκησης στο πλαίσιο ενός
αυταρχικού, ολοκληρωτικού, νεοµητσοτακικού καθεστώτος.
Διότι το ενιαίο συντονιστικό των ελέγχων, το οποίο είχε συσταθεί το 2014 µε έναν νόµο της τότε κυβέρνησης, δεν λειτούργησε
ποτέ. Καταφέραµε να το λειτουργήσουµε για να µπορέσουµε να
ελέγξουµε τις συνθήκες στην ελληνική οικονοµία από το 2016
και µετά. Και πραγµατικά, αυτό το ενιαίο συντονιστικό µε συγκροτηµένους όρους, µε διυπουργική συνεργασία, µε συνεργασία
των διαφορετικών δοµών της δηµόσιας διοίκησης έχει σήµερα
να παρουσιάσει αποτελέσµατα. Και τι έρχεται σήµερα να κάνει
το Υπουργείο Οικονοµίας; Να το καταργήσει για να φτιάξει µια
άλλη δοµή. Αν µπορέσει κάποιος να µου το εξηγήσει αυτό, θα
ήµουν ευγνώµων.
Αλλά αυτό είναι, αν θέλετε, ένα γενικό συµπέρασµα από τον
τρόπο µε τον οποίο νοµοθετεί αυτή η Κυβέρνηση. Το ένα από τα
µείζονα θέµατα είναι οι δουλειές και τα χατίρια για τα οποία
έκανα λόγο προηγουµένως. Ξεκινάµε. Κύριε Γεωργιάδη, να σας
κάνω µια πολύ απλή ερώτηση για το Ελληνικό.
Θα µας πείτε σε ποια εταιρία, σε ποιο fund -γιατί το είπατε ότι
µεταβίβασε η εταιρεία της κ. Λάτση τις µετοχές της από τη
«LAMDA DEVELOPMENT» σε κάποια εταιρεία, σε κάποιο fundτις µεταβίβασε; Το γνωρίζετε; Διότι τα δηµοσιεύµατα µιλούν για
επενδυτική εταιρεία στην οποία εκτελεστικό µέλος είναι ο αδερφός του κ. Ζαββού, του Υφυπουργού Οικονοµικών.
Αν δεν µπορείτε εσείς ή δεν µπορείτε να τον πάρετε ένα τηλέφωνο, να έρθει εδώ ο κ. Ζαββός να µας πει αν όντως ο αδερφός
του είναι εκτελεστικό µέλος, είναι πρόεδρος της εταιρείας στην
οποία µεταβιβάστηκαν οι µετοχές της εταιρείας της κ. Λάτση.
Είναι κρίσιµο αυτό. Εδώ δεν µιλάµε για χατίρι. Εδώ µιλάµε για
δουλειές µε φούντες, εδώ µιλάµε για επικίνδυνες καταστάσεις,
µιλάµε για σύγκρουση συµφερόντων καραµπινάτη.
Και να µας απαντήσετε, κύριε Γεωργιάδη, αν αληθεύει ότι στο
διοικητικό συµβούλιο αυτής της εταιρείας είναι µέλος του και ο
αδερφός του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σαµαρά. Κύριε
Πέτσα, εσείς το γνωρίζετε; Και φυσικά, η µυστικοσύµβουλος του
κ. Μητσοτάκη, η κ. Ξαφά. Αληθεύουν τα δηµοσιεύµατα που
έχουν έρθει στην επιφάνεια ότι η συναλλαγή αφορά αυτή τη συγκεκριµένη εταιρεία; Καταλαβαίνετε το µέγεθος; Καταλαβαίνετε
το µέγεθος του σκανδάλου;
Πάµε παρακάτω. Άρθρο 10, η συνέχεια µε το Ελληνικό. Τα είπε
και η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για µια διάταξη που στην
πραγµατικότητα, επειδή ακριβώς δεν έχετε τη δυνατότητα να εκκινήσετε το έργο, υποχωρείτε κάθε φορά σε κάθε νέο εκβιασµό
ή τα βρίσκετε µε κάθε νέα απαίτηση του επενδυτή.
Τι θέλει τώρα ο επενδυτής; Να ορίζει ο ίδιος τον µηχανικό που
θα ελέγχει το έργο, που θα ελέγχει ακόµα και την παράδοση του
έργου και η δηµόσια διοίκηση αναντίρρητα να αποδέχεται όλα
τα αποτελέσµατα του ανεξάρτητου µηχανικού ο οποίος θα κάνει
τους συγκεκριµένους ελέγχους.
Εδώ το κρίσιµο δεν είναι κυρίως η συγκεκριµένη διάταξη. Είναι
ένα µοτίβο, είναι µια µήτρα, ένα pattern στη βάση του οποίου
προσπαθείτε να βρείτε µια ισορροπία για να εκκινήσει ένα έργο
το οποίο υποσχόσασταν ότι θα εκκινήσει σε µια βδοµάδα. Έχουν
περάσει πενήντα πέντε, ακόµα δεν έχει εκκινήσει. Κοροϊδεύετε
και τον κόσµο, γκρεµίζοντας πέντε αυθαίρετα και µετά, µαζεύοντας µπουλντόζες και γυρίζοντας σπίτι σας.
Και ποιο είναι αυτό το pattern, ποια είναι αυτή η µήτρα των συνεννοήσεων; Ακριβώς επειδή έχετε δώσει υποσχέσεις για κάτι το
οποίο τελικά δεν ευδοκιµεί, υποχωρείτε σε κάθε νέα απαίτηση
του επενδυτή. Ό,τι θέλει ο επενδυτής σε βάρος του δηµοσίου
συµφέροντος, σε βάρος των συµφερόντων του ελληνικού λαού.
Όλα θα τα κάνουµε.
Δεν πάει έτσι. Κάποια στιγµή πρέπει -σας το ξαναλέω- να σοβαρευτείτε, ως Κυβέρνηση.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΗ’ - 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Επίσης, για το άρθρο 11 -το είπε και κ. Παφίλης προηγουµένως- τι κάνετε; Εντάσσετε στον αναπτυξιακό νόµο τη δυνατότητα
εφοπλιστών και πετρελαιοειδών να φτιάχνουν αποθήκες πετρελαίου σε άγονα νησιά. Μάλιστα. Άλλο, λοιπόν, ένα χατίρι.
Θα µας πείτε ποιες εταιρείες εµπλέκονται στη συγκεκριµένη
δραστηριότητα, τα ονόµατα των εταιρειών και τα ονόµατα των
ιδιοκτητών; Διότι κάτι µου λέει ότι το άρθρο 10 και το άρθρο 11,
Ελληνικό και αποθήκες πετρελαίου ένταξης στον αναπτυξιακό
νόµο, δεν συνορεύουν µόνο αριθµητικά.
Χατίρια, λοιπόν και δουλειές. Και άλλη µια δουλειά και άλλο
ένα χατίρι από τον κ. Πέτσα, µετά τα 20 εκατοµµύρια, τα οποία
δεν µας εξήγησε ακριβώς µε ποια κριτήρια τα µοίρασε στα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης.
Έχετε µια ευκαιρία, κύριε Πέτσα -δεν σας βλέπουµε και συχνά
στη Βουλή- να µας πείτε εδώ ποια είναι τα κριτήρια στη βάση των
οποίων επιλέξατε να µοιράσετε τα 20 εκατοµµύρια στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης; Δηλαδή, πώς καταλήξαµε το 99% της χρηµατοδότησης, που στη συνέχεια επιστράφηκε κιόλας από
κάποιους, να πηγαίνει σε συµπολιτευόµενα µέσα και το 1% της
χρηµατοδότησης να πηγαίνει σε µέσα που σας ασκούν κριτική;
Τόσο πολύ φοβάστε την κριτική; Αυτό είναι ένδειξη πολιτικής και
ιδεολογικής αδυναµίας.
Δηλαδή, αυτή η προσπάθεια να δηµιουργήσετε το νέο µητσοτακικό καθεστώς είναι όχι µόνο στη δηµόσια διοίκηση, όχι µόνο
στο επίπεδο αυτού του πολιτικού βούρκου που έχετε δηµιουργήσει όλο το τελευταίο διάστηµα, όχι µόνο στο επίπεδο της καταστολής κάθε διαφορετικής άποψης στον δρόµο, όπου
οποιοσδήποτε τολµά να αµφισβητήσει τον κ. Μητσοτάκη, θα
οδηγείται στη φυλακή, στο κρατητήριο, θα δέρνεται, θα βασανίζεται -έχει κάνει διάφορα ωραία εκεί ο κ. Χρυσοχοΐδης, που τιµούν την Ελληνική Δηµοκρατία-, αλλά έχετε φτιάξει και ένα
αδιανόητο καθεστώς σιωπής σε όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Τα ταΐζετε και έρχεστε σήµερα εδώ να µας πείτε ότι θα τα
ταΐσετε λίγο παραπάνω, γιατί υπέστησαν ζηµίες από την κρίση
του κορωνοϊού. Εποµένως βρίσκετε την ευκαιρία να δώσετε και
κάτι παραπάνω.
Είστε βουτηγµένοι µέχρι τον λαιµό στις δουλειές και τα χατίρια.
Και ξέρετε πώς αποδεικνύεται αυτό; Εγώ θα σας πω το εξής. Πριν
από κάποιο καιρό είχε γίνει µια συζήτηση εδώ, στην οποία πάλι λέγατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σκανδαλολογεί, λέει διάφορα πράγµατα τα
οποία δεν έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα κ.λπ. κ.λπ.,
ξέρετε σε σχέση µε ποιο θέµα, κύριοι της Κυβέρνησης; Σε σχέση
µε τη δυνατότητα που δώσατε στις τράπεζες να καθαρίσουν διάφορες υποθέσεις αεροδανείων και θαλασσοδανείων, πώς; Λέγοντας ότι πλέον η κακουργηµατική απιστία στην περίπτωση των
τραπεζών και των θαλασσοδανείων θα διώκεται µόνο υπό την προϋπόθεση ότι η διοίκηση της τράπεζας θα κάνει έγκληση.
Σας είπαµε τότε ότι αυτό είναι κατάφωρα αντισυνταγµατικό,
ότι αυτό στην πραγµατικότητα το µόνο το οποίο κάνει είναι ότι
δηµιουργεί επίσης µια συνθήκη όπου «Γιάννης κερνάει, Γιάννης
πίνει», δηλαδή η τράπεζα θα εγκαλέσει τον εαυτό της για το γεγονός ότι έχει εκδώσει θαλασσοδάνεια. Σας λέγαµε ότι αυτά τα
πράγµατα δεν γίνονται, είναι αντισυνταγµατικά. Πάτε να καλύψετε υποθέσεις. Πάτε να δηµιουργήσετε όρους, αν θέλετε, τεράστιας, εγκληµατικού χαρακτήρα συγκάλυψης µε αυτό που
κάνετε. Μας λέγατε η σκανδαλολογία του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ που
βλέπει φαντάσµατα και διάφορα τέτοια και ότι όλα αυτά γίνονται
για να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν οι τράπεζες το πρόβληµα
των κόκκινων δανείων. Άσχετα πράγµατα!
Έχουµε σήµερα, πριν από λίγες µέρες, δύο βουλεύµατα του
συµβουλίου πληµµελειοδικών, που τι λένε; Ότι αυτού του τύπου
οι ρυθµίσεις παραβιάζουν κατάφωρα το Σύνταγµα και πρέπει να
ακυρωθούν. Έρχεται πια όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι το ΜέΡΑ25, όχι το
ΚΚΕ, αλλά το συµβούλιο πληµµελειοδικών και σας λέει «σταµατήστε να κάνετε δουλειές, σοβαρευτείτε».
Λοιπόν, τα πράγµατα είναι σε όλα τα πεδία πάρα πολύ σοβαρά. Το µόνο που δεν είναι σοβαρό είναι αυτή η Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Να δώσω τον λόγο
τώρα στον Υπουργό κ. Πέτσα.
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ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δύο-τρία σηµεία θέλω να επισηµάνω, ως απάντηση σε όσα
είπε ο κ. Τζανακόπουλος.
Κατ’ αρχάς, κύριε Τζανακόπουλε, δεν παίζουµε την κυβέρνηση. Είµαστε Κυβέρνηση και αυτό το βλέπει ο ελληνικός λαός
καθηµερινά και αποτυπώνεται παντού, σε όλες τις µετρήσεις της
κοινής γνώµης, ποσοτικές και ποιοτικές. Όποιον και να ρωτήσετε
στον δρόµο πιστώνει στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
ότι έχει αντιµετωπίσει δύσκολα πράγµατα και τα κατάφερε και
αυτό αποτυπώνεται στην εθνική αυτοπεποίθηση που νιώθει σήµερα ο Έλληνας.
Αντίθετα, ξέρω κάποιες άλλες κυβερνήσεις που έπαιζαν, που
νόµιζαν ότι θα σκίσουν τα µνηµόνια µε έναν νόµο και ένα άρθρο
και κόστισαν στον ελληνικό λαό πάνω από 100 δισεκατοµµύρια
και έφεραν και νέα µνηµόνια και παρέτειναν την έξοδο της ελληνικής κοινωνίας από τα αδιέξοδα των µνηµονίων.
Επίσης, ξέρω κάποιες άλλες κυβερνήσεις που έπαιζαν µε photoshop πάνω σε φωτιές, σε έναν πίνακα, σε µια συνέντευξη
Τύπου, ενώ είχαν καεί εκατόν δύο άνθρωποι. Αυτοί έπαιζαν τότε
την κυβέρνηση. Τώρα έχουµε Κυβέρνηση!
Όσον αφορά στα θέµατα της πολιτικής και ιδεολογικής αδυναµίας, νοµίζω ότι πρέπει να κοιταχτείτε στον καθρέφτη.
Όσον αφορά το θέµα του δηµοσιεύµατος σήµερα για την κατανοµή των χρηµάτων, ναι, κάνουν και λάθη και τα 16,69 δισεκατοµµύρια που αναφέρατε είναι λάθος. Είναι σαφές σε σχέση µε
την κατανοµή. Πρόκειται για 19 δισεκατοµµύρια και 13 δισεκατοµµύρια δάνεια. Είναι σύνολο 32 δισεκατοµµύρια όσον αφορά το Ταµείο Ανάκαµψης. Συνολικά δεν αµφισβητούνται τα 72 δισεκατοµµύρια, γιατί όταν κάποιοι κόστιζαν πάνω από 100 δισεκατοµµύρια
στον ελληνικό λαό, κάποιοι έφερναν 72 δισεκατοµµύρια στον ελληνικό λαό.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μπορεί να µη σας αρέσει, αλλά θα το ακούσετε.
Όσον αφορά το θέµα των συναντήσεων, δεν πιστεύω ότι αναπαράγετε fake news. Αν δείτε την ίδια την εφηµερίδα, τον ίδιο
τον πίνακα που δηµοσιεύει για ποιους ηγέτες, µε ποιον άλλον
ηγέτη συναντήθηκαν, αναφέρει «prior to the meeting», «πριν από
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο». Συναντήθηκε µε τον κ. Αναστασιάδη,
βεβαίως, εδώ στην Αθήνα.
Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου µπορείτε να
αναζητήσετε τις καθηµερινές πληροφορίες και να δείτε όλες τις
φωτογραφίες που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης µε όλους τους
ηγέτες, επιτελώντας τον ρόλο που πρέπει να παίζει ένας σοβαρός Έλληνας Πρωθυπουργός, ένας Πρωθυπουργός ο οποίος
ξέρει πώς να συζητήσει και να διεκδικήσει τα δικαιώµατα για
τους Έλληνες πολίτες, αλλά και για τους Ευρωπαίους πολίτες,
και να γεφυρώνει χάσµατα και να είναι σε όλες τις σηµαντικές
συναντήσεις και να φέρνει αποτέλεσµα.
Όσον αφορά, επίσης, τα τελευταία στοιχεία τα οποία αναφέρατε σχετικά µε το τι κάνουµε για τα µέσα ενηµέρωσης, µου
κάνει εντύπωση για τη συγκεκριµένη τροπολογία, γιατί, όπως
είπα και στη δική µου τοποθέτηση για την υποστήριξη της τροπολογίας, και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει να παραταθεί αυτό το ζήτηµα και άλλα πολιτικά κόµµατα το έχουν θέσει εδώ και εγώ έχω
τοποθετηθεί επανειληµµένα στο παρελθόν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, πριν
πάρετε τον λόγο -τον οποίο έχετε, βέβαια- θα µου επιτρέψετε,
ως Βουλευτής της Δυτικής Αττικής, να σας ευχαριστήσω για τη
µε αριθµό 411 και ειδικό 23 τροπολογία, µε την οποία τακτοποιείται το θέµα της πληρωµής των εργαζοµένων στα ναυπηγεία
Ελευσίνος.
Ταυτόχρονα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την οριστική διευθέτηση του θέµατος επίλυσης της ιδιοκτησίας των ναυπηγείων Ελευσίνας, έτσι ώστε αυτό το σηµαντικό εργαλείο για
την ανάπτυξη της χώρας να αποκτήσει την κανονικότητά του.
Τώρα έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
Να επισηµάνω ένα τεχνικό ζήτηµα για να λυθεί όσο θα µιλάει ο
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κύριος Υπουργός. Μας έχετε δώσει µόνο τις µονές σελίδες από
τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Δώστε µας και τις ζυγές, σας παρακαλώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρία Μανωλάκου,
έγινε κάποιο λάθος στην εκτύπωση. Σε λίγο, µέχρι να τελειώσει
η οµιλία του κυρίου Υπουργού, θα έχετε πάρει τα σωστά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια για το θέµα των
ναυπηγείων της Ελευσίνας. Θα αναφερθώ εκτενώς σε αυτά κατά
τη διάρκεια της οµιλίας µου.
Πριν δώσω απαντήσεις, να πω ένα θέµα που έχει σηµασία.
Είναι τεχνικής φύσεως. Θα κάνω δεκτές τρεις βουλευτικές τροπολογίες.
Η πρώτη είναι του κ. Βασίλη Οικονόµου µε θέµα: «Παράταση
αναστολής πλειστηριασµών πυρόπληκτων στον Δήµο Ραφήνας
και Μαραθώνος». Αφορά τους πυρόπληκτους από το Μάτι και
τους δίνουµε έναν χρόνο ακόµα παράταση.
Η δεύτερη είναι του κ. Πλεύρη. Την είχαµε αναφέρει στην επιτροπή. Δεν προλάβαµε να πάει ΓΔΟΥ, για αυτό την κάναµε βουλευτική. Έχει να κάνει µε τη δυνατότητα να µπορεί να ορίζεται
διευθύνων σύµβουλος στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και
στην «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε.» και δηµόσιος υπάλληλος, εφόσον πληροί τα σχετικά κριτήρια. Με τον
ισχύοντα νόµο δεν µπορούσε δηµόσιος υπάλληλος να πάρει
αυτή τη θέση. Εµείς κρίνουµε ότι πρέπει να επιτρέπεται και
στους δηµοσίους υπαλλήλους, για λόγους ίσης αντιµετώπισης,
εφόσον επιθυµούν και βάζουν υποψηφιότητα και πληρούν τα κριτήρια που βάζουµε, να µπορούν να παίρνουν αυτή τη θέση.
Η τρίτη τροπολογία την οποία κάνουµε δεκτή είναι του κ. Βασιλείου - Πέτρου Σπανάκη και αφορά στην παράταση κάποιων
προθεσµιών και άρση της ανάκλησης επαγγελµατικών αδειών
υπαίθριου εµπορίου για κοινωνικούς λόγους, σε σχέση µε τους
εργαζόµενους στις λαϊκές αγορές.
Αυτές οι τρεις βουλευτικές τροπολογίες γίνονται δεκτές. Να
πω και τους αριθµούς για τα Πρακτικά. Του κ. Σπανάκη είναι
Β426/30. Του κ. Πλεύρη είναι 423 και ειδικός αριθµός 27. Και του
κ. Βασιλείου Οικονόµου είναι 424 και ειδικός αριθµός 28. Αυτές
οι τρεις τροπολογίες γίνονται δεκτές και µπαίνουν µέσα στο σχέδιο νόµου. Παρακαλώ πολύ τις καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες τροπολογίες, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Τώρα πάµε λίγο στις απαντήσεις. Ξεκινάω µε τον κ. Τζανακόπουλο. Σας άκουγα, κύριε Τζανακόπουλε, που λέγατε για το ότι
η Κυβέρνηση Μητσοτάκη υποχωρεί στον εκβιασµό των αγορών.
Κάνατε µία ανάλυση για το πώς οι αγορές µε την άνοδο του χρυσού, τεχνητή προφανώς για εσάς, προσπαθούν να εκβιάσουν τις
κυβερνήσεις και µία από τις κυβερνήσεις οι οποίες υφίστανται
και είπατε «αποδέχονται αυτόν τον εκβιασµό» είναι η Κυβέρνηση
του κ. Μητσοτάκη.
Θέλω να είµαι ειλικρινής µαζί σας, κύριε Τζανακόπουλε. Έχετε
δίκιο. Έχετε δίκιο! Και να πω και γιατί. Όταν ανέλαβε το Μέγαρο
Μαξίµου ο κ. Μητσοτάκης, έψαξε να δει πού άφησε ο κ. Τσίπρας
το περίφηµο «νταούλι» µε το οποίο θα ήλεγχε τις αγορές. Όσο
και να έψαξε, όµως, αυτό το «νταούλι» δεν ευρέθη πουθενά.
Άρα, για να επανέλθω στον πραγµατικό κόσµο, όταν εδώ ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκφράζεις ένα κόµµα του οποίου
ο Πρόεδρος και Πρωθυπουργός έχει πει αυτή την απίστευτη
ανοησία και µετά έχει κάνει την κωλοτούµπα του αιώνα, τώρα να
προκαλείς για τον Μητσοτάκη για το αν υποχωρεί στις αγορές
πάει πολύ!
Λοιπόν, το µάθατε µε τον πικρό τρόπο ότι, ναι, «νταούλια» για
τις αγορές δεν υπάρχουν. Και πράγµατι, κύριε Τζανακόπουλε, η
Κυβέρνησή µας µε υπευθυνότητα έχει καταφέρει να κρατήσει τα
επιτόκια δανεισµού του ελληνικού δηµοσίου στα χαµηλότερα επί-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πεδα από τη ίδρυση του νεοτέρου ελληνικού κράτους, πολύ χαµηλότερα από ό,τι µας τα παραδώσατε. Αυτό σηµαίνει λιγότερα
τοκοχρεολύσια για τον ελληνικό λαό και λιγότερο βάρος στο δηµόσιο χρέος από ό,τι επί ΣΥΡΙΖΑ.
Να πω και για το Ελληνικό. Δεν έχω καθίσει να ενηµερωθώ, για
να είµαι απολύτως ειλικρινής, για τις λεπτοµέρειες, πού πούλησε
η κ. Λάτση τις µετοχές της. Θα το πληροφορηθώ, όµως. Να µου
κάνετε µια γραπτή ερώτηση. Δεν συνηθίζω να παίρνω τηλέφωνα
σε χρηµατιστηριακά γραφεία για να µαθαίνω. Αν θέλετε, πάρτε
εσείς τηλέφωνο. Οι πωλήσεις των µετοχών της κ. Λάτση, δηλαδή
της ιδιωτικής της περιουσίας, γίνονται µέσω των χρηµατιστηριακών γραφείων. Είναι ιδιωτική της περιουσία και την πουλά όπου
θέλει. Έτσι δουλεύει στον καπιταλισµό το σύστηµα, που και µιλάγαµε προηγουµένως µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλο ρώτησα. Έχετε κάνει
ένα µικρό λάθος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ξαναλέω: Το πού θα πουλήσει η κ. Λάτση τις
µετοχές της είναι δικός της λογαριασµός, όχι κυβερνητικό ζήτηµα. Τελεία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι τελεία!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Τελεία! Επειδή αναφέρετε µόνο το όνοµα του
κ. Στέλιου Ζαββού, φαντάζοµαι, καλώς γνωρίζετε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Του Σαµαρά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θα πω και για τον Σαµαρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ, µη διακόπτετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Φαντάζοµαι καλώς γνωρίζετε ότι ο κ. Στέλιος
Ζαββός είναι πολύ γνωστός θεσµικός επενδυτής και έκανε σειρά
επενδύσεων στην Ελλάδα και επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. Δεν
κατάλαβα; Τώρα σας πείραξε ο Στέλιος Ζαββός; Όταν ερχόταν
εδώ και έκανε επενδύσεις επί Τσίπρα, ήταν καλός ο Στέλιος Ζαββός; Άρα αφήστε σε εµένα…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα ξέρεις.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Δεν το γνωρίζω σας είπα. Είπα δεν το γνωρίζω. Είπατε το όνοµα.
Όσον αφορά το όνοµα Αλέξανδρος Σαµαράς, έλεγα να το
αφήσω αλλά αφού το επανάφερε ο κ. Γεώργιος Τσίπρας, για να
µην το ξεχάσω, θα σας πω το εξής. Ήµασταν εδώ στη Βουλή την
περασµένη Τετάρτη που ακούσαµε την περιγραφή τού πώς οι Εισαγγελείς Ντζούρας, Μανώλης και Τουλουπάκη, σε συνεργασία
µε τον κ. Παπαγγελόπουλο, όπως σας κατηγορούµε, δηλαδή µε
την κυβέρνηση Τσίπρα, ενώ ο κ. Αλέξανδρος Σαµαράς ήταν σε
κέντρο αποκατάστασης για την υγεία του, πήγαν και του σπάσανε
εξευτελιστικά τη θυρίδα, καταπατώντας κάθε όριο αξιοπρέπειας.
Πράξη για την οποία η κ. Τουλουπάκη ήδη είναι κατηγορούµενη.
Άρα, λοιπόν, εσύ όταν λες το όνοµα Σαµαράς, θα πλένεις το
στόµα σου µε οινόπνευµα πρώτα. Εσύ ειδικά, Τζανακόπουλε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σιγά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ, µη διακόπτετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Για τα υπόλοιπα θα τα δούµε πόσο µπλεγµένος ήσουν, γιατί είµαστε ακόµα στην αρχή της ιστορίας και της
διερευνήσεως. Γέλα τώρα. Μετά θα σε δούµε. Λες και δεν ξέρουµε εµείς ποιος οργανώνει τη σκευωρία και ότι ήσουν µέσα.
Δεν το ξέρουµε, τώρα περιµένουµε να το µάθουµε! Τώρα που
ξεκίνησε η έρευνα, θα τα δούµε όλα και σε ποιον θα κοπούν τα
γελάκια, κύριε Τζανακόπουλε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έχεις χάσει την ψυχραιµία
σου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κλείνουµε τώρα εδώ και πάµε λίγο στο νοµοσχέδιο.
Άκουσα από πλείονες του ενός συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ ότι
η Κυβέρνησή µας δεν έχει κανένα αναπτυξιακό σχέδιο -νοµίζω
το είπε και ο φίλτατος κ. Κατρίνης- και ότι δεν ξέρουµε πού πάµε,
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ότι πάµε στο άγνωστο µε βάρκα την ελπίδα και διάφορα άλλα.
Έχω πει ότι η πολιτική, και δη σε αυτούς τους τοµείς, είναι κατ’
εξοχήν εφαρµοσµένη τέχνη. Δεν είναι θεωρία. Ωραία είναι η θεωρία, τα «νταούλια» και τα άλλα που λέγαµε πριν, αλλά αυτά
είναι µόνο για σόου. Η ουσία στην πολιτική είναι τι ψάρια πιάνεις,
τι αποτελέσµατα φέρνεις. Πάµε να δούµε, λοιπόν, έναν χρόνο
µετά τι κάναµε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Είµαστε στον χρόνο
και µπορούµε να κάνουµε έναν µίνι απολογισµό:
Εννέα θέσεις άνοδος στον διεθνή πίνακα ανταγωνιστικότητας.
Η καλύτερη θέση της Ελλάδας εδώ και έντεκα χρόνια. Στις άµεσες ξένες επενδύσεις στην εικοστή ένατη θέση από την τριακοστή πέµπτη, στην καλύτερη θέση που βρέθηκε η Ελλάδα εδώ και
δεκατέσσερα χρόνια. Μάλιστα, η «ERNST & YOUNG» προβλέπει
ότι τα επόµενα χρόνια, και ιδιαίτερα, αγαπητέ Νίκο, στη βιοµηχανία, οι προοπτικές ανόδου της Ελλάδας είναι εξαιρετικά σηµαντικές. Στα έργα ΣΔΙΤ από τον Global Reconstruction Fund,
που είναι ο µεγαλύτερος οργανισµός παγκοσµίως που µετράει
τα έργα ΣΔΙΤ για τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, η Ελλάδα κατέλαβε για το έτος 2019 τη δεύτερη θέση στον κόσµο. Άρα
έχουµε συν εννέα στην ανταγωνιστικότητα, συν έξι από τις άµεσες ξένες επενδύσεις, δεύτερη στον κόσµο στα έργα ΣΔΙΤ. Αυτά
έχει κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης αυτόν τον έναν χρόνο.
Και αν το θέλετε και σε συγκεκριµένα έργα, επειδή άκουσα
διάφορους, µεταξύ αυτών και τον κ. Αρσένη, και άλλους που λέγανε «τι φέρατε;», πάµε να τα δούµε ένα-ένα µε τη σειρά:
Κασσιόπη. Ξεκίνησαν οι µπουλντόζες και το έργο ήδη ξεκινάει,
έχει αρχίσει δηλαδή. Είναι ένα έργο το οποίο τρεις κυβερνήσεις
προσπαθούσαν να το βάλουν µπρος. Και η δική σας, του κ. Τσίπρα, ιδιαίτερα ασχολήθηκε χωρίς να τα καταφέρει.
Σώσαµε την «CRETA FARM», µε παρέµβαση προσωπική δική
µου πέρσι το καλοκαίρι, όταν όλοι λέγατε εδώ ότι κακώς ενεπλάκην και ότι η εταιρεία θα σκάσει στα χέρια µου. Η «CRETA FARM»
στο διάστηµα αυτό ιδιωτικοποιήθηκε, άλλαξε, για να το πω
σωστά, ιδιοκτήτη. Διασώθηκαν οι θέσεις εργασίας και τα παραγόµενα προϊόντα της είναι πάλι στα ράφια των σουπερµάρκετ.
Η «LANDIS+GYR», η µεγαλύτερη ξένη επένδυση 2020 στην
Ελλάδα. Άµεση ξένη επένδυση. Τεράστιος ελβετικός όµιλος, που
µας επέλεξε µεταξύ πολλών άλλων χωρών που έδιναν υποψηφιότητα για να πάρουν το εργοστάσιο. Το πήγαµε στην Κόρινθο,
αγαπητέ κύριε Δήµα, και φτιάχνουµε εκατοντάδες νέες θέσεις
εργασίας.
«MIRUM HELLAS», µισό δισεκατοµµύριο. Κάναµε τα εγκαίνια
µε τον κ. Παπαθανάση πριν από δύο εβδοµάδες. «KILADA
HILLS», άλλο µισό δισεκατοµµύριο.
Σώσαµε την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, που είχαµε και τη
σύγκρουση µε την κ. Τζάκρη στην αρχή. Δεν έχω ακόµα απάντηση για το αν θα ψηφίσετε ή όχι την τροπολογία, για να την αποσύρω ή όχι. Δεν άκουσα κάτι από τον κ. Τζανακόπουλο. Περιµένω
µια ρητή δήλωση.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Εγώ θα σας απαντήσω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ωραία. Η τροπολογία, αν δεν ψηφιστεί από
τον ΣΥΡΙΖΑ, αποσύρεται. Το ξεκαθαρίζω.
Θυµίζω ότι η συγκεκριµένη εταιρεία µάς παρεδόθη µε τους
τευτλοπαραγωγούς έξω από το Υπουργείο Ανάπτυξης να µας
λένε ότι µας υπεσχέθη ο κ. Τσίπρας και ο κ. Πιτσιόρλας ότι, εφόσον σπείρουµε τους καρπούς, θα ξέρει το κράτος που θα πάρει
τα ζαχαρότευτλα. Είχαµε µείνει όλοι ενεοί. Βρήκαµε τελικώς
επενδυτή.
Πάµε στα ναυπηγεία τώρα. Να πω κι εδώ για τη συγκεκριµένη,
για να ξέρουµε. Ολοκληρώσαµε τη µεταβίβαση στο Νεώριο
Σύρου, που, ναι µεν είχε ξεκινήσει επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά, ως γνωστόν,
είχε παντελώς κολλήσει. Άλλωστε, γι’ αυτό έχει δώσει σειρά συνεντεύξεων ο ιδιοκτήτης κ. Ξενοκώστας. Και καταφέραµε να κάνουµε τα εγκαίνια και της οριστικής µεταβίβασης του ναυπηγείου
και της πληρωµής όλων των δεδουλευµένων των εργαζοµένων
τον Νοέµβριο.
Και σήµερα είµαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι πριν από
περίπου είκοσι πέντε λεπτά, µου ανακοίνωσαν ότι όλοι οι παλαιοί
ιδιοκτήτες που είχαν συµφωνήσει -ήτοι εκπροσωπούνται στο
53,46% του µετοχικού κεφαλαίου της «ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε.» που είναι

17147

η ιδιοκτήτης εταιρεία των ναυπηγείων Ελευσίνας- υπέγραψαν
στον συµβολαιογράφο τη µεταβίβαση των µετοχών τους στην ενδιάµεση εταιρεία των συµφερόντων «ΟΝΕΧ», για να γίνει µεταβίβαση στον νέο ιδιοκτήτη µετά την ολοκλήρωση της σχετικής
διαδικασίας.
Είµαστε σε πάρα πολύ καλό δρόµο. Ψηφίσαµε την τρίµηνη παράταση, ακριβώς γιατί υπάρχει σχέδιο. Αλλιώς, δεν θα ψηφίζαµε.
Σύµφωνα µε αυτό το σχέδιο έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία τού
due diligence, που ζήτησε ο αµερικανικός διακυβερνητικός επενδυτικός οργανισµός DFC. Αυτό το due diligence δεν θα κρατήσει
λιγότερο από εξήντα µέρες. Στόχος µας είναι να έχει τελειώσει
µέχρι τέλος του χρόνου, οπότε και θα πάµε στο δικαστήριο να
κάνουµε την αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106 β και δ, να πληρωθούν οι εργαζόµενοι τα δεδουλευµένα τους και να περάσει το
ναυπηγείο Ελευσίνας στη διαχείριση της εταιρείας «ΟΝΕΧ» κατά
το πρότυπο που έγινε στο ναυπηγείο Σύρου, που βεβαίως, είναι
πολύ, πολύ µικρότερο σε σχέση µε της Ελευσίνας. Άρα βρήκαµε
επενδυτή να βοηθήσει τον ενδιαφερόµενο επενδυτή για τη διαχείριση του ναυπηγείου, να έχει τα χρήµατα, για να γίνει από τη
µεταβίβαση.
Υπενθυµίζω ότι και εδώ σε πολιτικό επίπεδο και η προηγούµενη
Κυβέρνηση είχε αποφασίσει τα ναυπηγεία Ελευσίνας να µεταφερθούν στην εταιρεία «ΟΝΕΧ» και µάλιστα µε ένα συµφωνητικό που
είχε υπογραφεί και από τον κ. Τσίπρα, τον τότε Πρωθυπουργό,
αλλά δεν είχε βρεθεί τότε η χρηµατοδότηση του συγκεκριµένου
έργου. Την εξασφαλίσαµε κατόπιν αιτήµατος και του κυρίου Πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο στον Πρόεδρο Τραµπ, στις δικές µας
συνοµιλίες µε τον οµόλογό µου Γουίλµπουρ Ρος, στις δικές µας
µε τον κ. Παπαθανάση συνοµιλίες στο DFC και είµαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι είµαστε πολύ κοντά ένα όνειρο και ένα πρόβληµα δεκαετιών να βρει τη λύση του και, επιτέλους, η ελληνική
ναυπηγική βιοµηχανία να πάρει ξανά µπρος και να παράσχει πολλές θέσεις εργασίας.
Και κλείνω µε το Ελληνικό, για να µπω και στο νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Έφυγε ο κ. Φάµελλος, αλλά δεν πειράζει. Είναι εδώ η κ. Πέρκα, που το ξέρει καλύτερα από όλους
το θέµα. Ξέρετε, εµένα µου αρέσει η πολιτική να έχει γενναιότητα και να αναγνωρίζουµε ο ένας τι κάνει ο άλλος. Και είπα
από την πρώτη στιγµή -επειδή σας βλέπω- ότι η κ. Πέρκα έπαιξε
καθοριστικό ρόλο, για να ξεκολλήσει το Ελληνικό. Της απονέµω
για άλλη µια φορά δηµοσίως τα εύσηµα γι’ αυτό. Προφανώς, δεν
κατάφερε να το βάλει µπρος. Ήταν πιο δύσκολο για εκείνη. Το
λέω ότι ήταν πιο δύσκολο, γιατί ήταν από ένα κόµµα και µια κυβέρνηση όπου στο Ελληνικό ήταν σαν τον Ιανό, είχανε δύο πρόσωπα: οι µισοί το θέλανε, οι άλλοι µισοί δεν το θέλανε. Εγώ είχα
πιο εύκολη δουλειά, γιατί είχα έναν Πρωθυπουργό από πίσω που
έσπρωχνε και µια κοινωνία και ένα κόµµα που ήθελαν να το κάνουµε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
Αλλά επειδή µου λέτε συνέχεια για τις δηλώσεις µου και τις
δηλώσεις του Μητσοτάκη για τη µια εβδοµάδα, για να δούµε, λοιπόν, τις δηλώσεις:
26-10-2017, Αλέκος Φλαµπουράρης: «Η επένδυση στο Ελληνικό δεν έχει κολλήσει. Δεν µπορεί απλώς να τρέξει πιο γρήγορα.».
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μου έχει πει ο κ. Φάµελλος εκατόν εβδοµήντα φορές: «Ο Γεωργιάδης είπε ότι θα ξεκινήσει το Ελληνικό, µόλις θα πάρουν την
εξουσία, και ο Μητσοτάκης είπε σε µια εβδοµάδα.». Σπίρτζης για
Ελληνικό: «Το 2018 θα παραχωρηθεί στον επενδυτή.». Φύγατε
τον Ιούλιο του 2019 και δεν είχατε παραδώσει, φυσικά, απολύτως
τίποτα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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Τι είπε ο Μητσοτάκης στ’ αλήθεια για το Ελληνικό; Ιδού η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως υποψήφιου Πρωθυπουργού
τότε. Είπε ο Μητσοτάκης για το Ελληνικό: «Την πρώτη εβδοµάδα
διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας θα ξεµπλοκάρει η επένδυση.». Ούτε ότι θα µπουν µπουλντόζες είπε ούτε ότι θα γίνει µεταβίβαση, όπως ψευδώς λέτε. Είπε ότι θα ξεµπλοκάρει η
επένδυση.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά κι αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ξεµπλόκαρε την πρώτη εβδοµάδα; Την πρώτη µέρα ξεµπλόκαρε, όταν µας φώναξε µαζί µε τον κ. Παπαθανάση στο Μέγαρο
Μαξίµου, µας ανέθεσε να αναλάβουµε αυτή την επένδυση και
φωνάξαµε στο γραφείο µας τον Διευθύνοντα Σύµβουλο της
«LAMDA», κ. Οδυσσέα Αθανασίου. Ήταν το πρώτο επίσηµο δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Υπενθυµίζω ότι την Παρασκευή προ των εκλογών η εταιρεία
«LAMDA» είχε βγάλει δελτίο Τύπου ότι αποχωρεί από την επένδυση στο Ελληνικό, εάν δεν ακυρωνόταν η τότε κοινή υπουργική
απόφαση που είχε εκδώσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Πέρκα,
σύµφωνα µε την οποία το Υπουργείο Πολιτισµού θα µπορούσε
να παρεµβαίνει σε κάθε στάδιο της επενδύσεως, σε κάθε τούβλο
που θα έµπαινε πάνω σε άλλο τούβλο. Και τότε είχε πει η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» ότι αποχωρεί από την επένδυση.
Τρεις µέρες µετά, όχι µια εβδοµάδα, η εταιρεία «LAMDA» µε
επίσηµη δήλωσή της είπε ότι επανέρχεται στην επένδυση και
προχωρά κανονικά. Άρα αυτό που είπε ο Μητσοτάκης έγινε ακριβώς πραγµατικότητα, ακόµη γρηγορότερα από τη µία εβδοµάδα.
Και τώρα, τι είχα πει εγώ στις 2-9-2019. Γίναµε Κυβέρνηση τον
Ιούλιο του 2019. «Από το νέο έτος µπαίνουν οι µπουλντόζες στο
Ελληνικό.». Παίρνετε µία δήλωσή µου, κύριοι, που είχα κάνει στις
προγραµµατικές δηλώσεις, που είχα πει ότι ο στόχος είναι να
µπουν οι µπουλντόζες µέχρι το τέλος του χρόνου και αυτή µου
κοπανάτε συνέχεια.
Καταθέτω το σχετικό έγγραφο για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πράγµατι, στις προγραµµατικές δηλώσεις αυτός ήταν ο στόχος. Έναν µήνα µετά, µόλις είδαµε την πολυπλοκότητα του
έργου, είπαµε: «Τέλος του χρόνου ο στόχος, αρχές του 2020 θα
µπει η µπουλντόζα.».
Αυτό το έχω πει πάνω από χίλιες φορές έκτοτε. Ποια είναι η
καθυστέρηση, εάν την πούµε καθυστέρηση, που υπέστηµεν;
Όταν λέµε αρχές του 2020, νοµίζαµε ότι θα µας δώσετε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Πολύ ωραία. Και µπήκαν τον Ιούνιο.
Να δεχθώ, λοιπόν, ότι πέσαµε έξω τέσσερις µήνες, κύριε Κατρίνη. Θα έρθω αµέσως µετά σε αυτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Δεν έχουν µπει ακόµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Τέσσερις µήνες. Γιατί, κύριε Κατρίνη µου,
τέσσερις µήνες; Μήπως στο ενδιάµεσο υπήρχε µια δικαστική διαµάχη δύο εταιρειών, που δεν έχει σε αυτό προφανώς καµµία
σχέση και κανέναν έλεγχο η Κυβέρνηση; Μήπως στο ενδιάµεσο
είχαµε κορωνοϊό µε καραντίνα; Ε, νοµίζω ότι θα µας πιστώσετε…
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Η διαµάχη των εταιρειών δεν έχει σχέση
µε αυτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Με συγχωρείτε, κύριε Κατρίνη, αλλά µάλλον
δεν το έχετε καταλάβει διόλου, όσον αφορά τη διαµάχη των εταιρειών. Ευτυχώς που είναι εδώ η κ. Πέρκα. Βάσει του νόµου για
το Ελληνικό, η µεταβίβαση των µετοχών µπορεί να γίνει µόνο
αφού θα έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός µε το καζίνο. Δεν µπορεί πριν.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Δεν έγινε η µεταβίβαση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και Επενδύσεων): Ξαναλέω, η µεταβίβαση των µετοχών δεν µπορεί να γίνει πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία του καζίνου. Άρα η
δικαστική διαµάχη για το καζίνο ήταν ο πυρήνας του έργου.
Χωρίς το καζίνο, δεν υπάρχει Ελληνικό.
Πότε αποφάσισε η «LAMDA» να βάλει τις µπουλντόζες για την
κατεδάφιση των αυθαιρέτων και να πληρώσει, που εξηγούσα
προηγουµένως στον κ. Αρσένη; Όταν εξεδόθη από το Συµβούλιο
της Επικρατείας η ακύρωση της αιτήσεως αναστολής των ασφαλιστικών µέτρων της εταιρείας «HARD ROCK», όταν δηλαδή οι
νοµικοί της «LAMDA» είπαν ότι πλέον αισθανόµαστε ασφαλείς
έχοντας κερδίσει την πρώτη επιτροπή, τη δεύτερη επιτροπή, την
τρίτη επιτροπή και το Συµβούλιο της Επικρατείας, τώρα έχουµε
µεγάλη εµπιστοσύνη, µπορούµε να πάµε να πληρώσουµε και να
βάλουµε τις µπουλντόζες.
Άρα, πριν βγει η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας,
δεν µπορούσαν να µπουν οι µπουλντόζες. Γι’ αυτό είχε σχέση,
κύριε Κατρίνη που βιάζεστε, ο διαγωνισµός για το Ελληνικό και
η διαµάχη των δύο εταιρειών µε αυτή την ολιγόµηνη καθυστέρηση. Άρα, παρακαλώ πολύ, εάν θέλετε να µε κατηγορήσετε, να
µε κατηγορήσετε για πραγµατικά γεγονότα.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Θα απαντήσουµε
µετά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Πάµε τώρα, κυρία Πέρκα, µιας και εσείς µείνατε να υπερασπιστείτε την τιµή της επενδύσεως για το εάν
έχουν ξεκινήσει τα έργα ή όχι.
Ασφαλώς και τα έργα έχουν ξεκινήσει. Αντί να αντιδικούµε στη
Βουλή, δεν έχουµε παρά να πάρουµε όσοι δεν το πιστεύουµε το
αυτοκίνητό µας…
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Δεν είναι έτσι. Το δηµόσιο…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Μην κουνάτε το κεφάλι. Δεν σας πρέπει εσάς.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Εντάξει. Θα µιλήσω µετά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Εάν περνάς από την παραλιακή Δευτέρα µε
Παρασκευή, βλέπεις τη διαφορά διά γυµνού οφθαλµού. Τη βλέπεις τη διαφορά. Για ποιον λόγο τη βλέπεις; Ποια είναι η διαφωνία; Ότι δεν έχει γίνει η µεταβίβαση των µετοχών. Μα, το είπαµε:
Η µεταβίβαση των µετοχών θα γίνει, όταν εκδοθεί η οριστική
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Πότε προβλέπεται;
Θεωρητικά θα µπορούσε και στην επόµενη ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας, που είναι στα µέσα Σεπτεµβρίου. Εφόσον εκδοθεί η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, θα
γίνει η µεταβίβαση. Μπορώ εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης να παρέµβω στο Συµβούλιο της Επικρατείας και να καθορίσω πότε θα
βγάλει και ποια απόφαση; Προφανώς και όχι. Παπαγγελόπουλος
είµαι; Γεωργιάδης είµαι. Άρα, λοιπόν, θα περιµένω να αποφασίσει το δικαστήριο. Αυτή είναι η σωστή απάντηση.
Μόλις αποφασίσει, έχουµε µια σχετική αισιοδοξία για το τι θα
γίνει; Βεβαίως και έχουµε. Γιατί έχουµε; Γιατί µέχρι τώρα αυτή η
υπόθεση έχει κριθεί στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού,
στην Ανωτάτη Επιτροπή Παιγνίων, στην Ανωτάτη Αρχή Διοικητικών Προσφυγών και σε επίπεδο ασφαλιστικών µέτρων στο Σ.τ.Ε..
Θα ήταν οξύµωρο και αντιφατικό να έρθει η ολοµέλεια του Σ.τ.Ε.
και να πει ξαφνικά κάτι ανάποδο. Όµως, δεν αποκλείεται. Έχει
δικαίωµα να το κάνει. Άρα πρέπει να περιµένουµε. Αυτή είναι η
απάντηση.
Άρα και το Ελληνικό ξεκίνησε και είναι εκεί και προχωρά. Γιατί,
εάν είχε γίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µεταβίβαση των
µεριδίων, δεν θα ξεκίναγε το Ελληνικό από τις κατεδαφίσεις; Την
άλλη µέρα, µόλις θα έπαιρνε το ελληνικό δηµόσιο τα µερίδια, θα
πήγαιναν να βάλουν έναν ουρανοξύστη στη µέση; Πρώτα θα
γκρεµίσουν αυτά που είναι να γκρεµίσουν, µετά θα καθαρίσουν
τον χώρο, µετά θα αρχίσουν να σκάβουν. Εµείς κερδίσαµε
χρόνο, λοιπόν, πήγαµε γρηγορότερα.
Τώρα εδώ δέχοµαι δύο ειδών κριτικές. Γιατί πήγατε γρηγορότερα, λέει ο κ. Αρσένης, και δεν περιµένατε τις αποφάσεις του
Συµβουλίου της Επικρατείας επί των προσφυγών των υπολοίπων;
Δεν λέµε τώρα του καζίνου.
Θέλω εδώ να δώσω άλλη µία απάντηση, που δεν έδωσα το
πρωί. Φαντάζεστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να περίµεναν

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΗ’ - 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

οι κυβερνήσεις να ξεκινήσει µια επένδυση, όταν θα τελείωναν
όλες οι τυχόν προσφυγές όποιου, που ήταν αντίθετος σε µία
επένδυση, πήγαινε να καταθέσει προσφυγή;
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Στη σύµβαση είναι αυτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Στη σύµβαση δύναται η εταιρεία να περιµένει.
Δεν είναι υποχρεωτικό, έχει δικαίωµα να περιµένει η εταιρεία.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Όχι, κύριε Υπουργέ, λάθος κάνετε. Θα µιλήσω µετά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Η εταιρεία, λοιπόν, ξεκαθάρισε ότι η µόνη
απόφαση του Σ.τ.Ε. που την αφορά και περιµένει είναι το καζίνο.
Για ποιον λόγο το καζίνο; Γιατί έχει πολύ µεγάλο οικονοµικό ενδιαφέρον. Αυτό που υπονόησε το πρωί ο κ. Αρσένης θα ήταν ότι
θα είχαµε µια κυβέρνηση που θα έλεγε, οποτεδήποτε κάποιος
αντιδρά σε µία επένδυση και κάνει µια προσφυγή στο Συµβούλιο
της Επικρατείας, θα περιµένουµε να εκδικαστεί η προσφυγή του,
µόλις θα τελείωνε η προσφυγή του, θα πήγαιναν σε επόµενο να
κάνει προσφυγή, µετά ένας τρίτος επόµενος και στον αιώνα τον
άπαντα θα περίµεναν όλες οι επενδύσεις πότε θα τελειώσουν
όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας τις προσφυγές.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Απαράδεκτο. Αυτό υπογράψατε,
όµως.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Προφανώς, κύριε Αρσένη, αυτό δεν θα µπορούσε να γίνει.
Πριν πάω στα του νοµοσχεδίου, θέλω να πω το εξής. Είναι λυπηρό ότι δεν έχετε µάθει ακόµα το πώς λειτουργεί η Βουλή. Κάνατε κάτι που έβλαψε και το κόµµα σας και εσάς. Εφόσον θέλατε
να µου απαντήσετε το πρωί, δεν χρειαζόταν να δηλωθείτε ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, να µιλήσετε ενάµισι λεπτό επί
του προσωπικού και να χάσει το κόµµα σας το δικαίωµα παρεµβάσεως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου. Θα σηκώνατε το χέρι
σας, θα ζητούσατε τον λόγο επί προσωπικού, θα µου απαντούσατε κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο και θα είχε το κόµµα σας δώδεκα λεπτά, για να µιλήσει για το νοµοσχέδιο, εφόσον έχει τόσο
µεγάλη αντίθεση σε αυτά που κάνουµε. Ο τρόπος που χειριστήκατε τον δικό σας χρόνο, εντελώς λανθασµένα, αντιπαραγωγικώς και βλαπτικώς για το κόµµα σας, δείχνει ότι δυστυχώς δεν
έχετε καταλάβει ακόµα τίποτα από το πώς λειτουργούν πράγµατα σε αυτόν τον πλανήτη. Είστε εκτός τόπου και χρόνου.
Πάµε τώρα να πούµε λίγα λόγια για το νοµοσχέδιο, για να
απαντήσω και σε αυτά που έχουν ακουστεί.
Όπως είπα πριν, η πολιτική είναι εφαρµοσµένη τέχνη, δεν είναι
θεωρία, είναι το τι κάνεις.
Μιλάµε για το παραεµπόριο. Από τον Ιούλιο του 2018 µέχρι
τον Ιούνιο του 2019 έγιναν τρεις χιλιάδες εννιακόσιοι σαράντα
έλεγχοι, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Από τον Ιούλιο του 2019 µέχρι
τον Ιούνιο του 2020, επί Κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, έγιναν είκοσι χιλιάδες διακόσιοι εβδοµήντα οκτώ έλεγχοι. Από τρεις
χιλιάδες εννιακόσιοι σαράντα έγιναν είκοσι χιλιάδες διακόσιοι
εβδοµήντα οκτώ. Δεν λέω τα υπόλοιπα νούµερα, γιατί είναι εξίσου καταιγιστικά.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι θα πει αυτό; Ότι η Κυβέρνησή µας έδειξε από την αρχή
πάρα πολύ µεγάλη φροντίδα και πολύ µεγάλο ενδιαφέρον στο
να πατάξουµε το παραεµπόριο. Πράγµατι, τα αποτελέσµατα
στον πραγµατικό κόσµο ως προς τη µάχη µας κατά του παραεµπορίου αυτόν τον έναν χρόνο είναι εντυπωσιακά. Αισθάνοµαι
εξαιρετικά υπερήφανος γι’ αυτό που έχουµε κάνει. Θέλω από του
Βήµατος της Βουλής να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον αρµόδιο
Υφυπουργό κ. Παπαθανάση για αυτή τη µεγάλη επιτυχία, τον αρµόδιο Γενικό Γραµµατέα κ. Σταµπουλίδη για αυτή τη µεγάλη επιτυχία και τον επιχειρησιακό Διευθυντή κ. Μελισσινό για αυτή τη
µεγάλη επιτυχία. Το γεγονός ότι δουλέψαµε οµαδικά, µε τόσο
µεγάλη αφοσίωση, για να επιτύχουµε αυτόν τον σηµαντικό
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σκοπό, είναι µεγάλος έπαινος για την Κυβέρνησή µας, για την
Ελλάδα σ’ αυτή δύσκολη εποχή.
Το παραεµπόριο -εδώ, δυστυχώς, άκουσα τον κ. Αρσένη περίπου να υπερασπίζεται τους µικροπωλητές που κάνουν αυτή τη
δουλειά- αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες πληγές, τόσο κατά
των δηµοσίων εσόδων, µε απώλεια δισεκατοµµυρίων σε φόρο
προστιθέµενης αξίας κάθε χρόνο, όσο και στα ασφαλιστικά ταµεία, καθώς οι εργαζόµενοι στο κύκλωµα αυτό είναι ανασφάλιστοι, µε δισεκατοµµύρια εισφορές οι οποίες χάνονται από τα
ασφαλιστικά ταµεία, όσο φυσικά και στην ίδια την αγορά και τον
ανταγωνισµό της, καθώς επιχειρήσεις νόµιµες που πληρώνουν
ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές και φόρους πρέπει να ανταγωνιστούν ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν απολύτως κανένα έξοδο
και ζουν µόνο λάθρα, λαθραία, από το λαθρεµπόριο και το παραεµπόριο.
Οφείλω να πω ότι σ’ αυτό πρέπει να προσθέσουµε επιπλέον τη
µεγάλη απάτη της κλοπής πνευµατικής ιδιοκτησίας, όταν τα παραγόµενα από το παραεµπόριο προϊόντα αντιγράφουν -τα κοινώς
προϊόντα «µαϊµού», όπως έχουµε συνηθίσει να τα λέµε- παραβιάζοντας κάθε έννοια πνευµατικής ιδιοκτησίας των ανθρώπων που
έχουν ξοδέψει χρόνο, χρήµα και κόπο, για να παραγάγουν τέτοιου
είδους αυθεντικά προϊόντα.
Άρα το παραεµπόριο είναι εν τω συνόλω µια τεράστια ζηµιά
και ερχόµαστε σήµερα εδώ και τι λέµε; Φθάσαµε από τις τρεις
χιλιάδες εννιακόσιους σαράντα ελέγχους, κύριε Βιλιάρδε, στις
είκοσι χιλιάδες διακόσιους εβδοµήντα οκτώ και φθάσαµε στα
πρόστιµα 600% πάνω και στις κατασχέσεις 1.000% πάνω.
Κάναµε τα όρια που αυτός ο διοικητικός µηχανισµός µπορούσε να κάνει. Αυτό όµως δεν είναι αρκετό. Χρειαζόµαστε να
κάνουµε περισσότερα. Και για να κάνουµε περισσότερα χρειαζόµαστε συνένωση των υπηρεσιών, τη δυνατότητα να έχουµε µεγαλύτερη επιχειρησιακή ετοιµότητα και µεγαλύτερη ταχύτητα
και περισσότερα µέσα. Αυτό ακριβώς κάνει αυτό το νοµοσχέδιο.
Αυξάνει τις επιχειρησιακές µας δυνατότητες, ώστε ερχόµενος
του χρόνου εδώ να σας πω: Ιούλιος του 2020 µε Ιούνιο του 2021,
όχι είκοσι χιλιάδες έλεγχοι, αλλά διακόσιοι χιλιάδες έλεγχοι. Αυτή
θα ήταν µία πολύ µεγάλη επιτυχία. Αυτό θέλουµε να κάνουµε,
λοιπόν. Δεν καταλαβαίνω πώς µπορεί κάποιος στα σοβαρά να
διαφωνεί σε αυτό.
Θα κερδίσουν και οι δικοί σας ψηφοφόροι, αν πατάξουµε το
παραεµπόριο. Θα κερδίσουν και οι δικοί σας άνθρωποι, αν πατάξουµε το παραεµπόριο. Θα κερδίσει όλη η Ελλάδα, αν πατάξουµε το παραεµπόριο. Δεν µπορεί να διαφωνούµε σε αυτό. Και
δεν µπορώ να ακούω επιχειρήµατα, όπως: «Κυνηγάτε τους µικροπωλητές.».
Ακούστηκαν διάφορα για τη µετανάστευση, ότι και εκεί δεν
έχουµε σχέδιο. Με συγχωρείτε, αγαπητέ από την Ελληνική Λύση
–δεν θυµάµαι το επώνυµο του συναδέλφου, ο οποίος ήταν πολύ
αξιοπρεπής-, αλλά είπατε ότι δεν έχουµε σχέδιο στη µετανάστευση. Εδώ, πια, χάνουµε κάθε αίσθηση επαφής µε την πραγµατικότητα. Ξέρετε πόση είναι η µείωση των λαθροµεταναστευτικών
ροών το τελευταίο εξάµηνο; Είναι άνω του 92%. Η χρονιά 2019 2020 είναι 92% κάτω. Συγγνώµη, αν είχαµε σχέδιο, τι θα κάναµε
δηλαδή; Δεν περνάει βάρκα. Δεν περνάει κανένας από τον Έβρο.
Έχουµε ασφαλίσει παντελώς τα σύνορα. Και ποια είναι τώρα η
κριτική; Επιταχύνατε, λέει, διαδικασίες παροχής ασύλου. Μα, δεν
ξέρετε ότι για να επιταχυνθούν οι απελάσεις οι οποίες πάλι ξεκίνησαν τώρα, πριν από λίγες µέρες, βάσει του Διεθνούς Δικαίου
πρέπει πρώτα να έχεις εξετάσει το αίτηµα παροχής ασύλου; Αν
δεν έχεις εξετάσει το αίτηµα παροχής ασύλου, δεν µπορείς να κάνεις απέλαση. Το ότι αυξάνεται η ταχύτητα εξέτασης των αιτηµάτων παροχής ασύλου είναι ο µοναδικός τρόπος για να απελάσεις
όλους τους λαθροµετανάστες. Αντί, λοιπόν, να πείτε ένα µπράβο
που η Κυβέρνησή µας πραγµατικά βάζει σε τάξη αυτό το θέµα και
παράγει πραγµατικά αποτελέσµατα έρχεστε πάλι να γκρινιάξετε,
έτσι απλώς για να γκρινιάξετε.
Άκουσα –δεν θυµάµαι πάλι ποιος το είπε, ίσως πάλι κάποιος
συνάδελφος από την Ελληνική Λύση- µια κριτική προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, τώρα που πήραµε, λέει, την αρµοδιότητα του
Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, της ΕΡΤ κ.τ.λ., θα έπρεπε να
κοιτάξουµε πώς παρουσιάζονται διάφορες ειδήσεις. Πρέπει να
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το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί έχει υπάρξει πολύ και στο διαδίκτυο.
Δεν έχει πάρει το Υπουργείο Ανάπτυξης καµµία αρµοδιότητα
επί όλων αυτών των οργανισµών. Σύµφωνα µε νόµο του ΣΥΡΙΖΑ
επί του κ. Γιάννη Δραγασάκη, τον Νοέµβριο του 2019 πέρασε η
αρµοδιότητα του ΓΕΜΗ αυτών των ΔΕΚΟ στον έλεγχο του
Υπουργείου Ανάπτυξης µαζί µε το Γενικό ΓΕΜΗ. Άρα, λοιπόν, η
µόνη µεταβολή που έχει γίνει είναι ότι το ΓΕΜΗ του Υπουργείου
Ανάπτυξης συµπεριλαµβάνει πια και τις ΔΕΚΟ. Δεν έχουµε πάρει
καµµία αρµοδιότητα επί των ΔΕΚΟ ούτε και θέλουµε να έχουµε.
Το ξεκαθαρίζω. Άρα να τελειώσει και αυτό.
Έρχοµαι λίγο στην κριτική που ακούστηκε για τους αναπτυξιακούς νόµους και το άνοιγµα –αν θέλετε- των περισσότερων
κλάδων της οικονοµίας να παίρνουν χρήµατα ή επιδοτήσεις -φορολογικές ελαφρύνσεις είναι το πιο σωστό- από τον αναπτυξιακό
νόµο.
Κατ’ αρχάς, να πω το εξής προς τη συµπαθεστάτη κ. Μανωλάκου και στον κ. Παφίλη που µίλησε προηγουµένως: Επειδή
ακριβώς µιλάτε για ένα άλλο σύστηµα –και εκεί η διαφωνία µας
είναι καθαρή-, τουλάχιστον να εξηγήσω πώς λειτουργεί το δικό
µας σύστηµα, για να µη χάνουµε τον χρόνο µας µε διαφωνίες
χωρίς λόγο.
Είπατε –ο κ. Παφίλης συγκεκριµένα- ότι οι αναπτυξιακοί νόµοι
ενθαρρύνουν την κρατικοδίαιτη επιχειρηµατικότητα. Αυτό δεν
ισχύει. Οι αναπτυξιακοί νόµοι υπάρχουν σε όλες τις χώρες της
Ευρώπης και σε όλες τις χώρες του καπιταλισµού. Ενισχύουν τον
ανταγωνισµό µεταξύ των κρατών ως προς την προσέλκυση επενδύσεων.
Αν δεν το έχουµε καταλάβει εδώ, όταν λέµε ότι ανεβήκαµε έξι
θέσεις στις άµεσες ξένες επενδύσεις επί Κυριάκου Μητσοτάκη,
ανεβήκαµε έξι θέσεις στις άµεσες ξένες επενδύσεις, γιατί γίναµε
περισσότερο ελκυστικοί για επενδύσεις. Διότι δεν ανταγωνιζόµαστε µόνο τον εαυτό µας. Ανταγωνιζόµαστε και τις άλλες
χώρες. Άρα, λοιπόν, για να µπορούµε να ανταγωνιστούµε και τις
άλλες χώρες, θα πρέπει να έχουµε κίνητρα. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα κίνητρα έχουν εξισορροπηθεί µέσα από
τον κεντρικό πίνακα κρατικών ενισχύσεων που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Γιατί τώρα µπορούµε και βάζουµε περισσότερους κλάδους,
όπως βάλαµε εδώ στον παρόντα νόµο, τα κέντρα πάρκινγκ ή τα
κέντρα αποκατάστασης κ.τ.λ.; Διότι λόγω του COVID µάς έδωσε
για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το περιθώριο να αυξήσουµε κατά πολύ τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων. Συγκεκριµένα, στον κύκλο της µικρής και µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας από τα 500 εκατοµµύρια το πήγαµε στα 2 δισεκατοµµύρια. Άρα έχουµε πολύ περισσότερο περιθώριο παροχής κινήτρων.
Εφόσον έχουµε πολύ περισσότερο περιθώριο, τετραπλάσιο περιθώριο παροχής κινήτρων κατόπιν της αδείας που λάβαµε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω των έκτακτων συνθηκών, δεν έχουµε
κανέναν λόγο να αφήνουµε απ’ έξω κλάδους της οικονοµίας, που
-αν θέλετε- σε ένα προηγούµενο καθεστώς, όπου είχαµε µικρότερο περιθώριο και δεν έφταναν για όλους οι κρατικές ενισχύσεις,
ήµασταν αναγκασµένοι να πηγαίνουµε και να κόβουµε και να ράβουµε και να βγάζουµε κάποιον για να βάλουµε κάποιον άλλο.
Τώρα µας έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µεγαλύτερα περιθώρια κρατικών ενισχύσεων και άρα µπορούµε να εντάξουµε περισσότερους κλάδους. Είµαι εδώ ανοιχτός, αν κάποιοι συνάδελφοι
έχουν να προτείνουν και άλλους κλάδους που δεν έχουµε σκεφτεί
να τους εντάξουµε. Διότι εδώ ο σκοπός µας είναι να αξιοποιήσουµε αυτή την περίοδο για να βάλουµε περισσότερο κόσµο να
βρει δουλειά. Δεν µπορείτε να λέτε ταυτόχρονα, όπως είπε ο κ.
Τζανακόπουλος, ότι υπάρχει µια διεθνής κρίση που εντείνεται και
θα έρθει κι εδώ και ταυτόχρονα να λέτε ότι ενώ υπάρχει διεθνής
κρίση µη βάζεις και άλλον κλάδο στον αναπτυξιακό νόµο, ενώ µπορείς. Αυτό είναι παράλογο. Πρέπει να συµφωνούµε στα βασικά.
Θέλουµε περισσότερες δουλειές; Αν το θέλουµε στα αλήθεια, θέλουµε περισσότερους κλάδους στον αναπτυξιακό, όχι λιγότερους,
εφόσον –επαναλαµβάνω- έχουν αυξηθεί τα όρια. Αν είχαν µειωθεί
τα όρια, να καταλάβω µια τέτοια κριτική.
Έρχοµαι λίγο στις τροπολογίες. Ποια ήταν η κριτική που ασκήθηκε και από την κ. Μανωλάκου; Την αναφέρω ξεχωριστά, γιατί
της έχω πολύ σεβασµό. Εγώ ήρθα στις επιτροπές. Διάβασα τα
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θέµατα των τροπολογιών. Σωστά. Δεν κατέθεσα τα κείµενα των
τροπολογιών. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είπα –και έψαξα να δω αν
είναι γραµµένο στα Πρακτικά- ότι δεν µπορώ να καταθέσω τα κείµενα των τροπολογιών, διότι η Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης δεν θέλει να το κάνουµε αυτό πριν πάρουµε ΓΔΟΥ. Και σας
είπα ότι αυτό θα το πάρουµε µέχρι την Πέµπτη το βράδυ, για να
προλάβουµε να καταθέσουµε τις τροπολογίες για να έρθουν στα
e-mail σας. Αυτό που σας είπα, αυτό ακριβώς έγινε. Δέχοµαι την
κριτική ότι εφόσον δεν είχατε τα κείµενα –µπορεί να έγινε µια παρεξήγηση µε εµάς και την κ. Τζάκρη το πρωί, να δεχθώ ότι είναι
ευθύνη της ταχύτητας, µπορεί να έγινε και λάθος, να µην αδικούµε και καταστρέφουµε ανθρώπους χωρίς λόγο- µπορεί να
διέλαθε κάποια τροπολογία, γιατί µέσα στον γενικό φόρτο δεν
διαβάστηκε σωστά. Δεν ήταν η πρόθεσή µας να κοροϊδέψουµε
κανέναν. Τις είχα διαβάσει στις επιτροπές και στην πρώτη ανάγνωση ως θέµατα και στη δεύτερη ανάγνωση. Τις ξαναδιαβάζω,
λοιπόν, τώρα.
Πού µπορεί από όλες αυτές να υπάρχει κάποια διαφωνία; Θα
µπορούσε να υπάρχει διαφωνία στην εξαίρεση από το ενιαίο µισθολόγιο των µελών ΔΕΠ και ερευνητών. Μπορεί κάποιος από
εσάς να διαφωνεί µε αυτό. Για ποιον λόγο το κάνουµε; Για να
µπορέσουµε να έχουµε αυτό που λέµε ότι είναι ο γενικός µας
σκοπός, δηλαδή περισσότερη έρευνα στην Ελλάδα. Και θα µου
επιτρέψετε εδώ να πω ένα εύγε στον Χρίστο Δήµα. Το νοµοσχέδιο αυτό –και πρέπει να το πούµε και να ακουστεί- έχει πάρα
πολύ σηµαντικές διατάξεις για την έρευνα και την καινοτοµία
στην Ελλάδα. Έχει ίσως τις πιο σηµαντικές διατάξεις για την
έρευνα και την καινοτοµία στην Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών.
Αντί να λέµε διαρκώς όλοι ότι η Ελλάδα έχει την τελευταία ή
την προτελευταία θέση και να κλαίµε τον µακαρίτη, εµείς λέµε
πάµε να δούµε τώρα πώς θα το διορθώσουµε.
Το άρθρο για τις υπεραποσβέσεις όταν πρόκειται για δαπάνες
στην έρευνα και την τεχνολογία είναι ένα άρθρο που έχει ως
στόχο να προσελκύσει πολλές τέτοιου τύπου επενδύσεις στην
Ελλάδα. Θα σας πω ένα παράδειγµα: Για το επενδυτικό clawback
που ψηφίσαµε τον Σεπτέµβριο, το λέω στην κ. Τζάκρη, γιατί µπορεί να έχει ασχοληθεί κι εκείνη, είχατε κάνει –θυµάµαι- µια µελέτη
για το φάρµακο. Εµείς παραλάβαµε µία µελέτη από µία επιτροπή
που είχε συστήσει ο προκάτοχός µου, ο κ. Δραγασάκης, που
πρότεινε το επενδυτικό clawback ως ένα από τα εργαλεία. Πήραµε τη µελέτη αυτή και την κάναµε νόµο του κράτους. Έχουµε
ήδη τα πρώτα αποτελέσµατα. Πενήντα πέντε εκατοµµύρια ευρώ
επενδύσεις έγιναν το 2019 λόγω του επενδυτικού clawback, που
δεν θα γίνονταν. Θα κάνουµε τώρα και µεγαλύτερο το ποσό,
πάνω από εκατό εκατοµµύρια, για το 2020, για να έχουµε περισσότερες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.
Μα, δεν θέλουµε να έχουµε έρευνα και τεχνολογία; Αυτό δεν
λέµε; Ε, αυτό κάνουµε, λοιπόν. Φέρνουµε µέσα εδώ πράγµατα
που θα ευνοήσουν την έρευνα και την τεχνολογία. Έτσι, λοιπόν,
η εξαίρεση από το ενιαίο µισθολόγιο µελών ΔΕΠ και ερευνητών
είναι για να προσελκύσεις ανθρώπους µε µεγάλες δεξιότητες
που θα συµµετάσχουν σε αυτά τα ερευνητικά προγράµµατα.
Γιατί κακά τα ψέµατα, κύριε Βιλιάρδε. Με ενιαίο µισθολόγιο δεν
βρίσκεις τους καλύτερους ερευνητές. Τι να κάνουµε τώρα; Αν
δεν θέλετε, µην το ψηφίσετε.
Προσπαθώ να σκεφτώ αν υπάρχει κάτι άλλο που θα έχετε διαφωνία. Στον ανεξάρτητο µηχανικό για το Ελληνικό, που έχετε διαφωνία, θα περιµένω µε αγωνία να ακούσω την κ. Πέρκα. Ακούστε,
το έργο ξεκίνησε. Επειδή ξεκίνησε το έργο, σηµαίνει ότι σταµάτησε το ενδιαφέρον και η φροντίδα της Κυβερνήσεως; Βεβαίως
και όχι. Το έργο αυτό είναι το µεγαλύτερο εθνικό, αναπτυξιακό
project που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. Είναι
το σύνολο της επενδύσεως άνω των 8 δισεκατοµµυρίων. Μπορείτε
να αντιληφθείτε την πολυπλοκότητα αυτού του έργου; Θα έχουµε
ασταµάτητα προβλήµατα που θα βρίσκουµε στην πορεία. Σας το
λέω από τώρα. Θα έχουµε διαρκώς νέες τροπολογίες και θα λύνουµε νοµοθετικά οτιδήποτε πρέπει να λυθεί νοµοθετικά.
Ερώτηση: Αυτό το κάνω πρώτος εγώ, κυρία Πέρκα; Η προηγούµενη κυβέρνηση δεν έκανε το ίδιο πράγµα; Βεβαίως και
καλώς το κάνατε. Όπου υπάρχει πρόβληµα, εφόσον αποδέχεσαι
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ότι αυτό είναι ένα µεγάλο εθνικό σου σχέδιο, το οποίο θέλεις να
το διαφηµίσεις στο εξωτερικό για το πόσο ικανή χώρα είσαι για
να κάνεις πράγµατα, είναι ηλίου φαεινότερο ότι θα σε πάρω και
θα το φροντίζεις. Ο ανεξάρτητος µηχανικός καθόλου δεν θα
έπρεπε να σας προβληµατίζει. Το αντίθετο. Τι κάνει; Διασφαλίζει
κατά το διάστηµα της παραλαβής των έργων ότι τα έργα αυτά
έχουν τακτική αρτιότητα, που θα έπρεπε να σας ενδιαφέρει εσάς
να µας ζητήσετε να το κάνουµε. Δεν έπρεπε να µας λέτε «το καταψηφίζω». Θα έπρεπε να µου πείτε τόσον καιρό γιατί δεν το έχω
κάνει. Αυτή θα ήταν η σωστή κριτική. Βεβαίως, ταυτόχρονα, ναι,
κύριε Τζανακόπουλε, βοηθάει στην επιτάχυνση της γραφειοκρατίας. Σας έφερα τον κ. Φλαµπουράρη εδώ που παραπονιόταν το
2017 ότι η γραφειοκρατία για το έργο είναι πάρα πολύ βαριά και
καθυστερεί. Ωραία, λοιπόν. Αφού συµφωνείτε κι εσείς ότι ήταν
βαριά η γραφειοκρατία και συµφωνούµε κι εµείς ότι είναι βαριά
η γραφειοκρατία, να µην κάνουµε τίποτα για να τη λύσουµε;
Μόλις ερχόµαστε να τη λύσουµε, ενώ µου λέτε ότι είναι βαριά η
γραφειοκρατία, λέτε «όχι» στον ανεξάρτητο µηχανικό. Δεν γίνεται
έτσι.
Η νοµοτεχνική προσαρµογή του άρθρου 40. Το 12, το άρθροτροπολογία –το λέω για να µη δηµιουργηθούν παρεξηγήσεις- είναι
µια νοµοτεχνική αλλαγή σε νόµο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκ νοµοτεχνικού λάθους δεν είχε επικαιροποιηθεί ο πίνακας των συνεργαζοµένων φορολογικά κρατών. Αυτό τι πρόβληµα δηµιουργεί; Επειδή
έχει µείνει ο παλιός πίνακας, ο προ του 2012, εταιρείες που συµµετέχουν σήµερα σε δηµόσιους διαγωνισµούς κινδυνεύουν να
αποκλειστούν για τυπικούς λόγους, διότι έχουν κάποιους αφανείς
ή εµφανείς µετόχους που είναι σε χώρες που πλέον είναι φορολογικά συνεργάσιµες. Τι κάνουµε µ’ αυτό; Παίρνουµε τον νέο πίνακα του ’18 και τον επικαιροποιούµε στον νόµο. Γιατί να µην το
ψηφίσει αυτό κάποιος; Πρέπει να είναι κακόβουλος για να µην το
ψηφίσει, να θέλει να κοπεί κάποιος από έναν διαγωνισµό χωρίς
λόγο.
Τι άλλο µπορεί να σας πειράζει απ’ όλα αυτά; Δεν βλέπω κάτι.
Πάµε στην παράταση ασυλίας µελών του Δ.Σ. για να το ξαναπούµε. Όσον αφορά τις φαρµακαποθήκες το έχουµε εξηγήσει.
Αν δεν ψηφιστεί αυτό το άρθρο, κλείνουν πάρα πολλές φαρµακαποθήκες εκεί που είναι, σε περιοχές όπου έχει αλλάξει ο πολεοδοµικός κανονισµός. Ο επαναχαρακτηρισµός βιοµηχανικών
κέντρων πάλι είναι πάρα πολύ τυπικό θέµα για να προχωράνε οι
επενδύσεις.
Τα του ΕΣΠΑ θα τα πει ο κ. Τσακίρης. Θα αναφερθεί σε κάποιες λίγες τεχνικές βελτιώσεις του ΕΣΠΑ. Να πω στον κ. Τσακίρη ότι αυτός είναι στην πραγµατικότητα ο εισηγητής του
άρθρου για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και µπράβο,
κύριε Τσακίρη, που σκεφτήκατε ότι µπορεί να υπάρχουν και ικανοί δηµόσιοι υπάλληλοι που µπορούν να παίξουν αυτόν τον ρόλο
και σας το λέω εγώ που είµαι αναφανδόν υποστηρικτής του ιδιωτικού τοµέα, αλλά εµένα µου αρέσουν οι ίσες ευκαιρίες και οι
ίσοι κανόνες. Γιατί κάποιος, ας πούµε, να καταψηφίσει τη δυνατότητα να µπορεί και ένας δηµόσιος υπάλληλος, εφόσον έχει τα
προσόντα, να πάρει µια τέτοια ανώτατη θέση; Τι είναι οι δηµόσιοι
υπάλληλοι; Παιδιά κατώτερου Θεού; Πολύ καλώς έκανε ο κ. Τσακίρης και εισηγήθηκε τη σχετική νοµοθεσία.
Νοµίζω ότι έχω πει όλα τα βασικά. Θα κλείσω. Thess-Intec. To
ξέρετε. Είναι πολύ σηµαντικό. Παίρνει σάρκα και οστά µια δέσµευση του κυρίου Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ που το παρακολουθεί ο κ. Δήµας από πάνω.
Έχουµε αύξηση του ποσού ενίσχυσης ανά υποβαλλόµενο
επενδυτικό σχέδιο, από τα πέντε εκατοµµύρια στα δέκα εκατοµµύρια. Και αυτό πάλι στην ίδια λογική εντάσσεται, εφόσον
έχουµε περισσότερα χρήµατα. Πριν, που έπρεπε να µοιράσουµε
λιγότερα χρήµατα, αναγκαστικά πιέζαµε όλα τα όρια και πιέζαµε
τους κλάδους, γιατί είχαµε το όριο των πεντακοσίων εκατοµµυρίων για τη µικρή και µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα. Εφόσον
τώρα αυτό το όριο τετραπλασιάστηκε για το έτος 2020, πρέπει
να προλάβουµε να πετύχουµε επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν σ’ αυτόν τον νόµο εντός των προθεσµιών.
Να σας πω ότι ο τρέχων κύκλος λήγει στις 31 Ιουλίου για τη
µικρή και µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα. Δεν θα δοθεί παράταση, αλλά αυτοµάτως από την 1η Αυγούστου θα ξεκινήσει νέος
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ίδιος κύκλος. Για ποιον λόγο δεν θα δοθεί παράταση; Για να ξεκινήσει η αξιολόγηση των προηγούµενων προτάσεων και να µην καθυστερούν αυτοί που κατέθεσαν ήδη, να τελειώσει η µοριοδότηση
που γι’ αυτό µπορεί να κάνουµε, όπως ξέρετε, και έξι και επτά και
οκτώ µήνες. Άρα, για να πάµε πιο γρήγορα, λέµε ότι, αντί να δώσουµε παράταση, σπάσαµε το ένα δισεκατοµµύριο σε δύο πεντακοσάρια και όποιος προλαβαίνει και πάει και καταθέτει την αίτησή
του στον αναπτυξιακό νόµο θα ενταχθεί πάρα πολύ γρήγορα, για
να µπορέσει γρήγορα να ξεκινήσει την επένδυσή του, γρήγορα να
βρει ο κόσµος δουλειά, γρήγορα να πάρει εµπρός η οικονοµία σε
µια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Αυτό είναι όλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και µ’ αυτό ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι το τελευταίο. Το λέω απλώς και µόνο για να λυθεί το πρωινό.
Παράταση ασυλίας µελών Δ.Σ. της «ΕΒΖ Α.Ε.». Θέλω να το
εξηγήσω ξανά, γιατί εδώ έχω πει …
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Θα το ψηφίσει ή όχι ο ΣΥΡΙΖΑ;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θα µας το πει η κ. Τζάκρη.
Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Εµείς ξεκινάµε να βρούµε λύση στο
θέµα της ΕΒΖ. Πράγµατι είναι το θέµα της ΕΒΖ µεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς, δηλαδή της Intrum τώρα, που είναι ο βασικός
πιστωτής της ΕΒΖ, του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΒΖ και του
επενδυτού, του κ. Καραθανάση. Προσφέραµε στον κ. Καραθανάση τις καλές µας υπηρεσίες. Δεν εµπλέκεται το κράτος στη
συµφωνία. Η συµφωνία είναι µεταξύ του πιστωτή, που είναι η
τράπεζα, του διοικητικού συµβουλίου και του επενδυτού που έχει
νοικιάσει τις εγκαταστάσεις στις Σέρρες και στο Πλατύ. Πολύ
ωραία. Στην αρχή η συµφωνία είχε µπει υπό την αίρεση ότι αυτό
το επενδυτικό σχήµα θα εγκριθεί από το δικαστήριο κατά το
πλαίσιο της αίτησης υπαγωγής στο άρθρο του νόµου 106β.
Πράγµατι το δικαστήριο επικύρωσε τη συµφωνία και ενέκρινε το
σχέδιο εξυγίανσης. Σύµφωνα µε τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ του 2018,
είχε προβλεφθεί η ποινική ασυλία για τα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου µέχρι την έκδοση της δικαστικής αποφάσεως.
Ήλθαν τώρα οι άνθρωποι αυτοί.
Κάνω µια παρένθεση. Εµείς δεν έχουµε αλλάξει το διοικητικό
συµβούλιο. Έχουµε αφήσει το ίδιο. Έχουµε καλή συνεργασία
µαζί τους. Δεν θέλουµε να φανεί ότι έχουµε κάποιου είδους κοµµατική διάθεση. Είναι εν εξελίξει σχέδιο. Αυτοί «τρέχουν» αυτό
το πράγµα εδώ και µερικά χρόνια. Δεν θέλαµε να πάµε βιαίως
και να πούµε «σας βγάζουµε για να βάλουµε άλλους». Δεν
έχουµε τέτοιο πρόβληµα.
Μας είπαν οι άνθρωποι αυτοί: «Μα τώρα που προχωράει το
σχέδιο, αν δεν επεκταθεί η ασυλία µέχρι την εφαρµογή της δικαστικής αποφάσεως, στο ενδιάµεσο εµείς είµαστε «στον
αέρα».». Σε τι είµαστε «στον αέρα»; Σε αγωγές από τον ΕΦΚΑ,
σε αγωγές από πιστωτές κ.ο.κ..
Άρα τι είπαµε; Παρατείνουµε την ασυλία τους µέχρι την εφαρµογή της δικαστικής αποφάσεως, όπου µετά πια θα έχει και νέο
επενδυτή όλο το σχήµα και θα πάει παρακάτω.
Δεν βλέπω για ποιον λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει τη διάθεση να
υπερψηφίσει αυτή τη διάταξη. Ειλικρινά δεν µπορώ να το καταλάβω. Λέει: «Θα θέλατε να αφήνουµε τους ανθρώπους να τους
τρέχουν για χρέη της ΕΒΖ, που κυνηγάνε την ΕΒΖ εδώ και δεκαετίες;». Λέει: «Θα ευθύνεται ο νυν πρόεδρος της ΕΒΖ ή ο νυν
αντιπρόεδρος της ΕΒΖ για τον ΕΦΚΑ που χρωστάει η ΕΒΖ εδώ
και τριάντα χρόνια;».
Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τους αφήσουµε ακάλυπτους.
Πιστεύω ότι πρέπει να τους δώσουµε αυτό το εργαλείο και αυτή
την ασυλία. Θα ήθελα πάρα πολύ τη γνώµη και του ΣΥΡΙΖΑ, διότι
εγώ άκουσα εδώ πέρα –και έµεινα έκπληκτος- ότι βεβαίως αν
έχει να κάνει µε επενδύσεις, ξέρω κι εγώ.
Τονίζω ότι η ασυλία δεν αφορά στον επενδυτή, δηλαδή στον
κ. Καραθανάση. Δεν έχει καµµία σχέση ο επενδυτής µ’ αυτό το
άρθρο. Αφορά στο νυν Διοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης, όπως είχε οριστεί από την προηγούµενη κυβέρνηση. Παρακαλώ πολύ, θέλω σ’ αυτό µια καθαρή απάντηση
από τον ΣΥΡΙΖΑ.
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Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώµη για το ότι υπερέβην λίγο τον χρόνο, αλλά έπρεπε να δοθούν όλες οι απαντήσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα το εξηγήσω εγώ,
γιατί πράγµατι είδα διαµαρτυρίες απ’ όλες τις πλευρές.
Πρώτον, ο Υπουργός είχε προφανώς την ανοχή του Προεδρείου. Εγώ δεν αντέδρασα ούτε στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους που πήραν αρκετά παραπάνω χρόνο, γιατί οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι εκφράζουν συνολικά ο καθένας
το κόµµα του και µάλιστα –έτσι λέει ο Κανονισµός- εκπροσωπούν
τον Πρόεδρό τους, ο οποίος είναι το άλφα και το ωµέγα για κάθε
κόµµα. Το ίδιο και ο Υπουργός. Εγώ παρακολουθώ. Δεν είµαι
στατικός, είµαι δυναµικός πάνω στην Έδρα και παρακολουθώ και
µέτρησα ότι ο περισσότερος χρόνος οµιλίας του κυρίου Υπουργού καταναλώθηκε σε απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν στα ερωτήµατα που κυρίως έθεσαν συνάδελφοι Βουλευτές και
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Να µην πω ονόµατα που έλεγαν
«κύριε Υπουργέ, µετά να µου απαντήσετε». Δεν µπορεί να µην
απαντάει ο Υπουργός.
Άρα, λοιπόν, το Προεδρείο σέβεται και δείχνει µεγαλύτερη
ανοχή απ’ όσο πρέπει τόσο στους Υπουργούς όσο και στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Αυτή τη στιγµή, πριν δώσω τον λόγο στον κ. Μπουκώρο για
µια µικρή παρέµβαση που θέλει να κάνει, θα δώσω τον λόγο στον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Τζανακόπουλο,
επί προσωπικού. Προηγείται το προσωπικό.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Αρσένη, θέλετε
τον λόγο επί προσωπικού;
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα σας δώσω µετά
τον λόγο.
Κύριε Τζανακόπουλε, εξηγήστε µας σε τι έγκειται το προσωπικό για ένα λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το να κάνει κανείς στρατηγική συζήτηση µε τον κ. Γεωργιάδη είναι απολύτως αδύνατον και
αυτό αποτελεί κοινό τόπο για όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου.
Δεν αισθάνεται άνετα στο σύµπαν των εννοιών και, ακριβώς
επειδή δεν αισθάνεται άνετα στο σύµπαν των εννοιών, επιχειρεί
πάντοτε να κατεβάσει το επίπεδο της συζήτησης στο πεδίο της
εξυπνάδας που καταλαβαίνει το κοινό του. Με αυτή την έννοια,
νοµίζω ότι παρέλκει να συνεχιστεί το ζήτηµα αυτό.
Σε σχέση µε τις απειλές, διότι ξεστόµισε και κάποιες απειλές
ο Υπουργός που υπερκοστολόγησε το Lucentis, σε µας, στον ΣΥΡΙΖΑ, ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε δελτίο
τιµών φαρµάκων που υπερκοστολογούσε το Lucentis και αν δεν
είχε παραγραφεί το αδίκηµα της απιστίας, θα είχε καταδικαστεί
για κακούργηµα, ήρθε εδώ...
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Δεν το αλλάξατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μη διακόπτετε. Πρέπει να ακουστεί. Κάθε άποψη θα ακούγεται χωρίς διακοπές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το έχει πει και ο ίδιος, το
έχει οµολογήσει. Η απιστία έχει παραγραφεί.
Ο άνθρωπος, λοιπόν, που θα είχε καταδικαστεί για κακούργηµα, αν δεν είχε παραγραφεί το αδίκηµα το οποίο τέλεσε και το
οποίο έχει οµολογήσει στην τηλεόραση, ήρθε εδώ να µας απειλήσει.
Κοιτάξτε, όταν χάνει την ψυχραιµία του ο κ. Γεωργιάδης, είναι
επίσης κοινός τόπος σε όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου ότι
γίνεται διασκεδαστικός. Εποµένως δεν µπορώ παρά να αντιµετωπίσω τις απειλές του ως αυτό ακριβώς που είναι, ως κωµωδία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, αλλά µην ανοίξουµε τη συζήτηση, γιατί περιµένουν
πολλοί και η Αίθουσα δεν µπορεί να κρατήσει και πολύ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κατ’ αρχάς, ξεκινώντας από τα εύκολα, όσον
αφορά το Lucentis, η Ολοµέλεια ήταν παρούσα όταν ο κ. Πολά-
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κης παραδέχθηκε ότι επί τεσσεράµισι χρόνια τιµολογούσαν το
Lucentis µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο από σεβασµό στην υπουργική µου απόφαση. Τιµή στο Lucentis µε τη νέα υπουργική απόφαση δεν πρόλαβα να βγάλω, καθώς η υπουργική απόφαση
εξεδόθη τον Ιούνιο του 2013 και µετά από λίγες µέρες έφυγα
από το Υπουργείο. Τιµή µε τη νέα υπουργική απόφαση βγήκε τον
Νοέµβριο του 2014 από τον επόµενο Υπουργό. Όµως, µε τον ίδιο
τρόπο τιµή έβγαλε ο Πολάκης επί τεσσεράµισι χρόνια. Και του
Πολάκη η απιστία δεν έχει παραγραφεί, κύριε Τζανακόπουλε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μέσα θα ήσουν.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Το «µέσα θα ήσουν» µου το λέτε για να το ακούσω.
Ακούστε, πράγµατι τη βραδιά που πήγατε στον Άρειο Πάγο για
να στήσετε µαζί µε τους άλλους σκευωρία «NOVARTIS» προφανώς νοµίζατε –τώρα που γελάτε- ότι είστε και δικαστής και βγάζετε
απόφαση και µε καταδικάζετε κιόλας. Προλάβατε στη Βουλή να
πείτε, όχι µόνο ότι είµαι ένοχος απιστίας, αλλά θα έµπαινα και φυλακή. «Τζανακόπουλος αρχιδικαστής»! Αυτό είναι το επεισόδιο
που ακούµε σήµερα. Το αφήνω, όµως, και πάω στην ουσία.
Σας κατηγορώ, κύριε Τζανακόπουλε, πέραν όλων των άλλων,
για ρατσισµό. Δεν κατάλαβα. Τι έχουν οι δικοί µου ψηφοφόροι
και είναι κατώτεροι των άλλων και τους αρέσουν οι εξυπνάδες;
Είπατε: «Απευθύνεται στους δικούς σας ψηφοφόρους, που τους
αρέσουν οι εξυπνάδες.».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί δεν µου κάνεις προανακριτική; Οι υπογραφές πού είναι;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ρατσιστής είστε, κύριε; Χωρίζετε τους ανθρώπους στο ποιοι είναι οι ικανότεροι και ποιοι είναι λιγότερο ικανοί;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ακροδεξιοί είναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ρατσιστής είσαι, Τζανακόπουλε; Σε καταλάβαµε, κύριε Τζανακόπουλε, ποιος πραγµατικά είσαι.
Εγώ, λοιπόν, δεν ξεχωρίζω τους ψηφοφόρους. Σέβοµαι όλους
τους ψηφοφόρους. Και αυτούς που ψηφίζουν εµένα, που ευτυχώς για την πολιτική µου σταδιοδροµία είναι πολλές δεκάδες χιλιάδες σε κάθε εκλογική αναµέτρηση, εβδοµήντα χιλιάδες στην
τελευταία, αλλά και αυτούς που ψηφίζουν εσάς. Προφανώς κάνουν κάποιο λάθος, αλλά µέσα στη ζωή επιτρέπεται και το
σφάλµα.
Η ουσία, όµως, παραµένει. Η έρευνα της σκευωρίας «NOVARTIS» από την ελληνική δικαιοσύνη τώρα ξεκινά και κάποιος κ. Τζανακόπουλος είχε πάει το βράδυ πριν έρθει ο φάκελος στη Βουλή
σε κάποια κ. Δηµητρίου. Τα άλλα θα τα δείξει η ανάκριση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Αρσένη, εξηγήστε σε ένα λεπτό σε τι έγκειται το προσωπικό, αλλιώς επί γενικών
πολιτικών θεµάτων θα πάρετε τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το προσωπικό έγκειται στις κατηγορίες του κ. Γεωργιάδη και
τις αναφορές για την κατανόηση του Κανονισµού και γι’ αυτό
θέλω να αναρωτηθώ πραγµατικά.
Ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος παραβιάζει διαρκώς τον Κανονισµό
της Βουλής, που στην επιτροπή µπορεί να δίνει τον λόγο στους
Βουλευτές, που εδώ πέρα θα µιλήσει µετά από κάθε οµιλητή,
που θα πάρει τον λόγο αντί για δεκαοκτώ για σαράντα λεπτά,
που έχει φέρει εδώ πέρα σε αυτή τη Βουλή, σε κάθε νοµοσχέδιο,
µια φωτογραφική τροπολογία εκπρόθεσµη –και µάλιστα σε
άσχετα νοµοσχέδια- πάντα, σταθερά, σε κάθε νοµοσχέδιο που
αφορά το Ελληνικό και κάνει το παράνοµο νόµιµο, µας ζητάει τον
λόγο, σε εµένα και στο ΜέΡΑ25, επειδή χρησιµοποιούµε λίγο
χρόνο, επειδή σεβόµαστε τους πολίτες;
Κύριε Γεωργιάδη, ο δικός µας ο κόσµος κυριαρχείται από την
έννοια του σεβασµού προς τη ζωή και τους άλλους ανθρώπους.
Ο δικός σας κόσµος κυριαρχείται από την έννοια της εξυπηρέτησης των συµφερόντων των λίγων σε βάρος των πολλών. Αυτή
είναι η δικιά µας εικόνα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΗ’ - 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο, αλλά να µη συνεχίσουµε τον διάλογο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θα πω κάτι τελευταίο. Τα άλλα τα είπαµε το
πρωί.
Ακούστε, κύριε Αρσένη. Εµείς κατεβήκαµε στις εκλογές λέγοντας ότι θέλουµε να επιταχύνουµε το Ελληνικό. Εσείς κατεβήκατε
στις εκλογές λέγοντας ότι δεν θέλετε να γίνει το Ελληνικό. Το
ποιος από τους δυο µας έλαβε περισσότερες ψήφους νοµίζω ότι
το ξέρουµε. Αν κάποιος δεν σέβεται στην Αίθουσα αυτό που
θέλει η πλειοψηφία, δηλαδή οι πολλοί, είστε προφανώς εσείς,
ενώ ξέρετε ότι η µεγάλη πλειοψηφία πια του ελληνικού λαού -και
το ίδιο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση-, τα δύο µεγαλύτερα κόµµατα της Ελλάδας και το ΠΑΣΟΚ που είχε πρωτοξεκινήσει, δηλαδή ένα ποσοστό του εκλογικού σώµατος άνω του 80%
επιθυµεί να τελειώσει η επένδυση στο Ελληνικό.
Εσείς προσωπικά έχετε πάει µε προσφυγές στο Συµβούλιο της
Επικρατείας, για να σταµατήσετε µε νύχια και µε δόντια την επένδυση. Άρα το ποιος εξυπηρετεί τα συµφέροντα των πολλών στην
Αίθουσα το ξέρουµε πολύ καλά, γιατί µετρηθήκαµε στις εκλογές.
Εµείς των πολλών και εσείς των λίγων. Μη µας κάνετε και µάθηµα, λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Για να µην υπάρξει
καµµία παρεξήγηση, δίνω τον λόγο τώρα για µια µικρή παρέµβαση δύο, τριών λεπτών στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Μπουκώρο. Έχει ζητήσει τον λόγο για
την τοποθέτησή του συνολικά ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής,
ο συνάδελφος κ. Δηµήτρης Κωνσταντόπουλος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εσείς, κύριε Βιλιάρδο, ζητάτε τον λόγο επί προσωπικού;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Απουσιάζει ο συνάδελφος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Επί προσωπικού µόνο
µπορεί να δοθεί. Ο συνάδελφος το τι είπε...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος λείπει αυτή τη στιγµή. Είπε κάτι ο κ. Γεωργιάδης, απλά ήθελα
να δώσω µια πολύ µικρή απάντηση, του ενός λεπτού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν µπορείτε να πάρετε τον λόγο. Δεν µπορείτε. Λυπάµαι. Δεν είστε και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Είστε εισηγητής. Μετά ως εισηγητής θα
πείτε για ένα λεπτό αυτό που θέλετε.
Κύριε Μπουκώρο, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κατ’
αρχάς, δεν θα αξιοποιήσω όλο τον χρόνο, παρ’ ότι βάσει του Κανονισµού δικαιούµαι εννέα ακόµη λεπτά. Θα ήθελα, όµως, να επισηµάνω ορισµένα πράγµατα, γιατί η κυνικότητα µε την οποία
υιοθετούνται τα fake news και αραδιάζονται τα ψέµατα στην Αίθουσα µου προκαλεί εντύπωση. Και βεβαίως το ότι λέγονται από
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση είναι -αν θέλετε- ένα γεγονός που
δεν θα πρέπει να προξενεί εντύπωση. Αν κάποιοι άλλοι µε την
ίδια κυνικότητα προσπαθούσαν να διαστρεβλώνουν την εικόνα
σε αυτή την Αίθουσα, ενδεχοµένως και να γινόταν πιστευτή.
Επειδή είναι πρόσφατος ο κυβερνητικός βίος της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, µάλλον δεν χρειάζεται και να απαντηθούν όλα
όσα υιοθετούνται και αναπαράγονται κατ’ αυτόν τον τρόπο.
Τα λέω αυτά, κύριε Πρόεδρε, διότι εδώ επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί ότι στη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός πήγε,
έµεινε άπραγος, πήρε ό,τι του έδωσαν και επέστρεψε στην Ελλάδα. Έγινε προσπάθεια να παρουσιαστεί ότι συναντήθηκε µόνο
µε τον κ. Αναστασιάδη ο Πρωθυπουργός της χώρας. Λες και δεν
είδαµε τη συνάντησή του στο περιθώριο µε τον κ. Μακρόν, λες
και δεν είδαµε τη συνάντησή του στην τριµερή µε τους κορυφαίους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λες και δεν είδαµε τη συνάντησή του και τη διαπραγµάτευσή του µε τους πέντε ηγέτες
της Νοτίου Ευρώπης, οι οποίοι ήταν στους οκτώ που προκάλεσαν το αντικείµενο της Συνόδου Κορυφής και πίεσαν για γενναίες
αποφάσεις, λες και όλα έγιναν µε αυτόµατο πιλότο και τα 32 δισεκατοµµύρια ευρώ, συν τα 40 δισεκατοµµύρια ευρώ του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, έρχονται µε αυτόµατο πιλότο.
Και η νέα αγροτική ενίσχυση έρχεται µε αυτόµατο πιλότο, λες
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και δεν συζητούσαµε τα τρία χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ ότι, λόγω της
αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας και του αιτήµατος των
ανατολικών χωρών για ενισχύσεις πρώτης ταχύτητας, υπάρχει
σοβαρός κίνδυνος να µειωθεί η ΚΑΠ και η ενιαία ενίσχυση προς
τους αγρότες από τα 2,1 στο 1,7 δισεκατοµµύριο ευρώ. Λες και
όλα έγιναν µε αυτόµατο πιλότο. Λες και µόνο ο κ. Τσίπρας ξέρει
να διαπραγµατεύεται στις Συνόδους Κορυφής και να περνάει τις
θέσεις του.
Αυτό είναι µια απόλυτη διαστρέβλωση της πραγµατικότητας,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και λυπάµαι που το λέω, αλλά, ενώ
προσποιείστε τη σοβαρή Αντιπολίτευση και ισχυρίζεστε ότι συµµετέχετε ιδιαίτερα στις δύσκολες καταστάσεις στη δηµιουργία
αρραγούς εσωτερικού µετώπου, θέλετε να κρυφτείτε και η χαρά
δεν σας αφήνει. Από τη µια, τι κάνατε στον Έβρο; Κάνατε µια
απίστευτη αναπαραγωγή fake news ότι παραχωρήσαµε εθνικό
έδαφος. Επειδή είχε πέσει η στάθµη του Έβρου, κάνατε µια απίστευτη παραγωγή, µε κανάλια επικοινωνίας προσκείµενα σε
εσάς, πολιτικά στελέχη να αναπαράγουν και να δείχνουν σε µια
ξέρα τους Τούρκους στρατοχωροφύλακες και να λέτε ότι παραχωρήσαµε και δεκατέσσερα στρέµµατα εθνικού εδάφους! Λες
και πήρατε τη µεζούρα και τα µετρήσατε!
Τι έγινε στη συνέχεια µε τον κορωνοϊό; Δεν πέρασε λίγος καιρός και ενώ την αρχή ποιήσατε την ανάγκη φιλότιµο και συµφωνήσατε µε την αντιµετώπιση της πανδηµίας, άρχισαν οι επιθέσεις
στους αρχιτέκτονες υλοποίησης του σχεδίου και λέω για τον κ.
Χαρδαλιά και τον κ. Τσιόδρα. Ήταν καθηµερινές οι επιθέσεις σας
στους ανθρώπους που υλοποίησαν ένα σχέδιο το οποίο ήταν
από τα πιο πετυχηµένα στον κόσµο.
Και τι κάνετε στη συνέχεια; Ενώ λέτε ότι θα συµβάλετε, έρχεστε να ενοχοποιήσετε την Κυβέρνηση για το οικονοµικό αποτύπωµα της πανδηµίας. Το µόνο που δεν µας είπατε είναι ότι
κατασκευάσαµε τον ιό στο υπόγειο του Μαξίµου!
Και ενώ λέτε ότι βάλατε πλάτη, η χαρά και πάλι δεν σας αφήνει. Περιµένετε µια καταστροφή από το οικονοµικό αποτύπωµα
της πανδηµίας για να την πιστώσετε στην Κυβέρνηση, αλλά ούτε
αυτή έρχεται, γιατί η συµφωνία γίνεται στη Σύνοδο Κορυφής,
γιατί η Κυβέρνηση διαθέτει ακόµα πολεµοφόδια, γιατί η Κυβέρνηση έχει να ανακοινώσει πενήντα εννιά µέτρα ανακούφισης.
Δηλαδή τι κάνετε; Στην τιτάνια προσπάθεια που κάναµε στον
Έβρο, περιµένετε να γίνει η στραβή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Μπουκώρο. Δεν είναι παρέµβαση αυτή. Θα τοποθετηθείτε επί
του συνόλου;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας υπενθυµίζω
ακριβώς ότι κάνω χρήση του χρόνου µου ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Είχατε πει για µια
µικρή παρέµβαση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Οπότε, συνεχίζω.
Τι κάνετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης;
Περιµένετε στα µεγάλα θέµατα πότε θα τύχει η στραβή της Κυβέρνησης, στη βάρδιά µας. Όµως εµείς δεν είµαστε βαρδιάνοι
της διακυβέρνησης. Είµαστε 24/7! Άλλοι είναι βάρδια και είπαν:
«Τι να κάνεις; Μια αστραπή στη βάρδια ήταν.». Δεν το αντιµετωπίζουµε έτσι εµείς.
Περιµένετε, λοιπόν, να στραβώσει στον Έβρο. Περιµένετε να
στραβώσει στον κορωνοϊό. Περιµένετε να στραβώσει στα οικονοµικά ζητήµατα του κορωνοϊού. Περιµένετε να στραβώσει η
δουλειά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και σε ό,τι βγαίνει στην επικαιρότητα. Μα, δεν σας αφήνει η χαρά. Δείτε τις τοποθετήσεις σας. Δείτε τις δηλώσεις σας.
Κι όµως. Μια Κυβέρνηση που εργάζεται µε σύστηµα και µε
σχέδιο, µπορεί να αντιµετωπίζει δυσκολίες οι οποίες ήταν πρωτοφανείς για το 2020, αλλά δεν µιλάει για στραβές. Κάνει το καθήκον της. Δεν αποποιείται των ευθυνών της, λέγοντας «µην
τύχει σε εµένα». Δεν το είπε κανένας Υπουργός και κυρίως δεν
το είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό.
Γι’ αυτό θα ήταν καλύτερο, αν πράγµατι θέλετε να πείσετε ότι
µεταλλάσσεστε σε σοβαρή Αντιπολίτευση, στα µεγάλα και καίρια
να συµβάλλετε µε ειλικρίνεια, ναι, µε κριτική και µε προτάσεις,
όχι να υιοθετούµε την κάθε ανεύθυνη πληροφορία, όπως άκουσα
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από κάποια στελέχη προχθές το βράδυ, εν όψει του Σαββατοκύριακου, να υιοθετείται το tweet της τουρκικής πρεσβείας στην
Ουάσιγκτον ότι βγαίνει το σεισµογραφικό. Αυτό κάνετε συνεχώς!
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Ποιος το έκανε αυτό; Γιατί λέτε
ψέµατα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Φίλοι σας, πάντως, το κάνανε, όχι
δικοί µας φίλοι.
Θέλω να πω, αν πράγµατι επιθυµείτε να πείσετε ότι ασκείτε
εποικοδοµητικά τον ρόλο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ρόλο
που σας έταξε ο ελληνικός λαός και δεν είναι λίγος, πιστέψτε µε,
πρέπει να πείθετε και όχι µε κάθε ευκαιρία να υιοθετείτε ό,τι προκαλεί ρωγµές στο εσωτερικό µέτωπο, ιδιαίτερα κάτω από τέτοιες
περιστάσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Για το νοµοσχέδιο, βεβαίως, τα είπαν και οι Βουλευτές, τα είπε
και ο Υπουργός. Αλήθεια, ισχυρίζεστε µε σοβαρότητα ότι κάνατε
πιο φιλοεπενδυτική και πιο αναπτυξιακή πολιτική τα τεσσεράµισι
προηγούµενα χρόνια; Στα σοβαρά το ισχυρίζεστε αυτό;
Εγώ δεν θα σας πω ποιες ήταν οι εκτιµήσεις των διεθνών οργανισµών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ρυθµούς ανάπτυξης πριν αναλάβετε την εξουσία. Αυτές ήταν κάποιες
εκτιµήσεις. Εγώ θα ανακαλέσω στη µνήµη σας τι γράφατε κάθε
χρόνο στον ετήσιο προϋπολογισµό, δηλαδή για το ποιοι θα είναι
οι ρυθµοί ανάπτυξης την επόµενη χρονιά. Και πείτε µου µια χρονιά που επαληθεύσατε τις δικές σας εκτιµήσεις, µία από τα τεσσεράµισι χρόνια που κυβερνήσατε. Ούτε µία! Ούτε στο 50% των
εκτιµήσεών σας δεν κινηθήκατε! Καµµία χρονιά από τα τέσσερα
χρόνια και έξι µήνες που κυβερνήσατε! Καµµία απολύτως χρονιά!
Κι έρχεστε σήµερα να πείτε στην Κυβέρνηση εδώ, που έχει να
αντιµετωπίσει την έξαρση των λειτουργικών, που αντιµετώπισε την
κρίση στον Έβρο, που αντιµετώπισε την πρωτοφανή πανδηµία του
κορωνοϊού, αν η ύφεση θα είναι 7% και 8%. Λες και δεν έχει µεγαλύτερη σηµασία το γενικότερο σχέδιο, η βελτίωση της εικόνας της
χώρας, η άνοδος της θέσης της χώρας σε όλους τους παγκόσµιους αξιόπιστους δείκτες µέτρησης για την απόδοση και κυρίως
για τις προοπτικές που έχει η ελληνική οικονοµία.
Δεν σας παρακινεί την περιέργεια το γεγονός ότι, παρ’ ότι
υπάρχει πρωτοφανής παγκόσµια κρίση εξαιτίας του κορωνοϊού,
υπάρχουν εκτιµήσεις για βαθιά ύφεση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα επιτόκια προς τη χώρα, όποτε και αν αυτή βγει
στις αγορές, µένουν καθηλωµένα σε ιστορικό χαµηλό; Δεν σας
απασχολεί; Δεν σας προβληµατίζει αυτό; Λέτε οι αγορές να έγιναν φιλεύσπλαχνες και να θέλουν να χάσουν χρήµατα εις όφελος
της Ελλάδος; Δεν σας απασχολεί; Δεν είναι δείκτης εµπιστοσύνης αυτός; Δεν είναι δείκτης αξιοπιστίας;
Αν θέλετε να ακούσετε, όχι τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο,
αλλά έναν απλό Βουλευτή, πραγµατικά, επειδή ο ρόλος της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι σοβαρός σε ένα δηµοκρατικό
κοινοβουλευτικό πολίτευµα, αντί να προσποιείστε ότι σοβαρεύεστε, αντί να προσποιείστε ότι έχετε καταλάβει τα λάθη σας εξαιτίας των οποίων ο ελληνικός λαός σάς έταξε στη νέα θέση την
οποία σας έταξε, καλό θα ήταν να δείτε σοβαρότερα τον ρόλο
σας και πράγµατι να διατυπώσετε θέσεις τεκµηριωµένες και να
πάψετε να αρκείστε στις εύκολες εντυπώσεις.
Ενώ κατηγορείτε την ελληνική Κυβέρνηση για κυριαρχία στα
µέσα ενηµέρωσης και για πολιτική εντυπώσεων, εσείς σπεύδετε
πρώτοι να υιοθετήσετε ό,τι πιο εντυπωσιακό και ταυτόχρονα πιο
ψευδές. Σας ανέφερα πέντε-έξι παραδείγµατα για τα κορυφαία
ζητήµατα. Υπάρχουν δεκάδες άλλα για τα µικρότερα.
Θα έλεγα, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας, ότι σήµερα η
συζήτηση που έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης αυτού του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης κατέδειξε ένα και µόνο
έλλειµµα: το έλλειµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να αρθεί
στο ύψος των περιστάσεων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εγώ ευχαριστώ
πολύ.
Απλά επειδή κάποιοι συνάδελφοι που µπήκαν τώρα παρεξήγησαν, να πω ότι ο κ. Μπουκώρος, ενώ ζήτησε µικρή παρέµβαση,
έκανε την τοποθέτησή του και τον ευχαριστούµε, µάλιστα, διότι
έδωσε χρόνο που δεν υπάρχει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα σας πω γιατί δεν υπάρχει και κάνω παράκληση θερµή, αν
µπορούµε από εδώ και πέρα, να βοηθήσουµε τη διαδικασία, έτσι
ώστε να τελειώσουµε νωρίτερα, γιατί υπάρχουν δεκαπέντε επίκαιρες ερωτήσεις και αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο -όλοι
είστε µάρτυρες- απαντώνται στο σύνολό τους και θα πάµε τα µεσάνυχτα.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, ο κ. Κωνσταντόπουλος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν περάσω στο νοµοσχέδιο, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στην παρούσα συγκυρία. Οι
ηµέρες που διανύουµε σίγουρα είναι κρίσιµες για όλους. Εν τοις
πράγµασι, φαίνεται ότι η ένταση στο Αιγαίο κλιµακώνεται, µε το
σαφές µήνυµά µας προς την Τουρκία, µε την υπεύθυνη δική µας
στάση και µε την παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς
επίσης και µε την υπεύθυνη στάση της Γαλλίας. Μάλιστα, δεν
µπορώ να µην αναφερθώ στην ξεκάθαρη θέση των Γάλλων, του
Προέδρου Μακρόν, σε ό,τι αφορά το Διεθνές Δίκαιο και ότι τα
σύνορα της Ελλάδος είναι σύνορα της Ευρώπης. Ας µην ξεχνάµε, αγαπητοί συνάδελφοι, τη διαχρονική φιλία µε τους Γάλλους στο πνεύµα της ισονοµίας, της ισοπολιτείας και των
θεµελιωδών αξιών της δηµοκρατίας, γιατί αυτή είναι η αλήθεια
και θα πρέπει να λέγεται.
Ωστόσο, αγαπητοί συνάδελφοι, η τουρκική επιθετικότητα και
η προκλητικότητα παραµένει. Και γι’ αυτό, θα έλεγα, αυτές τις
µέρες δεν είναι θετικό να έχουµε ιδιαίτερες εντάσεις, κορώνες
και πολιτικές αντιπαραθέσεις που δεν τιµούν κανέναν. Γι’ αυτό,
αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει επίσης να τονίσουµε ότι δεν
πρέπει να εφησυχάζουµε.
Ακούµε από τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ερντογάν να επισηµαίνει µε κάθε τρόπο ότι περιφρονεί τους διεθνείς κανόνες, ότι
περιφρονεί το δίκαιο της θάλασσας, ότι περιφρονεί το διεθνές
Δίκαιο και µάλιστα, θα έλεγα, µε τη µετατροπή της Αγίας Σοφίας
σε τζαµί προκάλεσε όχι µόνο τους Έλληνες και τον Ελληνισµό,
αλλά και την παγκόσµια πολιτιστική κοινότητα.
Δεν σεβάστηκε και βεβήλωσε ένα µνηµείο παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς και φυσικά το σύµβολο της Ορθοδοξίας.
Ανοίγει συνεχώς ζητήµατα που έχουν κλείσει εδώ και εκατό χρόνια και συγκεκριµένα έχουν κλείσει µε τη συνθήκη της Λωζάνης.
Αµφισβητεί κυριαρχικά δικαιώµατα και εργαλειοποιεί ανθρωπιστικά ζητήµατα, υπονοµεύοντας όχι µόνο τις σχέσεις Ελλάδος
και Τουρκίας, αλλά και τις σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η πολιτική του ρητορική πλήττει την ασφάλεια και τη
σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Αναγορεύει τον εαυτό σου σε σουλτάνο, εµµένοντας στην αποκαθήλωση του κεµαλισµού, καθώς φυσικά και του κοσµικού κράτους,
οδηγώντας δηλαδή την Τουρκία στο να γίνει η Μέκκα του ισλαµισµού, µε ό,τι αυτό φυσικά συνεπάγεται.
Γι’ αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, χρειάζεται ένας εθνικός σχεδιασµός -και εδώ πρέπει να επιµείνουµε- µε εθνική στρατηγική,
που θα υπηρετηθεί από όλους. Εδώ να τονίσω ότι οι τετ α τετ
συναντήσεις του Πρωθυπουργού µε τους πολιτικούς Αρχηγούς
είναι καθαρά ενηµερωτικές και όχι φυσικά θεσµικές. Η Αντιπολίτευση και η Συµπολίτευση πρέπει να εκπληρώσουν τον ακέραιο
θεσµικό τους ρόλο και να στείλουµε φυσικά ένα µήνυµα ηχηρό,
ένα µήνυµα εθνικής οµοψυχίας µέσα από τη σύγκληση του Συµβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, δηλαδή, να θέσουµε επιτέλους µια
εθνική κόκκινη γραµµή. Δεν διεκδικούµε τίποτα, δεν παραχωρούµε τίποτα, δεν παραχωρούµε, φυσικά, τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα και ένα µήνυµα προς την άλλη πλευρά: ότι αν απλώσει
δάχτυλο, θα χάσει το χέρι. Αγαπητοί συνάδελφοι, ως Έλληνες
οφείλουµε ενωµένοι να ορθώσουµε το ανάστηµά µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι σε ένα άλλο θέµα των
ηµερών, την εξέλιξη της πανδηµίας στη χώρα. Τα κρούσµατα είναι
σταθερά και ανοδικά καθηµερινώς και οι επιστήµονες έχουν αρχίσει να κρούουν και πάλι τον κώδωνα του κινδύνου. Κατά τη διάρκεια του lockdown τα µηνύµατα ενηµέρωσης για την πανδηµία
ήταν καθηµερινώς στα κανάλια και φυσικά η ενηµέρωση πολλαπλή. Μάλιστα, θα ήθελα να συµφωνήσω µε πολλούς συναδέλφους
ότι η ενηµέρωση πρέπει να γίνει ξανά καθηµερινή. Άλλωστε το
να υπάρχει καθηµερινή ενηµέρωση και συνεχής υπενθύµιση για
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την πρόληψη, είναι βασικό µέσο αντιµετώπισης του κορωνοϊού,
ώστε να εντρυφήσει ο κάθε πολίτης στον ορατό κίνδυνο της πανδηµίας και έτσι να διασφαλίσουµε τη δηµόσια υγεία, προστατεύοντας φυσικά κατ’ επέκταση και την οικονοµία, ώστε εν
κατακλείδι να µην εκτροχιαστεί η κατάσταση, να µην αποτραπεί
ο σχεδιασµός και όλες αυτές οι µεγάλες θυσίες του ελληνικού
λαού πάνε χαµένες.
Έρχοµαι, αγαπητοί συνάδελφοι στο παρόν νοµοσχέδιο.
Ο εισηγητής µας, ο συνάδελφος κ. Μιχάλης Κατρίνης, διεξοδικά, τεκµηριωµένα αναφέρθηκε ενδελεχώς στο νοµοσχέδιο και
στα άρθρα του. Όλοι βέβαια συµφωνούµε, χωρίς περιστροφές
ότι το παραεµπόριο συνιστά µείζον οικονοµικό και κοινωνικό πρόβληµα, υποβαθµίζοντας φυσικά την ποιότητα των προϊόντων,
απαξιώνοντας τα ίδια τα προϊόντα και καταλύοντας θα έλεγα,
πνευµατικά δικαιώµατα και πλήττοντας ταυτόχρονα καταναλωτές και επιχειρήσεις. Κυρίως, αγαπητοί συνάδελφοι, πλήττει τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της
οικονοµίας µας.
Πρέπει, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουµε όλοι ότι το παραεµπόριο
αποτελεί µάστιγα της εποχής µας στην οικονοµία και την επιχειρηµατικότητα. Δεν είναι απλά µια δραστηριότητα, που αρχίζει και
τελειώνει µε την παραβίαση µιας συναλλακτικής φορολογικής
νοµοθεσίας. Είναι ένα σύγχρονο φαινόµενο που συνδέεται
άµεσα µε το πρόβληµα της παραοικονοµίας, δεδοµένου µάλιστα
ότι ξεκινά εκεί που παρουσιάζονται οι µεγάλες ευκαιρίες παράνοµων κερδών.
Ιδιαίτερα, αγαπητοί συνάδελφοι, στη σηµερινή εποχή της παγκοσµιοποίησης και των ψηφιακών δυνατοτήτων οι ευκαιρίες
αυτές είναι πάµπολλες. Γνωρίζουµε ότι υπάρχουν ιστοσελίδες
παράνοµες και ηλεκτρονικές αγορές, που διακινούν παραποιηµένα προϊόντα, που επωφελούνται, δηλαδή, όχι µόνο από τις
πωλήσεις αλλά και από τις διαφηµίσεις. Πρέπει, λοιπόν, να απαντήσουµε και να είµαστε ξεκάθαροι ότι υπάρχουν και οι τρόποι
και τα µέσα να τους εντοπίσουµε. Μάλιστα, εκτιµάται ότι µόνο
από τον ΦΠΑ και τους λοιπούς διαφυγόντες έµµεσους φόρους,
οι απώλειες ανέρχονται περίπου στα 3,5 µε 4 δισεκατοµµύρια
ετησίως, ενώ ταυτόχρονα σε ετήσια βάση η χώρα χάνει περίπου
15 - 20 δισεκατοµµύρια και περίπου είκοσι πέντε χιλιάδες θέσεις
εργασίας. Και λέω εκτιµάται, διότι καµµία αρµόδια υπηρεσία δεν
µπορεί να αποτυπώσει σε αριθµητικά µεγέθη το ύψος του παραεµπορίου σήµερα στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο αυτό η σύσταση διυπηρεσιακής µονάδας ελέγχου
αγοράς, δυνητικά θα µπορούσε να είναι σε ένα σωστό βήµα,
εφόσον βέβαια το βήµα αυτό είχε προκύψει µέσα από µια συστηµατική συνεργασία, µε τους αρµόδιους φορείς, ώστε να έχουν
εντοπιστεί τα προβλήµατα και να έχουν δοθεί λύσεις και απαντήσεις, ώστε να προταθούν και µέσα καταπολέµησης.
Κύριε Υπουργέ, το Κίνηµα Αλλαγής πιστεύει ότι χρειαζόταν µεγαλύτερη διαβούλευση και περισσότερος διάλογος, τόσο µε
τους παραγωγικούς φορείς όσο και µε τους συνδικαλιστικούς
εκπροσώπους. Και τούτο διότι σήµερα νοµοθετικό πλαίσιο υπάρχει, έλεγχοι διενεργούνται, προϊόντα κατάσχονται, πρόστιµα επιβάλλονται. Και εδώ, ερωτώ, αυτά τα πρόστιµα πληρώνονται; Δεν
έχουµε εικόνα. Μάλιστα σε αυτό θα έπρεπε να απαντήσει και η
προηγούµενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το παραεµπόριο γιγαντώθηκε. Γι’ αυτό και χρειάζεται
λίγο σκληρή αυτοκριτική.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αν σήµερα συζητούσαµε ένα νοµοθετικό πλαίσιο αποκλειστικά για το παραεµπόριο, για τη στρατηγική
αντιµετώπιση αυτής της µάστιγας που ταλανίζει την οργανωµένη
εµπορική επιχείρηση, το πιθανότερο ήταν να συµφωνήσουµε
όλοι. Πάρα ταύτα βλέπουµε ένα νοµοσχέδιο που έρχεται ως
σκούπα και παρεµπιπτόντως συστήνει ένα νέο όργανο, µε αρµοδιότητα την αντιµετώπιση του παραεµπορίου. Αυτό όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για
συνολική και γενναία αντιµετώπιση του προβλήµατος και συγκεκριµένα του προβλήµατος που υπονοµεύει τη νόµιµη επιχειρηµατικότητα και την καθαρά λειτουργία της αγοράς. Ας µην
ξεχνάµε ότι ταυτόχρονα µε το παραεµπόριο και µε πυρήνα αυτό
παρατηρείται ανάπτυξη και άλλων µορφών παραβατικότητας,
όπως διακίνηση ναρκωτικών, µαστροπεία, διαρρήξεις, ληστείες

17155

και άλλες ποινικά κολάσιµες πράξεις.
Ωστόσο, ξαναλέω ότι το φαινόµενο αυτό είναι σύνθετο και
απαιτεί σύνθετες λύσεις και όχι απλά ένα νέο όργανο που συγκεντρώνει τη θεσµική µνήµη κάποιων διευθύνσεων ή υπηρεσιών
του Υπουργείου. Δηλαδή, εδώ λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι φέρνετε
ρυθµίσεις για να τελειώνουµε µε το παραεµπόριο που είναι και
άποψη των πολλών. Αν ρωτήσετε τους πολίτες αυτό θα σας πουν
«Τελειώστε µε το παραεµπόριο». Πότε; Χθες! Όχι σήµερα. Στην
πραγµατικότητα δεν µπαίνετε στα ενδότερα του προβλήµατος.
Με τα δεδοµένα αυτά η νέα υπηρεσία ΔΙΜΕΑ, δεν θα έχει τα
προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Και τούτο φυσικά, όταν δεν έχει
σαφή στόχευση και οριοθέτηση των αρνητικών αρµοδιοτήτων,
όταν δεν είναι ξεκάθαρες οι αρµοδιότητες των επιµέρους υπηρεσιών και των ελεγκτών, όταν δεν διευκρινίζεται η διαδικασία
βεβαίωσης παραβάσεων και επιβολής κυρώσεων.
Και, µάλιστα, εδώ, κύριε Υπουργέ και αγαπητοί συνάδελφοι,
ούτε προβλέπεται ή προβλέπονται δέκα στελέχη Σωµάτων Ασφαλείας µε απευθείας υπαγωγή από τον Υπουργό που παραπέµπει
στη γνωστή λογική των αποσπάσεων. Τα συµπεράσµατα εδώ
δικά σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αντιµετώπιση του παραεµπορίου απαιτεί κατάλληλα συντονισµένη στρατηγική µε τη συµµετοχή επιστηµόνων µε γνώση των ιδιαιτεροτήτων των τοµέων του
εµπορίου και φυσικά και των υποκλάδων αλλά και κατάλληλα εκπαιδευµένο στελεχικό δυναµικό που θα επιφορτιστεί να συµβάλλει στη στρατηγική καταπολέµηση του παραεµπορίου.
Χρειάζεται, αγαπητοί συνάδελφοι, µια εκστρατεία διαπαιδαγώγησης των καταναλωτών και των πολιτών για να αποκτήσουν,
δηλαδή, οι πολίτες φορολογική συνείδηση και συνέπεια και να
εδραιωθεί, δηλαδή, στη συλλογική συνείδηση της κοινωνίας µας.
Πόσο πρακτική είναι αυτή η παραβατική περιθωριακή δραστηριότητα τόσο για την αγορά όσο και για το κοινωνικό σύνολο;
Ωστόσο, µε το παρόν νοµοσχέδιο, αγαπητοί συνάδελφοι, φαίνεται ότι η Κυβέρνηση, θα έλεγα, προσχηµατικά και παρεµπιπτόντως θέλει να στηρίξει την οργανωµένη εµπορική επιχείρηση
καθώς και τη µεσαία µικρή επιχείρηση που πέρασε, θα έλεγα,
µια σκληρή δεκαετή κρίση και σήµερα βιώνει τα αποτελέσµατα
της πανδηµίας.
Είναι ορατό ότι χρειάζονταν και χρειαζόταν από πλευράς Κυβέρνησης µια πιο κάθετη και εµπεριστατωµένη λύση. Να θυµίσω
ότι η Κυβέρνηση εξαίρεσε το λιανεµπόριο από την επέκταση της
µείωσης του ενοικίου. Στο ΤΕΠΙΧ II εξαντλήθηκαν τα κονδύλια
και το σύνολο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων του λιανεµπορίου
θα έλεγα ότι είναι εκτός.
Να σας θυµίσω ότι στο Ταµείο Εγγυοδοσίας είναι αυστηρότατοι οι όροι χορήγησης των νέων δανείων που στη συντριπτική
τους πλειοψηφία εξυπηρετούν τις µεγάλες επιχειρήσεις και σε
καµµία περίπτωση, κύριε Υπουργέ, τις µικροµεσαίες, τις µικρές
και πολύ µικρές οι οποίες για µια ακόµη φορά έµειναν στην τύχη
τους. Και τούτο διότι ζητούνται υψηλές διασφαλίσεις και εξασφαλίσεις µε αποτέλεσµα να µένουν όλες οι µικρές επιχειρήσεις
εκτός χρηµατοδότησης.
Έρχοµαι σε ένα άλλο σοβαρό ζήτηµα που αφορά τις επιταγές.
Χορηγήσατε εβδοµήντα πέντε ηµέρες αναστολής εγγραφής
στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» από την 1η Ιουλίου του 2020. Μάλιστα, αφορά
µόνο τις επιταγές του τουρισµού, δηλαδή των ξενοδοχείων, των
τουριστικών γραφείων και πρακτορείων και φυσικά των εποχικών
καταστηµάτων.
Εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, εξαιρέθηκαν οι επιχειρήσεις του
τριτογενούς τοµέα που θεωρούνται εποχικές, συµπεριλαµβανοµένων και των εµπορικών -αυτό πρέπει να ρυθµιστεί, κύριε
Υπουργέ, αυτό δείτε το- αλλά και επιχειρήσεις των υπόλοιπων
κλάδων που έχουν πληγεί βαθύτατα από την πανδηµία αυτή.
Όλες αυτές οι επιχειρήσεις αφέθηκαν στην τύχη τους. Δηλαδή,
δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη για τις επιταγές τους από την 1η
Ιουνίου και εφεξής.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι αφού επιχειρήσεις έκλεισαν ή τέθηκαν εκτός λειτουργίας µε εντολή του
κράτους σε τρίµηνη υποχρεωτική αργία λόγω του κορωνοϊού
είναι ανέφικτο να τους ζητάµε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους σαν να µην έχει συµβεί, δηλαδή, τίποτα.
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Υγιείς επιχειρήσεις, αγαπητοί συνάδελφοι και κύριοι Υπουργοί,
θα βρεθούν καταχωρισµένες στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ». Είναι χρέος της
πολιτείας να βρει τον τρόπο να τις στηρίξει.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, τα µικροδάνεια έως 25.000 ευρώ φαίνεται να έρχονται µετά τον Δεκέµβριο. Γιατί; Πώς, λοιπόν, θα αντέξουν οι επιχειρήσεις σε αυτό το περιβάλλον να λειτουργούν,
να πληρώνουν ενοίκιο, να πληρώνουν τους προµηθευτές και
τους εργαζόµενους;
Περιµέναµε, κύριε Υπουργέ, το παρόν νοµοσχέδιο να είναι περισσότερο στοχευµένο στη στήριξη της οργανωµένης εµπορικής
επιχείρησης και περισσότερο προσανατολισµένο προς την καθοριστική αντιµετώπιση του παραεµπορίου. Γι’ αυτό και δεν µπορούµε φυσικά να συναινέσουµε στην υποβάθµιση του φαινοµένου
που ταλανίζει την αγορά, ούτε στην απαξίωση των νόµιµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Γι’ όλα τα παραπάνω, λοιπόν, δεν συµφωνούµε µε το παρόν
νοµοσχέδιο και δεν µπορούµε φυσικά να το υπερψηφίσουµε,
παρ’ ότι συµφωνούµε µε αρκετά άρθρα και διατάξεις, άρθρα και
διατάξεις που θα ψηφίσουµε, όπως, είναι το Μητρώο Νεοφυών
Επιχειρήσεων, όπως η ηλεκτρονική σύσταση του ΙΚΕ µέσα από
την «Υπηρεσία µιας Στάσης», όπως τα κίνητρα για δαπάνες σε
έρευνα και ανάπτυξη, όπως οι διατάξεις για τη χορήγηση παράτασης των προθεσµιών για την τεχνική ανασυγκρότηση των ναυπηγείων, καθώς και άλλες διατάξεις στις οποίες αναφερθήκαµε
ενδελεχώς και αναλυτικά στις επιτροπές.
Σας καλούµε, κύριοι Υπουργοί, να λάβετε υπ’ όψιν τις παρατηρήσεις, τις επισηµάνσεις και τις προτάσεις µας που αναλυτικά,
διεξοδικά και τεκµηριωµένα έθεσε ο εισηγητής µας κ. Κατρίνης
και να τις κάνετε πράξη. Άλλωστε, αντιπολίτευση δεν σηµαίνει
ένα στείρο «όχι».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
Επειδή έρχονται συνάδελφοι και Υπουργοί που αναφέρονται
στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενηµερώνω ότι η έναρξη του κοινοβουλευτικού ελέγχου θα γίνει τουλάχιστον µετά από µία ώρα.
Δεν µπορεί να γίνει νωρίτερα γιατί υπάρχει ακόµα ο Υφυπουργός
Οικονοµικών κ. Βεσυρόπουλος, ο οποίος θα τοποθετηθεί επί φορολογικών άρθρων που αναφέρονται στο νοµοσχέδιο, στον
οποίο και δίνω αµέσως τον λόγο.
Θα παρακαλέσω τους εναποµείναντες συναδέλφους -και ιδιαίτερα της Νέας Δηµοκρατίας- αν µπορέσουν να περιοριστούν, γιατί
είναι πέντε από τη Νέα Δηµοκρατία και µόνο η κ. Πέρκα από τον
ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ να περιορίσετε από τώρα τις τοποθετήσεις
σας.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Σας δίνω πέντε λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Ανάπτυξης αποτελεί έναν ακόµη κρίκο στην αλυσίδα των νοµοθετικών πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης που έχουν ως στόχο να
προσδώσουν δυναµική στην ελληνική οικονοµία.
Το φορολογικό νοµοσχέδιο που θα ψηφιστεί την Τετάρτη κινείται κι αυτό στην ίδια κατεύθυνση. Έχει ξεκάθαρη αναπτυξιακή
στόχευση. Τα προηγούµενα χρόνια η φορολογική πολιτική είχε
έναν ακραίο εισπρακτικό χαρακτήρα. Εµείς πιστεύουµε ότι η φορολογική πολιτική πρέπει να έχει αναπτυξιακή διάσταση και το
κάνουµε πράξη.
Ακόµη και στην παρούσα δύσκολη συγκυρία η δηµιουργία δηµοσιονοµικού χώρου αξιοποιείται στην κατεύθυνση της µείωσης
των φόρων. Είναι δεδοµένο ότι οι επιπτώσεις της πανδηµίας
έχουν επηρεάσει την οικονοµία. Λειτούργησαν ανασχετικά απέναντι στην αναπτυξιακή δυναµική που είχε αναπτύξει η ελληνική
οικονοµία. Αυτή τη δυναµική θέλουµε να αναδείξουµε ξανά, να
την ενισχύσουµε ακόµα περισσότερο µέσα από τολµηρές νοµοθετικές παρεµβάσεις που καθιστούν την Ελλάδα µια φιλική χώρα
προς τις επενδύσεις.
Αναµφίβολα η διάταξη του νοµοσχεδίου που συζητάµε σήµερα
σχετικά µε τη δηµιουργία «Υπηρεσίας µιας Στάσης» για τις στρατηγικές επενδύσεις η οποία θα παρεµβαίνει στην κατεύθυνση της
απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης δηµιουργεί ένα ελ-
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κυστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη επενδυτικών πρωτοβουλιών.
Το ίδιο ισχύει και για την απλοποίηση της ίδρυσης ιδιωτικών κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων η οποία θα µπορεί πλέον να γίνεται
ηλεκτρονικά.
Στην κατεύθυνση της ταχύτερης και αποτελεσµατικότερης
αξιοποίησης ακινήτων του δηµοσίου, των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης, των νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Δηµιουργείται ένα νέο
κανονιστικό πλαίσιο για τη διαδικασία δηµοπράτησης των δηµόσιων ακινήτων, στα οποία µπορούν να πραγµατοποιηθούν στρατηγικές επενδύσεις. Η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να
αντιπαρατεθεί αποφασιστικά στις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις
και κατεστηµένες νοοτροπίες που κρατούσαν τη χώρα στο χθες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έλαβα τον λόγο για να αναφερθώ κυρίως σε τέσσερα άρθρα του νοµοσχεδίου που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του Υπουργείου Οικονοµικών.
Αναφέροµαι στα άρθρα 46, 48, 49 και 53.
Το άρθρο 46 είναι πολύ σηµαντικό. Αποτυπώνει την αντίληψη
και τη θεώρηση της Κυβέρνησης για το µέλλον. Ενισχύονται τα
φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις για την πραγµατοποίηση
δαπανών που σχετίζονται µε την ερευνητική δραστηριότητα. Οι
δαπάνες αυτές πρόκειται πλέον να µειώνουν τα ακαθάριστα
έσοδα µιας επιχείρησης προσαυξηµένες κατά 100% από 30%
που είναι σήµερα.
Στόχος µας είναι να ενισχυθεί η ερευνητική δραστηριότητα η
οποία αποτελεί αναγκαία συνθήκη για να ενισχυθούν παράλληλα
η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη.
Το άρθρο 48 σχετίζεται µε τη δηµιουργία της Διυπηρεσιακής
Μονάδας Ελέγχου Αγοράς. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου η νέα αυτή µονάδα θα µπορεί να λαµβάνει στοιχεία από
τη φορολογική αρχή µε ασφαλιστικές δικλίδες για τη διαφύλαξη
των πληροφοριών και του απορρήτου.
Το άρθρο 49 περιέχει διατάξεις που στοχεύουν στην ενίσχυση
των νεοφυών επιχειρήσεων. Όλοι γνωρίζουν ότι το ξεκίνηµα µιας
νεοφυούς επιχείρησης αποτελεί ένα δύσκολο στάδιο. Η Κυβέρνηση επιδιώκει να διευκολύνει τη δηµιουργία αυτών των επιχειρήσεων παρέχοντας φορολογικά κίνητρα σε φυσικά πρόσωπα
που τοποθετούν κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Ένας φορολογούµενος που εισφέρει κεφάλαια σε µια νεοφυή επιχείρηση, που είναι εγγεγραµµένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών
Επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα εκπίπτει το
50% του ποσού αυτού από το φορολογητέο εισόδηµά του.
Η έκπτωση θα γίνεται αναλογικά ανά κατηγορία εισοδήµατος
και για το φορολογικό έτος εντός του οποίου πραγµατοποιήθηκε
η εισφορά. Και φυσικά τίθενται ασφαλιστικές δικλίδες για όσους
επιχειρήσουν να εκµεταλλευτούν τη συγκεκριµένη διάταξη,
καθώς η εισφορά θα γίνεται µέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασµό.
Τέλος, µια ακόµη διάταξη που αποτυπώνει την πρόθεση της
Κυβέρνησης να ενισχύσει την ερευνητική δραστηριότητα είναι
το άρθρο 53 του νοµοσχεδίου. Συγκεκριµένα, προβλέπεται η
απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά των υποτροφιών που χορηγεί το Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας. Ουσιαστικά, αποκαθιστούµε την έννοια της
ισονοµίας, αφού η συγκεκριµένη απαλλαγή ισχύει και για τις υποτροφίες που χορηγούνται από τους ειδικούς λογαριασµούς κονδυλίων έρευνας των ΑΕΙ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι δεδοµένο ότι οι νοµοθετικές
παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης δεν σταµατούν
εδώ. Παράλληλα µε τις θεσµικές παρεµβάσεις που στοχεύουν
στην ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας υπάρχουν και παρεµβάσεις που στοχεύουν στην άµεση ενίσχυση και ανακούφιση
πληττόµενων κλάδων και οµάδων. Κανείς δεν µένει αβοήθητος σε
αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Διαµορφώνουµε τις προϋποθέσεις για
να επιστρέψει η χώρα σε δυναµικούς ρυθµούς ανάπτυξης µέσα
στο 2021. Οι προσδοκίες µας δεν συνιστούν ευχολόγιο αλλά στηρίζονται σε ρεαλιστικά δεδοµένα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν
έχει κερδίσει τυχαία την αποδοχή και την εµπιστοσύνη της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, απέδειξε έµπρακτα ότι διαθέτει σχέ-
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διο και αποφασιστικότητα. Έχουµε µια ισχυρή και αδιαµεσολάβητη σχέση µε τη µεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που αποτελεί
το πιο πολύτιµο κεφάλαιο στην εθνική προσπάθεια για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό, γιατί ήταν συγκεκριµένος στον
χρόνο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Λοιπόν, είναι fake news όλα όσα ακούστηκαν περί Στέλιου Ζαββού, Αλέξανδρου Σαµαρά και Μιράντας Ξαφά. Ποια είναι η πραγµατικότητα;
Υπάρχει ένα ελβετικό fund που λέγεται «BREVAN HOWARD».
Μέσα σε αυτό το ελβετικό fund υπάρχει ένας Έλληνας, δεν ξέρω
αν πρέπει να πω το όνοµά του, δεν είναι κρυφό, Νάτσης λέγεται,
µόνιµος κάτοικος Ελβετίας. Αυτό το fund «BREVAN HOWARD»
αγόρασε ένα κοµµάτι των µετοχών της κ. Μαριάννας Λάτση. Aπ’
ότι φαίνεται έχουν µπει ήδη δύο άλλα fund του εξωτερικού, που
επίσης αγόρασαν τις µετοχές αυτές της κ. Λάτση, δεν ξέρω αν
έχουν πουληθεί ήδη όλες ή µένει κάποιο υπόλοιπο.
Τώρα αυτός ο Έλληνας, που είναι συνιδρυτής και συνιδιοκτήτης του ελβετικού fund «BREVAN HOWARD», έχει βάλει χρήµατα
ο ίδιος σε ένα ελληνικό fund που λέγεται «ORILINA». Σε αυτό το
fund το ελληνικό, το «ORILINA» στο διοικητικό συµβούλιο είναι ο
κ. Στέλιος Ζαββός, ο κ. Αλέξανδρος Σαµαράς, η κ. Μιράντα
Ξαφά. Το «ORILINA» δεν έχει αγοράσει µετοχές της κ. Λάτση.
Ένας από τους επενδυτές του «ORILINA», που έχει ένα ξεχωριστό δικό του fund στην Ελβετία, µε το fund στην Ελβετία έχει
αγοράσει τµήµα των µετοχών της κ. Λάτση. Ο ίδιος έχει τοποθετήσει µέρος των χρηµάτων του σε ένα ελληνικό fund, στο οποίο
συµµετέχει ο κ. Στέλιος Ζαββός, η κ. Μιράντα Ξαφά, ο κ. Αλέξανδρος Σαµαράς ως µέλη του διοικητικού συµβουλίου. Το τονίζω
και αυτό. Ξέρω ότι δεν είµαστε όλοι ειδικοί στα οικονοµικά εδώ,
αλλά τουλάχιστον ο κ. Τζανακόπουλος καταλαβαίνει. Είναι, προφανώς, στον καπιταλισµό άλλο πράγµα µέλος του διοικητικού
συµβουλίου και άλλο πράγµα ιδιοκτήτης του fund. Το λέω για να
µη γίνει καµµία παρεξήγηση.
Άρα, fake news, καµµία σχέση ο κ. Στέλιος Ζαββός, ο κ. Αλέξανδρος Σαµαράς και η κ. Μιράντα Ξαφά µε τις µετοχές της κ.
Μαριάννας Λάτση στο Ελληνικό, για να µη δηµιουργούνται παρεξηγήσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κ.
Πλεύρης και θα τον παρακαλέσω να δώσει το παράδειγµα. Θα
βάζω έξι λεπτά για να υπάρχει ειδοποίηση και τουλάχιστον να
µην υπερβείτε τα επτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, χαίροµαι που µετά
από τρεις ώρες µιλάει Βουλευτής πάλι στο Κοινοβούλιο, γιατί
µέχρι στιγµής ήταν µόνο Υπουργοί και Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι για το τρίωρο που προηγήθηκε. Οπότε µάλλον θα έπρεπε
και την αυστηρότητά σας να την επιδεικνύεται -όχι εσείς, αναφέροµαι στο Προεδρείο ως Προεδρείο- στους χρόνους όσων µιλούν εκτός καταλόγου.
Κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο και ειδικά για όσους βρισκόµαστε στο κέντρο της Αθήνας και
βρισκόµαστε στην Α’ Περιφέρεια Αθηνών αντιλαµβανόµαστε ότι
το παραεµπόριο είναι ένα από τα βασικά προβλήµατα που µας
απασχολεί και απασχολεί τους επιχειρηµατίες. Με έκπληξη
άκουσα την Αριστερά, ειδικά το ΜέΡΑ25 και το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας εµµέσως πλην σαφώς να λένε ότι µε την πάταξη
του παραεµπορίου προσπαθούµε να βοηθήσουµε τις µεγάλες
επιχειρήσεις.
Μα, είναι δυνατόν να µην αντιλαµβάνονται οι συνάδελφοι αυτοί
πώς λειτουργεί η οικονοµία; Προφανέστατα µια µεγάλη επιχείρηση και µια επώνυµη µάρκα που στοιχίζει πάρα πολύ δεν κιν-
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δυνεύει από αυτόν ο όποιος βρίσκεται στον δρόµο. Αυτός ο
οποίος βρίσκεται στον δρόµο κατά βάση πλήττει αυτόν που έχει
κατάστηµα, πουλάει σε κανονικές χαµηλές τιµές και έρχεται να
πουλήσει ακόµα φθηνότερα. Για να το πούµε απλά, ένας που θα
πάει να πάρει µια τσάντα 500 ευρώ δεν θα πάει να πάρει µια µε
15 ευρώ που θα δει κάτω στον δρόµο. Ένας όµως που είναι να
πάρει µια τσάντα µε 20 και 25 ευρώ µπορεί να πάει και να ψωνίσει
από το παραεµπόριο.
Τι γίνεται τώρα, επειδή βρισκόµαστε στον πραγµατικό κόσµο;
Στον πραγµατικό, λοιπόν, κόσµο είχαµε το παράδειγµα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα έχουµε το παράδειγµα της διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και σας φέρανε τα στοιχεία,
τα οποία είναι αµείλικτα, γιατί κατά βάση είτε από ανικανότητα
είτε από ιδεολογική προσέγγιση να µην τους πολυενοχλούµε, είχατε τρεις χιλιάδες ελέγχους σε έναν χρόνο όταν αυτή τη στιγµή
η ηγεσία, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο αρµόδιος Υπουργός, ο κ. Παπαθανάσης και ο Γενικός Γραµµατέας ο αρµόδιος που κάνει έναν
πολύ µεγάλο αγώνα και ο κ. Σταµπουλίδης έρχονται και σας φέρνουν είκοσι επτά χιλιάδες ελέγχους µε 589% πάνω έλεγχοι και
789% παραπάνω στα ποσά τα οποία έχει καταλογίσει και έχει εισπράξει το κράτος.
Και επειδή ειπώθηκε το αν πρέπει ή δεν πρέπει και πόσο αυστηρό είναι το πλαίσιο να σας ενηµερώσω ότι όπως βλέπετε και
στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο για πρώτη φορά έρχεται η δυνατότητα να κατάσχεται και το όχηµα που µεταφέρει τα αποµιµητικά προϊόντα, διότι σκοπός είναι να υπάρχει µια συνολική
παρέµβαση που να πατάξει το παραεµπόριο.
Αφού, λοιπόν, το Υπουργείο µε την ηγεσία του ήρθε και έφερε
αποτέλεσµα, διότι προφανέστατα το να έχεις κάνει δέκα φορές
παραπάνω ελέγχους απ’ ότι έκαναν οι προηγούµενοι είναι ένα
αποτέλεσµα, είδε τα προβλήµατα τα οποία έχουν δηµιουργηθεί
και έρχεται µε ένα συνολικό νοµοσχέδιο και µε τη βοήθεια των
ενοποιήσεων διαδικασιών και φορέων να δηµιουργηθεί ο συγκεκριµένος φορέας που θα µπορέσει να είναι πολύ πιο αποτελεσµατικός στην άµεση πάταξη του παραεµπορίου. Και τη διαφορά
ήδη, όσοι κινούµαστε στην πόλη της Αθήνας, τη βλέπουµε και
την πάταξη του παραεµπορίου και παράλληλα το ότι άλλαξε το
πλαίσιο του ασύλου και δόθηκε η δυνατότητα να µπορεί να βρίσκεται η αστυνοµία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει την ΑΣΟΕΕ ένα ολόκληρο παραεµπόριο,
το οποίο λειτουργούσε µε την ευλογία του ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν µπορούσε να µπει µέσα η αστυνοµία, καθόταν από µέσα αυτός που
πουλούσε και είχε τον πάκο του µπροστά από τα κάγκελα της
ΑΣΟΕΕ και µιλούσαµε για άσυλο.
Άρα, από τη µια πλευρά µε όλη αυτή την αλλαγή του πλαισίου,
ώστε να µην υπάρχουν θύλακες παρανοµίας και από την άλλη
πλευρά µε τους πολύ πιο επισταµένους ελέγχους σε όλο το πλαίσιο και µε τα πολύ περισσότερα αποτελέσµατα, καταφέραµε να
δηµιουργήσουµε ένα καλύτερο πλαίσιο και τώρα µε το νέο αυτό
νοµοθετικό πλαίσιο φιλοδοξούµε ότι θα µπορέσουµε να είµαστε
από τις χώρες που θα έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα
στην πάταξη του παραεµπορίου, που βοηθάει τον έµπορο, ειδικά
τον έµπορο στην Αθήνα που κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες
δραστηριοποιείται. Και σε αυτόν τον Αθηναίο πολίτη και στον έµπορο αλλάξαµε και το πλαίσιο µε τις πορείες, προκειµένου να
µπορεί η επιχειρηµατικότητα και ειδικά η επιχειρηµατικότητα που
έχει να κάνει µε το λιανεµπόριο να τονωθεί.
Παράλληλα, σε αυτό το πλαίσιο κάνει δεκτή ο Υπουργός µια
τροπολογία, την οποία έχω προτείνει και έχει να κάνει στην πραγµατικότητα µε την αλλαγή του τρόπου ορισµού των διευθυνόντων συµβούλων στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και στην
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων. Και, πράγµατι, πρέπει να δίνεται η δυνατότητα και στους δηµόσιους λειτουργούς
και στους δηµοσίους υπαλλήλους µε τους ίδιους όρους και µε
τα ίδια προσόντα να µπορούν να καταλαµβάνουν θέσεις στις
συγκεκριµένες τράπεζες. Είναι ένα πλαίσιο ισονοµίας, διότι όταν
έχεις καλό στελεχικό δυναµικό, το οποίο µπορείς να αξιοποιήσεις
και από τον δηµόσιο τοµέα και έχει αυτά τα προσόντα θα πρέπει
να τους δίνεις τις δυνατότητες.
Κύριε Πρόεδρε, ήµουν και σύντοµος στον χρόνο και µε αυτές
τις σκέψεις ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο και ευχαριστώ και τον
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κύριο Υπουργό που δέχτηκε την τροπολογία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ και εγώ
τον κ. Πλεύρη και για το ότι έδωσε παράδειγµα αποδεχόµενος
ταυτόχρονα τις παρατηρήσεις προς το Προεδρείο.
Δίνω τον λόγο αµέσως στον κ. Χρυσοµάλλη, Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας, µε την παράκληση να είναι και αυτός συντοµότερος από τον κ. Πλεύρη.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, «η πολιτική δεν είναι ποιητικός ιδεαλισµός, αντίθετα είναι ρεαλιστική σοφία της καθηµερινότητας»,
για να επικαλεστώ και τον νοµπελίστα Μαχφούζ. Πρέπει να
ασκείται µε ρεαλισµό και να διαµορφώνεται µε βάση τις ανάγκες
που καλείται να καλύψει.
Αυτό ακριβώς κάνει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης µε το σηµερινό νοµοσχέδιο, εισάγοντας µία σειρά διατάξεων που στόχευση έχουν να βελτιώσουν περισσότερο τη
λειτουργία της αγοράς, να βελτιώσουν το επενδυτικό κλίµα, την
εικόνα και τη θελκτικότητα της χώρας ως προς τους επενδυτές.
Γνωρίζετε όλοι ότι οι επενδύσεις είναι απολύτως αναγκαίες για
τη χώρα και πρέπει να είναι πρώτο µας µέληµα, πρώτη µας προτεραιότητα.
Στη συζήτηση στην επιτροπή δεν κατάλαβα πού διαφωνεί ο
ΣΥΡΙΖΑ. Ψέλλισε ένα επιχείρηµα ότι «αυτά τα είχαµε κι εµείς ετοιµάσει, δεν προλάβαµε να τα ψηφίσουµε». Φυσικά µόλις το 5%
είχαν ετοιµάσει. Κι έτσι, όµως, γιατί δεν τα ψηφίζουν;
Λένε κάποιοι ότι επί της ουσίας είναι ένα τεχνικό ή διεκπεραιωτικό σχέδιο νόµου. Για µένα αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητούµε σήµερα νοµίζω ότι είναι στον
πυρήνα, στην ουσία της αναπτυξιακής πολιτικής που πρεσβεύει
η Νέα Δηµοκρατία και η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
µέσα στο πλαίσιο της φιλελεύθερης οικονοµίας. Είναι ένα σχέδιο
νόµου µακριά από παρεµβάσεις στην αγορά και την ελεύθερη
οικονοµία, προσφέρει λύσεις και εργαλεία, µε στόχο να προσελκύσει και να ενισχύσει επενδύσεις, να βελτιώσει το επιχειρηµατικό κλίµα και κυρίως να αναδείξει τον ρόλο του κράτους ως
δηµιουργού ίσων ευκαιριών και παράλληλα ελεγκτή των οικονοµικών προσπαθειών.
Όλες αυτές οι στοχεύσεις του Υπουργείου και στα προηγούµενα νοµοσχέδια δεν είναι τυχαίο ότι µέσα σε έναν χρόνο έχουν
φέρει απτά αποτελέσµατα. Άνοδος εννέα θέσεων για τη χώρα
µας στον διεθνή πίνακα ανταγωνιστικότητας, την καλύτερη θέση
στην τελευταία δεκαετία. Και µόλις προχθές άνοδος έξι θέσεων
στον παγκόσµιο δείκτη άµεσων ξένων επενδύσεων, στην εικοστή
ένατη θέση για το 2019 που είναι η καλύτερη θέση για τη χώρα
µας εδώ και έντεκα χρόνια.
Δεν είναι τυχαία η πρόοδος αυτή ούτε συγκυριακή µέσα σ’
αυτό το δύσκολο διεθνές περιβάλλον. Είναι αποτέλεσµα σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης σε έναν στόχο. Εργαζόµαστε
σκληρά για το καλό της πατρίδας για να έρθουν επενδύσεις και
επενδυτές.
Σε αυτή τη λογική γίνεται και η θεσµοθέτηση στη Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς. Έρχεται να δηµιουργήσει
έναν οργανισµό-«οµπρέλα», ο οποίος θα αναλάβει να καταπολεµήσει τη µάστιγα του παραεµπορίου. Δίνει νέα µέσα και εργαλεία
στον ελεγκτικό µηχανισµό, υποστηρίζει αρτιότερα το έργο και
προσφέρει τη δυνατότητα περισσότερων, ακριβέστερων και επιτυχέστερων ελέγχων.
Η αλήθεια είναι πως διακρίνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να καταπολεµηθεί το παραεµπόριο. Αρέσει το παραεµπόριο στον ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί; Νοµίζω για τους ίδιους λόγους που του αρέσουν τα παραµάγαζα, τα παραδικαστικά, το παρακράτος. Το έχουµε κατανοήσει
όλοι. Να το ξέρετε, όµως, για όλα θα σας ταράξουµε στη νοµιµότητα! Έτσι και για το παραεµπόριο. Σας το είπε και ο Υπουργός,
600% περισσότεροι έλεγχοι τον τελευταίο χρόνο, 1200% αυξηµένα τα πρόστιµα και συνεχίζουµε και στ’ άλλα αργότερα.
Άλλες διατάξεις του σηµερινού νοµοσχεδίου που περιλαµβάνουν, επίσης, πρακτικές ρυθµίσεις που θα βελτιώσουν την καθηµερινότητα των ελεύθερων επαγγελµατιών και των µικροεπιχειρηµατιών είναι η παροχή κινήτρων για στρατηγικές επενδύσεις, η παράταση ως το τέλος του 2021 των επενδυτικών σχεδίων
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που υπήχθησαν στους αναπτυξιακούς νόµους, αλλά και η ένταξη
των εθελοντικών εγκαταστάσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων του
αναπτυξιακού νόµου. Όλες αυτές προσφέρουν ουσιαστικές δυνατότητες για ανάπτυξη, µε θετικό πρόσηµο για την οικονοµία και
την εργασία.
Εξίσου σηµαντική είναι και η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης
για τη βιοµηχανία µας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταµείων για την περίοδο 2021 - 2027, που
θα οδηγήσει στην ενίσχυση της καινοτοµίας και της εξειδίκευσης, κάτι που το έχει τόσο ανάγκη η βιοµηχανική παραγωγή στο
νέο ψηφιακό περιβάλλον.
Πρέπει να κάνουµε ειδική µνεία στην παράταση προθεσµίας
ολοκλήρωσης τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων, καθώς και τη σχετική τροπολογία της
συνέχισης των πληρωµών προς τα ναυπηγεία Ελευσίνας για την
παράδοση των πυραυλακάτων. Είναι κρίσιµη για τα εθνικά µας
συµφέροντα η αναγέννηση των ναυπηγείων µας και το κατανοούµε όλοι, ειδικά αυτές τις µέρες.
Τέλος, οι ρυθµίσεις για την έρευνα και την καινοτοµία έρχονται
να δώσουν πραγµατικά κίνητρα για την αναστροφή του brain
drain στη χώρα µας. Η έκπτωση σε ποσοστό 100% των δαπανών
επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας από το 30% που ισχύει
σήµερα, η δηµιουργία του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, των start-up όπως µας αρέσει να τις λέµε και λέγονται,
η παροχή φορολογικών και επενδυτικών κινήτρων σε αυτές,
ακόµα και η απαλλαγή από κράτηση ασφαλιστική εισφορά των
υποτροφιών του Ελληνικού Ιδρύµατος Έρευνας και Καινοτοµίας,
αποτελούν ένα πολύ δυνατό εφαλτήριο για να δούµε θετικές εξελίξεις την καινοτοµία από ελληνικά µυαλά.
Εδώ πρέπει να εξάρουµε την προσπάθεια του αρµόδιου Υφυπουργού και να τον παροτρύνουµε να συνεχίσει να δίνει κίνητρα
στον τοµέα αυτό, ελπίζοντας ότι πολύ σύντοµα, κύριε Υφυπουργέ, θα ακούµε για τα αποτελέσµατα των καινοτόµων ερευνών των Ελλήνων επιστηµόνων όχι από κάποια µακρινή χώρα,
αλλά από εδώ, απ’ τον τόπο µας.
Μετά από τεσσεράµισι χρόνια, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιτέλους εδώ κι έναν χρόνο η χώρα µας διαθέτει επιτέλους µια πολιτική ηγεσία µε σχέδιο, πυγµή και αποφασιστικότητα να
διεκδικήσει όσα δικαιούται ο τόπος και ο ελληνικός λαός. Με αποφασιστικότητα που δεν λυγίζει µπροστά σε απειλές και κοµπορρηµοσύνη, µε συγκεκριµένα και συντονισµένα βήµατα αντιµετωπίζει κάθε απειλή και διαµορφώνει το µέλλον του τόπου µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι προς όφελος της
χώρας πάνω απ’ όλα -και σκεφτείτε το αυτό- να αφήσετε κατά
µέρος το κενό περιεχοµένου αντιπολιτευτικό σας µένος και αντικειµενικά να στηρίξετε τις καλές προσπάθειες της Κυβέρνησης
του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως η σηµερινή που εισηγείται το
Υπουργείο Ανάπτυξης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε κι
εµείς τον κ. Χρυσοµάλλη.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Χριστόφορο Μπουτσικάκη από τη Νέα
Δηµοκρατία.
Θα ήταν παράλειψη µου, κύριε Υπουργέ, αν στην προσπάθεια
για όσα είπατε για τα ναυπηγεία Ελευσίνας δεν ευχαριστήσω και
δεν επαινέσω τον καθηµερινό σας συνεργάτη στην υπόθεση
αυτή, τον Υφυπουργό κ. Παπαθανάση.
Ορίστε, κύριε Μπουτσικάκη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα βάζουµε ένα τέλος στο
παραεµπόριο. Σήµερα συστήνουµε τη Διυπηρεσιακή Μονάδα
Ελέγχου της Αγοράς, τη ΔΙΜΕΑ. Αυτή η νέα δοµή σταµατά τη
σύγχυση ως προς την ερµηνεία και την εφαρµογή του νόµου.
Επιταχύνουµε και βελτιώνουµε τους ελέγχους, δηµιουργούµε
έναν ισχυρό και αποτελεσµατικό ελεγκτικό µηχανισµό για την εντατικοποίηση και τον συντονισµό των ελέγχων της αγοράς, για
την πάταξη της παράνοµης διακίνησης και εµπορίας αγαθών,
προϊόντων και υπηρεσιών, για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων
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των καταναλωτών, για την προστασία των εµπορικών σηµάτων
και της πνευµατικής ιδιοκτησίας, για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας και για την αύξηση και των δηµοσίων εσόδων, όπως
επίσης και για την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας µε την καταπολέµηση των παράνοµων κυκλωµάτων.
Η πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι εξαιρετικά σηµαντική. Η αντιµετώπιση του παράνοµου
εµπορίου επηρεάζει άµεσα το σύνολο των κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων. Είναι η προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς, αφού η νέα µονάδα θα ερευνά και θα ελέγχει
όλα τα στάδια της διακίνησης, εµπορίας και διάθεσης των προϊόντων και των υπηρεσιών, από την παραγωγή µέχρι το τέλος,
από την τήρηση της νοµοθεσίας κατά την άσκηση εµπορικής
δραστηριότητας µέχρι την καταπολέµηση των φαινοµένων της
παραπλάνησης των καταναλωτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η απώλεια εσόδων για τα κράτη-µέλη από τη φορολογία και την εισφοροδιαφυγή ανέρχεται ετησίως στα 15 δισεκατοµµύρια ευρώ. Στην Ελλάδα µόνο η αξία της απώλειας των
πωλήσεων ανέρχεται στα 320 εκατοµµύρια ευρώ, 85 εκατοµµύρια παραπάνω από την προηγούµενη εκτίµηση. Συγχρόνως εκτιµάται ότι περισσότερο από είκοσι πέντε χιλιάδες θέσεις
εργασίας χάνονται στη χώρα µας.
Τον τελευταίο χρόνο η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας τετραπλασίασε τους ελέγχους, εξαπλασίασε τα προϊόντα που κατέσχεσε και εξιχνιάσθηκαν τα αδικήµατα αυτά. Όµως χρειάζεται
να γίνουν πολύ περισσότερα. Χρειαζόµαστε αυτή τη νέα δοµή, η
οποία ξεκινάει άµεσα τη λειτουργία της, µια δοµή που θα έχει
στη διάθεσή της το κατάλληλο ρυθµιστικό πλαίσιο και όλα τα
αναγκαία εφόδια για να µπορεί να παράγει αποτελέσµατα.
Θα συνεργάζεται στενά µε την ΑΑΔΕ, µε την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ακόµα και µε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, καθώς
και µε όλες τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπλέον, θα µπορεί να συνεργάζεται µε όλους τους διεθνείς οργανισµούς καθώς και µε κάθε φορέα του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα.
Από την Αντιπολίτευση ακούσαµε και πάλι στην επιτροπή αυτό
το γνωστό «το είχαµε έτοιµο εµείς και δεν προλάβαµε». Τεσσεράµισι χρόνια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, τίποτα δεν προλάβατε. Ίσως, λέω, ίσως, αν δεν ασχολούσασταν µε
αυτά που βλέπουν το φως της δηµοσιότητας τον τελευταίο καιρό,
να προλαβαίνατε να κάνετε κάτι για αυτή τη χώρα.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα είναι ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο. Δεν είναι µόνο η πάταξη του παραεµπορίου, για
την οποία µιλήσαµε όλοι, το νοµοσχέδιο αυτό ενισχύει συνολικά
την εργασία, την έρευνα και την καινοτοµία. Θα σταθώ ιδίως στο
Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων. Εκεί θα εγγράφονται οι
start-up επιχειρήσεις µετά από αξιολόγηση και θα έχουν µείωση
φόρων ανάλογα µε την εισφορά στην αντίστοιχη επιχείρηση. Έτσι
δίνουµε ουσιαστικά κίνητρα για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας του µέλλοντος. Έτσι οι νέοι θα µπορούν να µείνουν και να
δηµιουργούν εδώ, έτσι θα µπορούν να επιστρέψουν και όσοι αναγκάστηκαν να φύγουν στα χρόνια της κρίσης. Γιατί δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το brain drain ήταν από τις
σηµαντικότερες και τις πιο σοβαρές επιπτώσεις της οικονοµικής
κρίσης.
Την προηγούµενη δεκαετία σχεδόν µισό εκατοµµύριο Έλληνες
έφυγαν από τη χώρα µας, ως επί το πλείστον νέοι επιστήµονες
και επαγγελµατίες µε αυξηµένα προσόντα. Σε αυτούς τους ανθρώπους θα ήθελα να αποταθώ. Τώρα που επιτέλους έχουµε µια
αξιόπιστη κυβέρνηση, τώρα που όλοι µαζί, κοινωνία και κράτος,
χτίζουµε µια νέα κανονικότητα, τώρα που η οικονοµία αναπτύσσεται, παρά την πανδηµία, µε τα χρήµατα που αντλήσαµε και
εξασφαλίσαµε από το Ταµείο Ανάκαµψης, είµαστε έτοιµοι να µεταµορφώσουµε τη χώρα. Τώρα όσοι αναγκαστήκατε να φύγετε
από τη χώρα µας, από την πατρίδα σας, έχετε την επιλογή να γυρίσετε και να δηµιουργήσουµε όλοι µαζί µια νέα Ελλάδα. Μαζί
θα χτίσουµε την Ελλάδα του αύριο, το δικό σας αύριο και το
αύριο των παιδιών σας!
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μπουτσικάκη.
Τώρα δίνω τον λόγο στην κ. Πέρκα από τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία
είναι και η µόνη εκ των έξι τελευταίων οµιλητών που στο όνοµά
της έγινε επανειληµµένως αναφορά, θετική κατά την άποψή µου,
από τον κύριο Υπουργό. Εποµένως έχετε τον λόγο. Φροντίστε να
είστε όσο το δυνατόν πιο σύντοµη. Γιατί για θετικό έργο µίλησε
ο Υπουργός.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εκ των προτέρων ζητάω µια µικρή ανοχή, ακριβώς επειδή έγιναν πολλές αναφορές.
Ξεκινάω λέγοντας ότι δεν περίµενα να ακούσω κάποια από
αυτά που ακούστηκαν στην Αίθουσα για µία διακυβέρνηση από
ένα κόµµα που έβγαλε τη χώρα από τα µνηµόνια, στα οποία εσείς
τη βάλατε, που η διαφθορά ήταν µέθοδος διακυβέρνησης, που
µιλάµε για χαµηλά επιτόκια ενώ δεν είχε ρυθµιστεί καν το χρέος.
Λίγο πιο σοβαρά και µε µεγαλύτερο σεβασµό! Επίσης, ειδικά
είναι ντροπή να λέτε ότι επιδιώκουµε την καταστροφή της χώρας
για να επιβεβαιωθούµε. Λάθος κάνετε. Εµείς είµαστε από τα νεανικά µας χρόνια στον δρόµο, υπερασπιζόµαστε τους κοινωνικούς αγώνες για αυτή τη χώρα, χωρίς να έχουµε στο µυαλό µας
καµµία διακυβέρνηση.
Πάω, λοιπόν, όµως, στο Ελληνικό, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό και θα αναφερθώ µόνο σε αυτό. Μάλλον δεν προλαβαίνω
να πω περισσότερα για το νοµοσχέδιο, αλλά δεν έχει σηµασία,
γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό. Πώς γίνονται οι επενδύσεις, πώς
τις αντιλαµβάνεστε τις επενδύσεις σ’ αυτή τη χώρα; Εγώ λέω: σε
ένα θολό τοπίο, χωρίς εργαλεία, µε µία εξάρτηση των επενδυτών
από την κάθε κυβέρνηση, για να γίνεται και η σχετική συναλλαγή.
Και γιατί το λέω αυτό; Πρώτον, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι σε µια
βδοµάδα -σωστά- θα ξεµπλοκάρει το Ελληνικό. Πέρα από την
ερώτηση «πού είχε µπλοκάρει;», την οποία θα απαντήσω στη συνέχεια, είναι δυνατόν ο µέλλων Πρωθυπουργός της χώρας να
µην ξέρει τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας και της διοίκησης; Ήταν
αφελέστατο αυτό που έκανε.
Θα αρχίσω εξιστορώντας πολύ περιληπτικά από την αρχή την
ιστορία. Το 2001 άδειασε το οικόπεδο, έφυγε το αεροδρόµιο. Ξέρετε πότε έγινε ο διαγωνισµός; Το 2011. Μέχρι τότε απαξιώθηκε
ο χώρος. Και ξέρετε πότε υπογράφηκε η σύµβαση; Το 2014, παραµονές των εκλογών που κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, στο πόδι, γιατί
αυτή τη σύµβαση παραχώρησης, κύριε Υπουργέ, αναγκαστήκαµε να τη βελτιώσουµε πάρα πολύ και µάλιστα ήταν επ’ ωφελεία
του ελληνικού δηµοσίου το ότι αυξήσαµε το µητροπολιτικό
πάρκο για τους δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους, το ότι φροντίσαµε να παραχωρήσουµε κατά προτεραιότητα τη δηµιουργία
του πάρκου -πρώτα θα γίνει το πάρκο και µετά όλα τα άλλα-,
ανοιχτό πάρκο και στους όµορους δήµους αλλά και προς τη θάλασσα και όχι όπως προβλεπόταν στο εγκεκριµένο master plan
του 2014 σαν µία εσωτερική αυλή ενός περίκλειστου χώρου από
µπετόν, χωρίς πρόσβαση.
Με τροποποιητική σύµβαση, εποµένως, διαµορφώνεται ένας
µεγάλος πράσινος χώρος, που θα είναι κοινόχρηστος και ανοιχτός, το πάρκο εύκολα προσβάσιµο, ανεµπόδιστη η χρήση του
αιγιαλού και της παραλίας, διότι δίνεται το ελεύθερο µέτωπο της
παράκτιας ζώνης, το ένα τρίτο είναι αδόµητο, χωρίς χρήσεις εµπορίου και αναψυχής, έχουµε αύξηση εποµένως του πρασίνου,
άνοιγµα πράσινου χώρου προς τη θάλασσα, σύνδεση µε µέσα
σταθερής τροχιάς, ποδηλατόδροµους και πεζόδροµους, µείωση
της δόµησης.
Επίσης 1,5 εκατοµµύριο περισσότερες επενδύσεις σε έργα
υποδοµής, που δεν προβλεπόταν, και εµπροσθοβαρώς. Στην
πρώτη πενταετία το 67% αυτού του ποσού πρέπει να έχει υλοποιηθεί. Έγιναν διαπραγµατεύσεις, ούτως ώστε να µείνουν κάποιοι κρίσιµοι φορείς και να τακτοποιηθούν εντός του οικοπέδου,
όπως είναι τα ΑΜΕΑ, το FIR , η ΕΜΥ, το Αθλητικό Κέντρο Αγίου
Κοσµά. Και όλα αυτά προς το δηµόσιο συµφέρον και το συµφέρον των κατοίκων της περιοχής.
Είπε, όµως, ο κύριος Υπουργός και βεβαίως συµφωνώ απολύτως: απαράδεκτη αναβλητική αίρεση η δικαστική ωρίµανση. Απα-
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ράδεκτη. Ναι, κύριε Υπουργέ, αλλά η δική σας Κυβέρνηση την
υπέγραψε. Γιατί ήταν στην αρχική σύµβαση αυτή η αναβλητική
αίρεση, µαζί µε τις υπόλοιπες δέκα. Η µη τροποποίηση των αναβλητικών αιρέσεων αποτελούσε προαπαιτούµενη δράση της ελληνικής κυβέρνησης στο πλαίσιο της συµφωνίας µε τους
θεσµούς. Δεν µπορούσαµε να αλλάξουµε τις αναβλητικές αιρέσεις, πολλές εκ των οποίων ήταν απαράδεκτες, όπως αυτή.
Για να δούµε όµως τις κάναµε εµείς από τις έντεκα αναβλητικές αιρέσεις:
Κύρωση της σύµβασης από το ελληνικό Κοινοβούλιο τον Σεπτέµβρη του 2016. Θα τα καταθέσω στο τέλος.
Έγκριση του σχεδίου ολοκληρωµένης ανάπτυξης µε προεδρικό διάταγµα, το οποίο προηγουµένως είχε επεξεργαστεί και
εγκρίνει το Συµβούλιο Επικρατείας.
Θέση σε ισχύ νοµοθετικής πράξης µε την οποία συστήνεται ο
φορέας διαχείρισης κοινοχρήστων του µητροπολιτικού πόλου.
Εδώ έχουµε την ίδρυση, τη σύσταση, τον εσωτερικό κανονισµό
λειτουργίας.
Έκδοση αποφάσεων του Σ.τ.Ε., προηγούµενες. Η παράδοση
του ακινήτου ελεύθερο από κατοχή τρίτων σε ποσοστό 95%.
Υπήρχαν µέσα εξήντα εννέα φορείς οι οποίοι έπρεπε από το
2012 να έχουν φύγει. Τους βγάλαµε σε ποσοστό 95%.
Η θέσπιση από το ελληνικό δηµόσιο γενικού νοµοθετικού πλαισίου για χορήγηση αδειών λειτουργίας του καζίνο. Ακούστε
τώρα. Λέµε ότι έχει µείνει ο διαγωνισµός για το καζίνο. Δεν είναι
απλό πράγµα να κάνεις έναν διαγωνισµό που είναι παγκόσµια
πρωτοτυπία λόγω ακριβώς της αρχικής σύµβασης και να πρέπει
να περιλαµβάνεται στον διαγωνισµό που κάνει το δηµόσιο κι η
εµπορική πολιτική του επενδυτή η οποία, αν δεν γίνει αποδεκτή,
µπορεί να τιναχθεί στον αέρα ο διαγωνισµός. Τον κάναµε τον διαγωνισµό και τον κάναµε καλά. Εδώ είναι και το teaser, όπως φαίνεται και εδώ είναι και η προκήρυξη του διαγωνισµού.
Εκδόθηκε η ΚΥΑ του πάρκου, το οποίο είπαµε ότι είναι το
πρώτο που πρέπει να γίνει -αυτή εδώ είναι η ΚΥΑ του πάρκουκαι βεβαίως οι υπόλοιπες ΚΥΑ που αποµένανε είχαν ήδη τύχει
της επεξεργασίας των υπηρεσιών και είχαν έρθει στο κεντρικό
συµβούλιο διοίκησης µε προσχέδιο, υπήρχε πρόταση. Τι έµενε
δηλαδή; Έµενε να τελειώσει ο διαγωνισµός που εµείς είχαµε
βγάλει και να βγουν και αυτές οι δύο ΚΥΑ και να περάσουµε στη
διανοµή, όπου είχαν γίνει και εκεί προπαρασκευαστικές ενέργειες.
Θα µείνω λίγο, όµως, στις απαράδεκτες αναβλητικές αιρέσεις.
Και ο διεθνής διαγωνισµός για το καζίνο είναι απαράδεκτη αναβλητική αίρεση, γιατί ενέχει και µία επισφάλεια. Όπως είπα, αν
δεν γίνει δεκτή ή αν η αγορά δεν ενδιαφέρεται, δεν θα άλλαζαν
χέρια ποτέ οι µετοχές, γιατί ήταν αναβλητική αίρεση. Αλλά η πιο
υπερβολική προφανώς είναι η αίρεση που αφορά τη δικαστική
ωρίµανση. Μη ύπαρξη εκκρεµούς αίτησης ακύρωσης οποιασδήποτε διοικητικής πράξης εκ των παρατιθέµενων. Μια, δύο, τρεις,
τέσσερις.
Εδώ επειδή, κύριε Υπουργέ, λέτε -και σας άκουσα το πρωί να
το λέτε- ότι έχει ξεκινήσει το Ελληνικό, το οποίο αµφισβητούµε,
το ελληνικό δηµόσιο έχει υποχρέωση να κάνει τις αναβλητικές
αιρέσεις. Την επένδυση θα την κάνει ο επενδυτής. Άρα δεν έχει
ξεκινήσει. Είναι οι fake µπουλντόζες. Το έχουµε αναλύσει αυτό.
Εγώ δεν λέω ότι είναι δηµόσιο χρήµα. Φαίνεται ότι είναι δωρεά δεν ξέρω µε ποια διαδικασία βέβαια- για να δείξουµε επικοινωνιακά ότι κάτι γίνεται.
Εγώ, όµως, ρωτάω: Έχετε εξασφαλίσει έγγραφη παραίτηση
της «LAMDA DEVELOPMENT» απαίτηση πλήρωσης αυτής της
αναβλητικής αίρεσης; Μάλλον φαίνεται ότι υποχωρεί, γιατί αλλιώς πώς θα ξεκινήσει; Εάν επιµένει ο επενδυτής σε αυτή την
πλήρωση της αίρεσης, µπορεί να µην ξεκινήσει το έργο ποτέ,
όποτε του αρέσει. Διότι θα λέει για τα δικαστήρια ότι ξέρετε
πόσο αργούν. Εάν όµως -όπως λέτε- ξεκινάει κι άρα έχει υποχωρήσει, πρέπει να έχετε έγγραφη, γιατί ξέρετε ότι αλλάζουν οι κυβερνήσεις, µπορεί να είµαστε εµείς.
Μπορεί να το βασανίσαµε το έργο. Κι εγώ βασανίστηκα, κύριε
Υπουργέ, όχι άδικα. Έτσι έχει η ασφάλεια δικαίου για µία επένδυση κι έτσι είναι προς όφελος του δηµοσίου. Όταν πας να κάνεις µε ΠΝΠ χωροταξία και µε τροπολογία τη διαχείριση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κοινοχρήστων, τότε και καλά δεν γίνεται και προς το δηµόσιο
συµφέρον δεν είναι και πέφτουν στο Σ.τ.Ε..
Θα πω κάτι και για τις τροπολογίες τώρα. Κατ’ αρχάς έχετε
κάνει καµµιά δεκαριά τροπολογίες. Είναι αυτό που λέω ότι θέλετε να τα λύσετε όλα τάχα γρήγορα και γίνονται χειρότερα.
Στην τελευταία τροπολογία για τη διανοµή ακινήτου, στην αιτιολογική έκθεση παρέµεινε ότι ο αιγιαλός και η παραλία συµπεριλαµβάνονται στο δικαίωµα µονοµερούς σύστασης πράξεων
κανονισµών ή περιορισµών. Αδύνατον! Βεβαίως η διάταξη το δικαίωµα δεν το αναφέρει. Ξέρουµε όµως καλά ότι όταν υπάρχει
ένα θέµα ερµηνείας του νόµου, κάποιος θα ανατρέξει στην αιτιολογική έκθεση.
Είναι τρεις ΠΝΠ ή η διάταξη ή για τα κοινόχρηστα, για τα κοινωφελή, για απεριόριστο χρόνο και άγνωστο χρονικό διάστηµα
στη «LAMDA DEVELOPMENT», φέρατε και µία για να το διορθώσετε και µετά ήρθε και τρίτη για να διορθωθούν οι άλλες δύο
Ήταν ένα θέµα αυτό.
Όσο αφορά τώρα για τον ανεξάρτητο µηχανικό. Είναι µία πρακτική που η δική σας Κυβέρνηση είχε ξανακάνει για τις συµβάσεις
παραχώρησης. Μπορεί να βοηθάει κιόλας, αλλά δεν είναι αυτό το
θέµα. Όχι όµως να ζητάτε τεκµαρτή έγκριση από τις υπηρεσίες.
Αυτό είναι απαράδεκτο! Τα έργα που πρόκειται να γίνουν είναι
πάρα πολύ σοβαρά. Μπορεί να διακυβεύεται και η δηµόσια ασφάλεια. Μιλάµε για µεγάλα έργα. Ναι µεν ο ανεξάρτητος µηχανικός,
αλλά δεν µπορεί να µην τυγχάνει της έγκρισης των αρµοδίων υπηρεσιών και να τους λέτε ότι εάν σε δεκαπέντε µέρες δεν το έχετε
εξετάσει και εγκρίνει, παραλαµβάνεται. Τι «παραλαµβάνεται»;
Εντάξει είπαµε το δηµόσιο το βγάζετε από παντού, αλλά αυτό
είναι πολύ σοβαρό θέµα. Τουλάχιστον µπορούσατε να προβλέψετε ανακοπή της αυτοδίκαιης παραλαβής εάν έχουν επισηµανθεί ουσιώδεις παραλείψεις εντός δεκαπέντε ηµερών.
Και θα πω κάτι τελευταίο, γιατί µας είχε απασχολήσει και τότε.
Αυτός ο ανεξάρτητος µηχανικός από ποιον πληρώνεται; Από τον
επενδυτή. Έτσι γίνεται και στις συµβάσεις παραχώρησης. Ελέγχων και ελεγχόµενος δηλαδή, εδώ υπάρχει κι ένα τέτοιο θέµα.
Ποιανού το χατίρι θα κάνει;
Τέλος πάντων, δεν έχω πολύ χρόνο ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν έχετε καθόλου
χρόνου.
Φροντίστε να το συµµαζέψετε και να τελειώσετε.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Πέρα από τη δωρεά -και εντάξει
όλος ο κόσµος έχει καταλάβει τι γίνεται- εδώ όµως η νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων γίνεται µε βάση το περίγραµµα των κτηρίων, δηλαδή την κάλυψη κι όχι τη δόµηση. Αν σκεφτούµε ότι
αυτή η επένδυση έχει βάθος εικοσαετίας και το Γραφείο Ελληνικού είναι απ’ έξω απ’ αυτές τις εγκρίσεις, ποιος θα ελέγχει αυτά
τα τετραγωνικά µέτρα δόµησης που εµείς κερδίσαµε και υπάρχουν πια στην τελική σύµβαση;
Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, εµείς αυτή την επένδυση
προσπαθήσαµε να τη βελτιώσουµε. Σεβαστήκαµε τη φυσική και
πολιτιστική κληρονοµιά και πάντα µε καθαρή σχέση µε τον επενδυτή, όπου κάθε µεριά αναγνωρίζει τις δεσµεύσεις και τις υποχρεώσεις της. Γιατί έτσι προχωρούν οι επενδύσεις που
εξυπηρετούν την κοινωνία και την πραγµατική οικονοµία.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την κ.
Πέρκα.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός. Όµως να µη δηµιουργήσουµε…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ούτως ή άλλως η κ. Πέρκα µού είναι πάρα
πολύ συµπαθής και δεν έχουµε ζητήµατα προσωπικά εδώ.
Απλώς να εξηγήσω ορισµένα πράγµατα και για τα Πρακτικά
και για τον ελληνικό λαό, αλλά και για έναν καλόπιστο κοινοβουλευτικό διάλογο.
Πρώτα απ’ όλα πράγµατι έχετε απόλυτο δίκιο ότι επί µια δεκαετία και πλέον η περιοχή απαξιώθηκε και έµεινε παντελώς αναξιοποίητη. Προφανώς σε αυτό έχουν ευθύνη, καµµία αντίρρηση,
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όσοι κυβέρνησαν και η δική µου παράταξη και το ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησε, όπως και τα διάφορα κινήµατα που ήταν στους δρόµους και ήθελαν να γίνει µόνο πάρκο και τίποτα άλλο.
Γιατί εγώ ήµουν σε αυτό το Κοινοβούλιο Βουλευτής -δεν ήσασταν τότε Βουλευτής- όταν για πρώτη φορά ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ της κυβέρνησης του Κώστα Καραµανλή, ο κ. Σουφλιάς,
είχε έρθει εδώ και είχε µιλήσει για την ανάγκη αξιοποίησης του
χώρου του Ελληνικού. Και µάλιστα είχε προτείνει τότε να γίνουν
κάποιες πολυτελείς κατοικίες από τα έσοδα των οποίων θα µπορούσε να χρηµατοδοτηθεί η συντήρηση του πάρκου. Όταν το
είπε αυτό εδώ ο Γιώργος Σουφλιάς, το τι έγινε στο Κοινοβούλιο
από την Αριστερά δεν φαντάζεστε! Άρα έχετε κι εσείς το µερίδιο
της ευθύνης στην απαξίωση, γιατί ήσασταν σε όλα αρνητικοί.
Ποιο ήταν το αρχικό σας σχέδιο; Να γίνει ένα µεγάλο πάρκο.
Κι όποτε ρωτούσαν: «Ποιος θα πληρώνει το πάρκο;», Κρίτων Αρσένης, δηλαδή, τίποτα! Πολύ ωραία!
Πάµε τώρα στη συνέχεια. Από την ώρα που αποφασίσαµε τελικά να το αξιοποιήσουµε, πράγµατι ο τότε Πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς -και πρέπει να του το πιστώσουµε αυτό- ήταν ο
άνθρωπος που οραµατίστηκε αυτό το σχέδιο και λίγο πριν πέσει
από την πρωθυπουργία, υπέγραψε τον Νοέµβριο του 2014 τη
σύµβαση µε την εταιρεία «LAMDA DEVELOPMENT» για την παραχώρηση του χώρου στο Ελληνικό.
Ποια ήταν τότε η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα; Ο κ. Τσίπρας είχε πάει τότε στο Ελληνικό µε τον τότε δήµαρχο κ. Κορτζίδη. Είχαν βάλει τον κ. Κορτζίδη σε κάτι κάγκελα και έκανε
απεργία πείνας για να µη δοθεί ποτέ το Ελληνικό. Και ο κ. Τσίπρας µε την «ΑΥΓΗ» έκαναν µια ηµερίδα λέγοντας: «Το Ελληνικό
είναι η ψυχή µας, θα γίνει µόνο πάρκο». Σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον, λοιπόν, παρά αυτές τις αντιξοότητες ο τότε Πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς κατάφερε και προχώρησε την
επένδυση.
Ψήφισε ο ελληνικός λαός τον κ. Τσίπρα για να τον δοκιµάσει
και τον έκανε Πρωθυπουργό. Και τι έγινε, κυρία Πέρκα; Μας τα
είπατε προ ολίγου. Αλλάξατε κάποιους όρους της συµβάσεως.
Δεν µπαίνω στην κουβέντα. Την κουβέντα την κάναµε -να ξέρετεστη Βουλή. Δεν ήσασταν πάλι Βουλευτής. Εισηγητής ήταν ο
Υπουργός Πολιτισµού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μπαλτάς.
Και όταν του είπα ότι αυτή η σύµβαση είναι ιδεολογική νίκη
της Νέας Δηµοκρατίας, µου απάντησε -κι είναι στα Πρακτικά της
Βουλής- ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ, κατά τον κ. Μπαλτά, το Ελληνικό
είναι η δικιά σας Συνθήκη του Μπρεστ - Λιτόφσκ κι ότι κάνατε µία
υποχώρηση, διότι δεν µπορούσε να γίνει αλλιώς για να κρατήσετε την εξουσία, αλλά όταν θα αποκτούσατε πραγµατικά την
εξουσία, θα τα παίρνατε όλα πίσω από τον επενδυτή. Αυτά έλεγε
εδώ ο Μπαλτάς.
Άρα ήταν απολύτως προφανές, κυρία Πέρκα, -κι εγώ γι’ αυτό
σας τιµώ και το έχω πει τετρακόσιες φορές- ότι κάνατε µια πολύ
δύσκολη δουλειά, δυσκολότερη της δικής µου. Ποια ήταν η δύσκολη δουλειά; Να πρέπει να προχωρήσετε το έργο µε το µισό
τουλάχιστον κόµµα σας εναντίον σας.
Εγώ ξέρετε, έχω διευθυντές του Υπουργείου Περιβάλλοντος
που µας έλεγαν ότι ερχόταν η καλή κ. Πέρκα, µας έλεγε «κάντε
αυτό», έφευγε και κατέβαινε ο Υπουργός και µας έλεγε «µην της
δίνετε καµµία σηµασία»! Αυτά µας τα έχουν πει υπάλληλοι στις
συσκέψεις που κάναµε για το Ελληνικό! Άρα εγώ σας λέω ότι το
κάνατε µε µεγάλη δυσκολία και οι Υπουργοί της κυβερνήσεως
Τσίπρα σάς σαµποτάρανε. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ)
Πάµε τώρα σε κάτι βαρύ που είπατε. Είπατε ότι είναι αφελής
η δήλωση Μητσοτάκη. Τελείως ψευδές αυτό που λέτε και λάθος.
Γιατί; Σε τι απάντησε ο Μητσοτάκης µε το ότι θα ξεµπλοκάρει το
έργο σε µία εβδοµάδα; Στην τότε έκδοση της κοινής υπουργικής
απόφασης που προέβλεπε ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο θα είχε τόσο κοµβικό ρόλο στην υλοποίηση της επενδύσεως που αυτοµάτως η εταιρεία είπε ότι µε αυτόν τον όρο
αποχωρεί. Αυτή η απόφαση, αυτή η ΚΥΑ που µπλόκαρε την επένδυση, ακυρώθηκε µε απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη την τρίτη µέρα που ήταν Πρωθυπουργός. Άρα ο
λόγος που µπλόκαρε την επένδυση την Παρασκευή, ξεµπλόκαρε
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την επένδυση την Τετάρτη. Πράγµατι, λοιπόν, ακριβώς όπως το
είπε, έτσι κι έγινε.
Όσον αφορά τον διαγωνισµό για το καζίνο, µε συγχωρείτε, δεν
κάνατε κανέναν διαγωνισµό για το καζίνο. Βγάλατε τα τεύχη του
διαγωνισµού, αλλά διαγωνισµός δεν έγινε. Είχε αναβληθεί η ηµεροµηνία του διαγωνισµού δύο φορές, όταν ήρθαµε εµείς στην
Κυβέρνηση. Εµείς κάναµε τον διαγωνισµό. Και σηµειώστε ότι κάναµε τον διαγωνισµό στις 4 Οκτωβρίου του 2019 -ήταν η ηµέρα
του διαγωνισµού, εκτός κι αν ήσασταν κυβέρνηση στις 4 Οκτωβρίου του 2019- κρατώντας την ίδια επιτροπή παιγνίων που είχε
διορίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέω διότι, όταν άρχισε η δικαστική διαµάχη «HARD ROCK» , «MOHEGAN», ο αρµόδιος τοµεάρχης του
ΣΥΡΙΖΑ κ. Παππάς δυστυχώς είχε αρχικά υιοθετήσει όλες τις κατηγορίες της «HARD ROCK» περίπου υπονοώντας ότι ο διαγωνισµός ήταν στηµένος. Όταν η µία µετά την άλλη οι δικαστικές
αποφάσεις δικαίωσαν τους χειρισµούς που κάναµε και την Επιτροπή Παιγνίων και τον κ. Καραγρηγορίου, τον Πρόεδρο, τον
οποίο -επαναλαµβάνω- εσείς είχατε διορίσει, ευτυχώς σταµάτησε κι ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Το 2014 είχε διοριστεί.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Εγώ λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τον είχε διορίσει. Δεν
παίρνω πιστοποιητικά κοινωνικών φρονηµάτων. Πάντως επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κ. Καραγρηγορίου. Η ανανέωση της θητείας του
έγινε από τον κ. Τσακαλώτο. Την έχω δει.
Άρα, λοιπόν, ξαναλέω τον διαγωνισµό τον κάναµε εµείς.
Πάµε στις αναβλητικές αιρέσεις τώρα. Μου είπατε, εάν δεν
έχετε έγγραφο από τη «LAMDA», δεν ισχύει τίποτα απ’ ό,τι λέτε.
Κάνετε λάθος. Ακούστε τώρα, γιατί κάνετε λάθος. Πολύ πάνω
από τα έγγραφα, κυρία Πέρκα, είναι το συµφέρον. Πάµε να
δούµε, λοιπόν, ποιο είναι το συµφέρον της «LAMDA». Η «LAMDA»
έχει κάνει µια αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 650 εκατοµµυρίων για το έργο στο Ελληνικό, έχει εκδώσει ένα οµόλογο 330
εκατοµµυρίων για το έργο στο Ελληνικό και έχει πάρει 1,5 δισεκατοµµύριο δάνεια από την τράπεζα για το έργο στο Ελληνικό.
Η «LAMDA» πια για κάθε µέρα που καθυστερεί το έργο στο Ελληνικό χάνει λεφτά. Πλέον ο επισπεύδων είναι η «LAMDA». Αυτό
εξηγεί και το γιατί η «LAMDA» πληρώνει τα έργα της κατεδάφισης.
Χαίροµαι, γιατί είναι η πρώτη φορά που ακούω από Βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ ότι τα έργα της κατεδάφισης δεν βαραίνουν τον Έλληνα φορολογούµενο, γιατί τις πρώτες µέρες που ξεκίνησαν οι
κατεδαφίσεις είχα βαρεθεί να ακούω στα κανάλια τα ψέµατα των
Βουλευτών σας, ότι το ελληνικό δηµόσιο πληρώνει τα έργα και
παρασύρατε και τον κ. Αρσένη, που είναι πιο ανώριµος -ας το
πούµε έτσι- στα κοινοβουλευτικά και παρασύρεται.
Άρα, λοιπόν, υπ’ αυτή την έννοια, είναι η πρώτη δηµόσια παραδοχή ότι τα χρήµατα τα βάζει η «LAMDA».
Τώρα, όσο και να θέλετε να απαξιώσετε…
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Πώς;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Τι πώς; Με σύµβαση. Ψηφίσαµε νόµο εδώ,
κυρία Πέρκα, και δώσαµε το δικαίωµα στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» να
υπογράψει σύµβαση µε τη «LAMDA» και βάσει αυτού του νόµου
υπεγράφη η σύµβαση µε τη «LAMDA».
Η Πρόεδρος της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», που έχει υπογράψει τη
σύµβαση, είναι πάλι δική σας πρόεδρος. Την ίδια έχουµε αφήσει,
αυτή που είχε διορίσει ο κ. Φλαµπουράρης. Άρα, λοιπόν, µου
λέτε τώρα ότι η κυρία Πρόεδρος της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», που διόρισε ο κ. Φλαµπουράρης, έχει κάνει παρανοµία;
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Είπα εγώ παρανοµία;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κάποια στιγµή κρατηθείτε και λίγο στον πραγµατικό κόσµο. Έχουν γίνει όλα νόµιµα και µε τους δικούς σας
ανθρώπους. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Γιατί αφήσαµε τους δικούς σας ανθρώπους; Λέω αυτό και
κλείνω. Για έναν βασικό λόγο, κυρία Πέρκα. Εσείς δεν το κάνατε,
αλλά τι να κάνετε και εσείς, ό,τι µπορείτε κάνατε. Το Ελληνικό
υπάρχουν δύο τρόποι για να το δει κανείς. Ο ένας είναι, όπως
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δυστυχώς το βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη µέρα που έχασε τις εκλογές, δηλαδή ως ένα ακόµα πεδίο πολιτικής σύγκρουσης Νέας
Δηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό µας εξυπηρετεί εµάς πολιτικά,
διότι τελικά το «εύγε» για το Ελληνικό θα το πάρει όλο η Νέα Δηµοκρατία, ενώ δεν της ανήκει όλο το έργο. Μας δίνετε όλο το
έργο, ενώ έχετε κάνει εσείς πολλή δουλειά.
Κατά τη γνώµη µου, κάνετε µεγάλο λάθος. Το Ελληνικό έπρεπε
να το παρουσιάσουµε ως ένα έργο, που τελικά παρά τις διαφωνίες µας, τις διαφορές µας, τους τσακωµούς µας, όλα αυτά που
είναι µέσα στην πολιτική και είναι δεκτά, είναι ένα έργο που ενώνει τρεις διαφορετικές διαδοχικές κυβερνήσεις, την κυβέρνηση
Σαµαρά - Βενιζέλου, Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ και την Κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εάν το βλέπαµε έτσι, κύριε Πρόεδρε, όλοι θα ήµασταν
χαρούµενοι, όλοι θα ψηφίζαµε τις τροπολογίες, όλοι θα χαιρόµασταν που προχωρά το έργο, όλοι θα χαιρόµασταν που θα έβρισκε ο κόσµος δουλειά και όλοι θα παίρναµε µερίδιο της
επιτυχίας. Αυτό που κάνετε, κυρία Πέρκα, µειώνει τη δική σας
και προσωπική συνεισφορά στο να γίνει το έργο στο Ελληνικό
και είναι πολύ µεγάλο λάθος. Ειλικρινά, αυτό πιστεύω. Δεν σας
αξίζει για τον κόπο που κάνατε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Προχωρούµε. Ακολουθούν ο κ. Σπανάκης από τη Νέα Δηµοκρατία και στη συνέχεια ο
κ. Χειµάρας από τη Νέα Δηµοκρατία.
Απλώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας πω το εξής.
Μετά από την ολοκλήρωση του νοµοσχεδίου, υπάρχουν δεκαπέντε ερωτήσεις. Εγώ δεν θα συµπεριφερθώ όπως την τελευταία
στιγµή ο κ. Μπούρας. Δηλαδή, επτά λεπτά, θα είναι επτά λεπτά.
Μετά από την ολοκλήρωση του νοµοσχεδίου, όµως, υπάρχουν
δεκαπέντε ερωτήσεις. Έχετε δει ήδη τον Υπουργό Υγείας. Υπάρχουν δεκαπέντε ερωτήσεις.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ναι, αλλά πρέπει να µιλήσουν οι εισηγητές, κύριε Πρόεδρε.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Είναι οι δευτερολογίες µας, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Αλίµονο, δεν το συζητάω. Όµως, δεκαπέντε ερωτήσεις είναι τέσσερις ώρες. Πάρτε το
υπ’ όψιν σας.
Κύριε Σπανάκη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε ξεκινώντας
να ευχαριστήσω το επιτελείο του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον
Υπουργό κ. Γεωργιάδη, τον Υφυπουργό κ. Παναθανάση, τον Γενικό Γραµµατέα κ. Σταµπουλίδη, γιατί σήµερα έγινε δεκτή µία
τροπολογία που λύνει προβλήµατα µικρά της καθηµερινότητας
επαγγελµατιών, κατόχων επαγγελµατικών αδειών υπαίθριου εµπορίου. Με την αποδοχή αυτής της τροπολογίας δίνουµε τη δυνατότητα να ανανεώσουν την άδειά τους όσοι πληρούν τα
κριτήρια του άρθρου 19 του σχετικού νόµου και µπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για ανανέωση των αδειών τους. Δηλαδή,
η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δίνει µια δεύτερη ευκαιρία
σε ανθρώπους µε χαµηλά εισοδήµατα, βιοπαλαιστές που είχαν
ανάγκη αυτή τη ρύθµιση.
Επίσης, για όσους επαγγελµατίες είχαν άδειες και είχαν ανάκληση αδειών, γιατί είχαν υπέρβαση των ορίων του άρθρου 21
του σχετικού νόµου, έχουµε µέχρι τις 31-12-2020 άρση της ανάκληση της άδειάς τους. Άρα,η άδειά τους θα έχει ισχύ µέχρι τις
31-12-2020.
Αυτά δεν είναι για επαγγελµατίες, ούτε µεγαλοεπιχειρηµατίες,
είναι για βιοπαλαιστές, διότι αυτή η Κυβέρνηση απευθύνεται σε
όλα τα κοινωνικά στρώµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα έρχεται ένα νοµοσχέδιο, που µέσα από 65 άρθρα δίνει λύσεις στην καθηµερινότητα
και όσον αφορά την καταπολέµηση του παραεµπορίου.
Πολλοί είναι οι λόγοι που υπάρχει το παραεµπόριο, όπως η
υψηλή έµµεση φορολογία που έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτή θα πρέπει να µειωθεί και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται
και η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Όµως, ποια είναι η κυριότερη αιτία της µη αποτελεσµατικής
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λειτουργίας των ελεγκτικών µηχανισµών; Έχει να ρωτήσει κανείς; Η ύπαρξη πολλαπλών υπηρεσιών και οργάνων µε αλληλοκαλυπτόµενες αρµοδιότητες και περιοχές κάλυψης, που τελικά
οδηγεί στο να µην είναι ποτέ κανείς υπεύθυνος για τίποτα.
Για τον έλεγχο και την προστασία από τη διακίνηση παράνοµων και επικίνδυνων προϊόντων είναι σήµερα αρµόδια δύο όργανα, η σηµασία των οποίων δεν αµφισβητείται. Όµως, η
παράλληλη δραστηριότητά τους έχει προκαλέσει συχνά σύγχυση αρµοδιοτήτων. Η σύσταση της διυπηρεσιακής µονάδας
ελέγχου αγοράς, της λεγόµενης ΔΙΜΕΑ, διατηρεί όλα τα θετικά
των σηµερινών δύο οργάνων, αλλά ταυτόχρονα θεσπίζει έναν ενιαίο ελεγκτικό µηχανισµό µε πλήρεις και ξεκάθαρες αρµοδιότητες
και διευρυµένο πεδίο εφαρµογής σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα
της αγοράς.
Παραθέτω ενδεικτικά, γιατί ο χρόνος είναι περιορισµένος, κάποιες διατάξεις που αποδεικνύουν πως η ΔΙΜΕΑ θα πετύχει, γιατί
σκοπός της είναι η εκπόνηση από κοινού µε τη Γενική Διεύθυνση
του ΣΔΟΕ του εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου, για την τήρηση του ψηφιακού συστήµατος διαχείρισης δεδοµένων ως κεντρικό σηµείο αναφοράς
καταγγελιών και πληροφοριών και κυρίως την υποχρέωση διαβίβασης αυτών στις αρµόδιες υπηρεσίες.
Με τη διάταξη αυτή σταµατά η διαχρονική δικαιολογία των µη
αρµοδίων, «ότι δεν γνωρίζω, δεν µας έχει ενηµερώσει κανείς»
κ.λπ.. Δίνουµε τέλος σε παθογένειες του παρελθόντος.
Παρέχεται η δυνατότητα στη ΔΙΜΕΑ και στα όργανά της να ζητούν ανά πάσα στιγµή, όπου κρίνεται αναγκαίο, και την επέµβαση
του εισαγγελέα, αλλά και συνεργασία µε φορείς και υπηρεσίες
του εξωτερικού για την καταπολέµηση του παράνοµου εµπορίου
και του παράνοµου ηλεκτρονικού εµπορίου σε διεθνές επίπεδο.
Η Κυβέρνηση αυτή είναι που στην πράξη προχωρά και την ηλεκτρονική τιµολόγηση µέσα από το Υπουργείο Οικονοµικών.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µε το σχέδιο νόµου που καλούµαστε
σήµερα να ψηφίσουµε η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
προχωρά κι άλλο προς την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προς τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας στη χώρα
µας. Στην πράξη, όµως, όχι µε θεωρίες και δικαιολογίες, για να
µην προχωρήσει τίποτα.
Με το άρθρο 51 του παρόντος νοµοσχεδίου η σύσταση των
ΙΚΕ πραγµατοποιείται µέσω «Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας µιας Στάσης».
Προχωράµε στη θέσπιση ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος και για την οργάνωση και λειτουργία του υπαίθριου εµπορίου.
Υπάρχουν σηµαντικές διατάξεις για τα επιµελητήρια. Τα επιµελητήρια είναι ένας πολύ σηµαντικός θεσµός, που δυστυχώς
στην Ελλάδα µε το πέρασµα των χρόνων έπαψαν να επιτελούν
επικαιροποιηµένο έργο, συχνά δε αποτέλεσαν απλώς ένα µέσο
για την εκπλήρωση των αιτηµάτων συντεχνιών ή πολιτικών σκοπιµοτήτων. Με το σηµερινό νοµοσχέδιο γίνεται µια νέα αρχή για
τον εκσυγχρονισµό των επιµελητηρίων και ελπίζω να έχουµε συνέχεια σε αυτό, να µπει ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο, σύγχρονο,
σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ώστε να γίνουν τα επιµελητήριά µας και πάλι ένας αξιόπιστος θεσµός, που θα προσφέρει
σηµαντικό έργο στους επαγγελµατίες.
Και αφού αναφέρθηκα στους επαγγελµατίες, κύριε Υπουργέ,
το σχέδιο νόµου περιλαµβάνει διατάξεις και για τους αδειούχους
υδραυλικούς. Θα πρέπει κάποια στιγµή να συζητήσουµε για τους
επαγγελµατίες των τεχνικών κλάδων που δυστυχώς αρχίζουν
σιγά-σιγά να εκλείπουν. Ενώ είχαµε -και έχουµε- εξαιρετικούς τεχνικούς και τεχνίτες, είχαµε τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα επαγγελµατικά και τεχνικά λύκεια, αναγνωρισµένες και
µε κύρος τεχνικές σχολές, κάπου σιγά-σιγά όλα αυτά απαξιώθηκαν.
Θα πρέπει να ξεκινήσουµε έναν ουσιαστικό διάλογο από την
αρχή για τους επαγγελµατίες µας, να δούµε τι έφταιξε, τι κίνητρα
µπορούµε να δώσουµε για υφιστάµενους και νέους επαγγελµατίες, να δούµε τις ανάγκες της αγοράς σήµερα.
Έχει και πολλά άλλα θετικά το σηµερινό σχέδιο νόµου. Κύριε
Πρόεδρε, ολοκληρώνοντας, θα προσπαθήσω να προλάβω να τα
αναφέρω, όπως τη διάταξη για το Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων,
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τις διατάξεις για την έρευνα και καινοτοµία, τη σύσταση του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων. Όλοι αγαπούν να αναφέρονται στις start-up, σε διάφορες ιστορίες επιχειρηµατικών
επιτυχιών Ελλήνων, αλλά στην πραγµατικότητα δεν διαθέτουµε
καν κάποια επίσηµη καταγραφή των νεοφυών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, για τα θέµατα του Οικονοµικού Επιµελητηρίου, αναφέρθηκα και προηγουµένως στα επιµελητήρια. Ακριβώς, αυτό
έχουµε και µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 57. Οι σκοποί του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος διευρύνονται προς µία κατεύθυνση εκσυγχρονισµού. Να προχωρήσουµε και σε πιο
γενναίες µεταρρυθµίσεις στα επιµελητήριά µας.
Έχουµε σε αυτό το νοµοσχέδιο διατάξεις και για το Τεχνικό
Επιµελητήριο της Ελλάδας αλλά και για το Οικονοµικό Επιµελητήριο. Να µη µείνουµε εδώ. Είναι πολύ σηµαντικός ο θεσµός των
επιµελητηρίων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Σπανάκη, σας ευχαριστώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Χάσαµε, δυστυχώς, τεσσεράµισι χρόνια. Βρεθήκαµε µπροστά σε απρόβλεπτες και πρωτοφανείς καταστάσεις παγκόσµιας εµβέλειας. Θα συνεχίσουµε,
όµως, να νοµοθετούµε µε το βλέµµα στην ανάπτυξη, στην πρόοδο για τη δηµιουργία της Ελλάδας που θέλουµε. Διότι η Ελλάδα
που θέλουµε διαµορφώνεται έτσι όπως αξίζει στους Έλληνες µε
την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Και όσοι αµφισβητούν
τις προσπάθειες της Κυβέρνησης αυτής για το Ελληνικό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Σπανάκη, πρέπει
να ολοκληρώσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Επειδή είναι και η εκλογική µου περιφέρεια, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου.
Τους καλώ να επισκεφτούν και µέρα τις εγκαταστάσεις του Ελληνικού, να δουν τις κατεδαφίσεις. Διότι αυτοί που σχολιάζουν
ότι δεν γίνεται τίποτα, µάλλον περνούν νύχτα και δεν βλέπουν
ότι το έργο προχωράει. Και θα προχωρήσει το έργο µε µεγάλη
επιτυχία, διότι η περιοχή µας έχει και υψηλά ποσοστά ανεργίας
και πρέπει να ενισχυθεί η απασχόληση στην περιοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Σπανάκη, η δική
µου περιοχή έχει µεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Γι’ αυτό, λοιπόν, καλώ
όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου να υπερψηφίσουν αυτό το
νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ πολύ.
Την εκλογική µας περιφέρεια τη θυµόµαστε στην αρχή, όχι στο
τέλος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Στο τέλος ξυρίζουν τον
γαµπρό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ε, δεν ξέρω ποιος είναι
ο γαµπρός εδώ τώρα.
Τον λόγο έχει ο κ. Χειµάρας για επτά λεπτά.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσω από τη θέση µου πολύ λιγότερο. Έχουν ακουστεί σήµερα
-νοµίζω- και έχουν απαντηθεί όλα τα ζητήµατα που τέθηκαν. Βεβαίως, ο χρόνος είναι πολύτιµος για όλους.
Θα κατέθετα αναλυτικά τις εµπειρίες µου, όσον αφορά το παραεµπόριο, όντας ο ίδιος έµπορος τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια στη Λαµία. Αντιλαµβάνοµαι απόλυτα την προσπάθεια του
Υπουργείου. Σας συγχαίρω για αυτό, αγαπητοί κύριοι Υπουργοί.
Είναι ο αντίπαλός µας στον αγώνα όλα αυτά τα δέκα χρόνια της
κρίσης για να µπορέσουµε να διατηρήσουµε τις θέσεις εργασίας
στις επιχειρήσεις µας, για να µπορέσουµε εµείς οι πολύ µικροί
επιχειρηµατίες να ζήσουµε µαζί µε τους συνεργάτες µας τις οικογένειές µας.
Βεβαίως, δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ έστω για λίγο
στην προσπάθεια που γίνεται για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Αυτό
το νέο πλαίσιο ήταν απαραίτητο για τη χώρα µας. Είναι πίστη
δική µου ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις µπορούν να αποτελέσουν
εκείνο το κίνητρο για να γυρίσουν πίσω τα παιδιά µας, τα παιδιά
που δουλεύουν στο εξωτερικό και να ενισχύσουν την προσπά-

17163

θεια της Κυβέρνησής µας, την προσπάθεια της χώρας για να βγει
από αυτό το αδιέξοδο.
Υπάρχουν πάρα πολλές ρυθµίσεις µέσα στο νοµοσχέδιο. Εγώ
θα αξιοποιήσω -αν θέλετε- την ευκαιρία της παρουσίας σας εδώ,
για να σας θέσω κι έναν στόχο δικό µας τοπικό, στη Φθιώτιδα,
όπου θα µπορούσε -αν θέλετε- στον χώρο τον συγκεκριµένο να
στεγαστεί ένα cluster νεοφυών επιχειρήσεων. Αναφέροµαι στην
Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας. Είναι ένας χώρος στην είσοδο της
πόλης εγκαταλελειµµένος δυστυχώς, ο οποίος µπορεί να αποτελέσει εκείνον τον µοχλό ανάπτυξης της περιοχής µας και της Λαµίας αλλά και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Αξιοποιούµενες
οι υποδοµές αυτές µπορούν να δηµιουργήσουν οικονοµία εκεί που
σήµερα δεν υπάρχει και που δυστυχώς τα προηγούµενα χρόνια η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ νοµοθέτησε ένα στρεβλό νοµοθέτηµα, το
οποίο χρειάζεται οπωσδήποτε να διορθωθεί. Θα ήµουν πολύ ευχαριστηµένος και εγώ αν ήµουν στη θέση σήµερα του κ. Σπανάκη,
του συνάδελφου, να σας ευχαριστήσω για µια τροπολογία που θα
έλυνε οριστικά το θέµα της Πανελλήνιας Έκθεσης της Λαµίας.
Είµαι σίγουρος, όµως, πως το επόµενο διάστηµα αυτό θα γίνει,
για να µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε τους πόρους του ΕΣΠΑ, του
Ταµείου Ανάκαµψης, να µπορέσουµε επιτέλους να δηµιουργήσουµε θέσεις εργασίας και στην ελληνική περιφέρεια, γιατί εκεί
θα στηριχθεί το αύριο του τόπου µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ για τον χρόνο.
Ερχόµαστε στις δευτερολογίες των εισηγητών.
Θέλετε να µιλήσετε όλοι; Έχετε από τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Γιατί, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Με συγχωρείτε, αλλά ο
Προεδρεύων όταν µιλούσατε το πρωί κράτησε µε ακρίβεια τους
χρόνους σας. Για να πω την αλήθεια, µε εξαίρεση τον κ. Κέλλα,
ο οποίος µίλησε δεκαπέντε λεπτά και τριάντα επτά δευτερόλεπτα
και τον κ. Αρσένη που µίλησε δέκα λεπτά και δώδεκα δευτερόλεπτα όλοι οι άλλοι έχετε καταναλώσει και τη δευτερολογία σας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Είναι τεράστιο το νοµοσχέδιο και
οι τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Είναι τεράστιο και είναι
και τεράστιας σηµασίας. Τι να κάνουµε όµως τώρα;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Αυτό αφορά και τον Υπουργό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Βεβαίως, αφορά και τον
Υπουργό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Μίλησε ογδόντα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Εγώ είµαι σίγουρος ότι
ο Υπουργός δεν θα µιλήσει. Ό,τι είχε να πει το είπε.
Ξεκινάµε µε τις δευτερολογίες.
Κύριε Κέλλα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα κατ’ αρχάς, να ξεκινήσω από όλα όσα ακούστηκαν
από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δέχοµαι ότι είναι Αντιπολίτευση
ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι οφείλει να κάνει αντιπολίτευση. Γι’ αυτό και κατανοώ πάρα πολλά από τα επιχειρήµατα τα οποία βρίσκονται στα
όρια της σοβαρότητας. Το να ισχυρίζεστε όµως ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν υπερασπίζεται το δηµόσιο συµφέρον νοµίζω ότι είναι
πέρα από κάθε όριο. Είστε το κόµµα που πρωτοκλασάτα στελέχη
της κυβέρνησής σας και µάλιστα προσφάτως συζητούσαν µέσα
στο Μέγαρο Μαξίµου, το οποίο αποκαλούσαν «µαγαζί για δουλειές µε πολλά λεφτά».
Λέτε εσείς σε εµάς, στη Νέα Δηµοκρατία, για σχέσεις µε επιχειρηµατίες και καναλάρχες; Σας ρωτάω. Η γάτα των Ιµαλαΐων
σάς θυµίζει κάτι; Τα βοσκοτόπια του Καλογρίτσα σάς παραπέµπουν κάπου; Να µην πάµε παρακάτω για τις τηλεοπτικές άδειες,
για το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, που ούτε στη Φλωρεντία δεν
το ξέρουν! Σας παρακαλώ, συνάδελφοι. Σε όλα τα πράγµατα
υπάρχει κι ένα όριο!
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Μιλήσατε για προχειρότητα και για
ασύνδετες διατάξεις. Εσείς το λέτε αυτό, που δεν υπήρξε νοµοσχέδιο τεσσεράµισι χρόνια που δεν καταλειπόταν σε κοινές
υπουργικές αποφάσεις και σε υπουργικές αποφάσεις;
Επιπλέον, η κ. Τζάκρη επικέντρωσε στην κριτική της στο νοµο-
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σχέδιο ότι η ΔΙΜΕΑ δεν προβλέπει συνεργασίες. Μιλάτε σοβαρά
τώρα; Να συζητήσουµε επί της ουσίας, αγαπητοί συνάδελφοι. Η
ουσία είναι ότι πρόκειται για ένα άρτια διαρθρωµένο και συνεκτικό νοµοσχέδιο. Στο πρώτο σύνολο διατάξεων στα άρθρα από
το 1 έως το 22 που αφορούν τη ΔΙΜΕΑ ορίζονται αναλυτικά τα
πάντα σε σχέση µε την οργάνωση, τη λειτουργία της µονάδας,
τον σκοπό της µονάδας, το αντικείµενο της υπηρεσίας, τους επιχειρησιακούς στόχους, τη στελέχωση, την οργάνωση των κλιµακίων ελέγχου, τις συνεργασίες µε το ΣΔΟΕ, τη Δηµοτική
Αστυνοµία, το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, τις υπηρεσίες των
Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Υγείας, την ΕΥΠ, την
Εθνική Αρχή Διαφάνειας και όλες τις άλλες υπηρεσίες, ακόµα
και άλλων κρατών-µελών όπου και για ό,τι χρειάζεται.
Στο δεύτερο σύνολο διατάξεων, στα άρθρα από το 23 έως το
45 οµαδοποιούνται ρυθµίσεις που αφορούν τη στήριξη επαγγελµατικών κλάδων, την ευελιξία της οικονοµικής δραστηριότητας,
αλλά και την επιχειρηµατικότητα. Οι συγκεκριµένες διατάξεις
συνδέονται µε τις τροπολογίες µε τον γενικό αριθµό 411 και ειδικό αριθµό 23 καθώς και µε το γενικό αριθµό 419 και ειδικό
αριθµό 26.
Ειδικότερα, η πρώτη τροπολογία για την εκ νέου παράταση
της κατασκευής των ταχέων περιπολικών από τα Ναυπηγεία της
Ελευσίνας, αφ’ ενός µεν δίνει τη δυνατότητα της ολοκλήρωσης
ενός έργου που ξεκίνησε το 2016 και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2018 και θα παραδοθεί έως τις 30 Σεπτεµβρίου του 2020,
αφ’ ετέρου για την αναγέννηση των ναυπηγείων της χώρας
έπειτα από την εξεύρεση λύσης που θα καταστήσει τα ναυπηγεία
µας βιώσιµα.
Όσον αφορά στη δεύτερη τροπολογία, διασταυρώνεται και
αυτή στο σύνολό της µε διατάξεις του νοµοσχεδίου, αλλά θα
ήθελα πρώτα να σταθώ σε τρία ειδικότερα σηµεία, όπως στις
φαρµακαποθήκες του άρθρου 3 που δίνει λύση σε πολλές από
τις επιχειρήσεις αυτές. Τις βγάζει από το αδιέξοδο σ’ όλη την Ελλάδα, όπως είπε και ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης.
Στο άρθρο 41 µε το άρθρο 5 της τροπολογίας εντάσσονται
στον αναπτυξιακό νόµο τα κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας. Είναι µια πολύ σηµαντική τροπολογία, η οποία ενισχύει τις
επιχειρήσεις της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής µέριµνας.
Θα πάω στις ρυθµίσεις των άρθρων 6, 7 και 13 που συνιστούν
προεκτάσεις των διατάξεων των άρθρων 46 έως και 56 για την
έρευνα και την καινοτοµία. Τόσο τα κίνητρα για τους εργαζόµενους σε ερευνητικά πανεπιστηµιακά ινστιτούτα των ΑΕΙ όσο και
η ίδρυση του Thess-INTEC για τη λειτουργία και τη διαχείριση
του τεχνολογικού πάρκου τέταρτης γενιάς στη Θεσσαλονίκη συνιστούν απτά στοιχεία της ανάπτυξης, της έρευνας και της καινοτοµίας στη χώρα.
Το άρθρο 13 της τροπολογίας είναι πάρα πολύ σηµαντικό,
διότι δίνεται η δυνατότητα στα ερευνητικά κέντρα να έχουν πρόσβαση στο εθνικό µητρώο ασθενών από κορωνοϊό, προκειµένου
να ενισχύσουµε ακόµα περισσότερο την ολοκληρωµένη και επιτυχηµένη στρατηγική µας.
Έρχοµαι στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 418 και ειδικό 25
για την αναστολή του δικαιώµατος της «DIGEA» που είπε ο
Υπουργός κ. Πέτσας, που αναστέλλει τη δυνατότητα να διακόπτει την παροχή υπηρεσιών λόγω της πανδηµίας κ.λπ..
Ως εκ τούτου, όλες οι τροπολογίες συνιστούν κρίσιµες συνεπαγωγές των άρθρων του νοµοσχεδίου και το εµπλουτίζουν µε
γνώµονα τη λειτουργική διασταύρωση των αναπτυξιακών πολιτικών. Γι’ αυτόν τον λόγο και η Πλειοψηφία στηρίζει τις τροπολογίες και το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε, κύριε
Κέλλα.
Τον λόγο έχει η κ. Τζάκρη εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ, για τρία
λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επειδή αναλώσατε πολύ µεγάλο µέρος της αρχικής σας τοποθέτησης αναφερόµενος στα συγκριτικά στοιχεία
των ελέγχων που έκανε το Συντονιστικό Κέντρο, θέλω να σας θυ-
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µίσω ότι το Συντονιστικό Κέντρο ιδρύθηκε το 2013 επί των ηµερών της Νέας Δηµοκρατίας. Νοµίζω ότι παίρνετε λάθος ορόσηµο, λάθος milestone.
Εγώ θα καταθέσω στα Πρακτικά -για να υπάρχει- τον απολογισµό του 2018, όχι γιατί αµφισβητώ τον αριθµό των ελέγχων που
εσείς είπατε, αλλά για να σας δείξω τι έκανε το συντονιστικό κέντρο από το 2013 µέχρι το 2016. Έκανε ένα µηδενικό, έκανε µηδενικούς αγορανοµικούς ελέγχους στην αγορά που ξέρουµε
όλοι πόσοι σηµαντικοί είναι. Το συντονιστικό κέντρο ήταν ένα
πτώµα -το είπα πολλές φορές- και αναστήθηκε από το 2016 µέχρι
το 2019. Εννοείται, κύριε Υπουργέ, ότι όταν ένα σώµα που δεν
υφίσταται πριν ανασταίνεται και µπαίνει σε µια διαδικασία να
κάνει ελέγχους, θα αυξηθούν και τα ποσοτικά και τα ποιοτικά του
στοιχεία. Αυτά σε ό,τι αφορά το ΣYKEAAΠ.
Έρχοµαι τώρα σ’ αυτή την περιβόητη τροπολογία για την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, στην οποία αναφερθήκατε προηγουµένως. Αναφέρετε ρητά κάτι και το διαβάζω απευθείας από
την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 4 της ενιαίας τροπολογίας,
του σώµατος της τροπολογίας: «Πρόκειται για οφειλές που γεννώνται προς το προσωπικό, που συνεχίζει να απασχολείται έως
ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της µεταφοράς του».
Σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ: Πλην των εκατόν τριών εργαζοµένων, οι οποίοι είναι ήδη σε µια διαδικασία µεταφοράς σε άλλες
δηµόσιες υπηρεσίες, υπάρχουν και άλλοι εργαζόµενοι ή µεταξύ
αυτών άλλοι οι οποίοι θα αντιµετωπίσουν το φάσµα της απόλυσης και είναι αναγκαία, πραγµατικά, η ψήφιση τροπολογίας σήµερα, που να απαλλάσσει τα µέλη του προηγούµενου Δ.Σ. από
την υποχρέωση καταβολής αποζηµιώσεων στους απολυόµενους;
Αυτό θέλω να το γνωρίζω. Είναι καίριας σηµασίας για το αν θα
ψηφίσουµε «όχι», πολλώ δε µάλλον που τώρα, κύριε Υπουργέ,
βρισκόµαστε σ’ ένα κρίσιµο στάδιο, όπου όχι απλά υπάρχει η
συµφωνία της εξυγίανσης αλλά αυτή έχει επικυρωθεί και από το
δικαστήριο και οτιδήποτε γεννάται στο χρονικό αυτό διάστηµα,
ό,τι γίνεται στη ζωή της επιχείρησης, είτε καλύπτεται από τη συµφωνία εξυγίανσης και είναι νόµιµο και επωφελές γι’ αυτή είτε όχι
δεν βρίσκει έρεισµα καµµιά ευνοϊκή διάταξη νόµου.
Έρχοµαι τώρα στο άρθρο 6 που αφορά το Ελληνικό. Ανάλωσε
πολύ µεγάλο µέρος της συζήτησης σήµερα το Ελληνικό. Θέλω
να σας ρωτήσω και µε ειλικρίνεια να µου απαντήσετε: Αυτό το 6α
που κάνετε για τον ανεξάρτητο µηχανικό που θα επιβλέπει, θα
εγκρίνει, θα κάνει τον έλεγχο των µελετών, θα παραδίδει το έργο
και µάλιστα κατά το εδάφιο δ θα είναι υποχρεωµένη η δηµόσια
υπηρεσία εντός δεκαπέντε ηµερών να αποδέχεται την έκθεση
του ιδιώτη µηχανικού, άλλως θα παραπέµπεται το θέµα στη διαιτησία, πιστεύετε ειλικρινά εσείς, ένας άνθρωπος της αγοράς –
για πολλά µπορούµε να σας κατηγορήσουµε, αλλά δεν
µπορούµε να σας πούµε ότι δεν είστε άνθρωπος της αγοράς- ότι
αυτό δεν θα καταπέσει στο Συµβούλιο της Επικρατείας; Σας είπε,
πραγµατικά, η νοµική υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης ή ο
προσωπικός σας νοµικός σύµβουλος ότι αυτό το άρθρο µ’ αυτή
τη συγκεκριµένη διατύπωση µπορεί να σταθεί; Πρόκειται για εκχώρηση δηµόσιας υπηρεσίας του στενού πυρήνα του κράτους
σε ιδιώτη. Αυτό δεν στέκεται πουθενά.
Επειδή είµαι σίγουρη, κύριε Υπουργέ, εγώ που είµαι παλιά εδώ
ότι το γνωρίζετε αυτό, επιτρέψτε µου να πω ότι αυτό το άρθρο,
το 6α, θα αποτελέσει το άλλοθί σας και το πρόσχηµά σας για να
δικαιολογήσεε, όπως δικαιολογείτε µέχρι τώρα, το γιατί δεν θα
προχωρήσει η επένδυση του Ελληνικού.
Έρχοµαι τώρα στην άλλη φοβερή τροπολογία για τη «DIGEA»
και τις χαριστικές ρυθµίσεις που φέρνετε για τα ιδιωτικά κανάλια
εθνικής εµβέλειας και επιµένω σ’ αυτό.
Κύριε Υπουργέ, αντί να µας φέρνετε τα ιδιωτικά κανάλια έτσι
όπως τα κάνετε εσείς µε τις παροχές που τους δίνετε, εσείς οι
άνθρωποι της ιδιωτικής οικονοµίας, της αγοράς και των ιδιωτικών πρωτοβουλιών, τα έχετε κάνει κακέκτυπα της κρατικοδίαιτης
ΕΡΤ.
Εγώ εποµένως σας προτείνω, αντί να φέρνετε τρεις την ώρα
επιδοτήσεις για τα ιδιωτικά κανάλια, να φτιάξετε µια εταιρεία εκεί
στου Μαξίµου, πείτε την «Μαξίµου Holdix Α.Ε.» και «κρεµάστε»
από κάτω διάφορες θυγατρικές. Η µία θυγατρική ας πάει να αγοράσει τα κανάλια. Ειλικρινά, κύριε Υπουργέ, θα στοιχίσει λιγό-
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τερο στον Έλληνα φορολογούµενο. Την άλλη ιδιωτική επιχείρηση, τη θυγατρική, να την πείτε «Επιχειρηµατικές Εξυπηρετήσεις» και όποιος ιδιώτης θέλει να κάνει µια επιχειρηµατική
εξυπηρέτηση, να έρχεται εκεί. Δεν ξέρω ποιον θα βάλετε επικεφαλής. Τον διευθυντή του γραφείου σας; Θα µπει ο ίδιος ο κ. Δηµητριάδης αυτοπροσώπως, να πληρώνει ένα παράβολο και να
προχωράνε οι δουλειές τους, να έρχονται εδώ πέρα;
Είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ; Έχετε κάνει ουσιαστικά τη δηµοκρατία –τι να σας πω;- θεσµική παρωδία. Ό,τι υπάρχει πιο ρουσφετολογικό, πιο πελατειακό, ό,τι πιο παράνοµο, έρχεστε εδώ
πέρα µέσα στο Κοινοβούλιο και ουσιαστικά το αναβαθµίζετε.
Αυτό ακριβώς κάνετε. Νισάφι εποµένως µ’ αυτές τις διαδικασίες
ειλικρινά. Νισάφι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κυρία Τζάκρη.
Απλά για να ξεκαθαρίσουµε κάτι, φαντάζοµαι, κυρία Τζάκρη,
ότι οι ερωτήσεις που κάνατε έχουν ρητορικό χαρακτήρα, έτσι;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Whatever it takes.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ.
Κανένας από τους εργαζοµένους της Ελληνικής Βιοµηχανίας
Ζάχαρης δεν πρόκειται να απολυθεί, είναι όµως, όπως ξέρετε
στη διαδικασία της µετάταξής τους, και αυτή η διαδικασία όπως
σίγουρα γνωρίζετε, δυστυχώς για λόγους γραφειοκρατίας δεν
εξελίσσεται αυτόµατα. Περνάει από διάφορες κρατικές υπηρεσίες, από υπηρεσιακά συµβούλια, από κοινές υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.. Άρα οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να έχουν την
κάλυψή µας γι’ αυτό το ενδιάµεσο διάστηµα µέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
Ξαναρωτώ τον ΣΥΡΙΖΑ –γιατί πρόκειται να φύγω εγώ τώραώστε να ξέρω αν θα την αφήσω ή αν θα τη βγάλω. Την καταψηφίζετε την τροπολογία;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Θα σας πω αν µου δοθεί ο λόγος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Είναι σηµαντικό να το καταλάβω, επειδή
έχουµε κάνει έναν διάλογο από το πρωί. Χαίροµαι που συνεννοηθήκαµε ότι δεν αφορά στον κ. Καραθανάση και στον επενδυτή.
Αφορά στο παρόν διοικητικό συµβούλιο της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης. Άρα, λοιπόν, πολύ ήρεµα και πολιτισµένα θέλω
µια καθαρή απάντηση: Την καταψηφίζετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρία Τζάκρη, απαντήστε µ’ ένα ναι ή µ’ ένα όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ακόµα και αυτό που ρωτάτε, κύριε
Υπουργέ, το ξέρετε ότι είναι υποκριτικό. Γνωρίζω ότι αυτή η τροπολογία είναι µια επιµέρους ρύθµιση ενός σώµατος δεκαπέντε
τροπολογιών.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, επειδή εσείς είστε παλιός κοινοβουλευτικός, ότι αν εµείς έχουµε διάσταση απόψεων και διαφωνούµε έστω και σε ένα σηµείο, είµαστε υποχρεωµένοι να πούµε
όχι στο σύνολο της τροπολογίας. Εποµένως µη µου βάζετε τέτοια. Αν εσείς εδώ σήµερα δεσµεύεστε ότι δεν θα απολυθεί κανένας µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση, την εγκρίνουµε.
Και κάτι άλλο που ξέχασα όσον αφορά το 6α: Μας δώσατε προηγουµένως διευκρινίσεις ότι τις συµµετοχές της κ. Λάτση και της
«LAMDA DEVELOPMENT» τις πήρε αυτό το fund το ελβετικό εν
πάση περιπτώσει, το οποίο fund µάς είπατε ότι δεν έχει καµµία
σχέση µε την «ORLINA PROPERTIES». Κατέληξαν όλοι αυτοί να
είναι παρεούλα µαζί µε τον κ. Σαµαρά, τον αδελφό του πρώην
Πρωθυπουργού και µαζί µε τον κ. Ζαββό. Άρα, κοιτάξτε να δείτε.
Είναι προς διερεύνηση όλα αυτά τα ζητήµατα -σας το είπα και
στην πρωτολογία µου- άλλα όχι τόσο άσχετα µεταξύ τους. Το
«Orlina Properties Ανώνυµη Εταιρεία Επενδύσεων» σε ακίνητη περιουσία δεν είναι τελικά τόσο άσχετο µε το fund που υποκατέστησε την κ. Λάτση στις µετοχές της στο Ελληνικό.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε …
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μισό λεπτάκι. Να µιλήσει
και ο κ. Κατρίνης, να µιλήσουν όλοι και µετά …
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Για δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Κυρία Τζάκρη, επειδή είχα πει στην οµιλία µου ότι
αν δεν έχω τη συναίνεση του ΣΥΡΙΖΑ θα την αποσύρω, λέω, για
τα Πρακτικά, ότι εφόσον δηλώσατε ότι µε την αίρεση ότι δεν θα
απολυθεί κανένας το συγκεκριµένο κοµµάτι το υποστηρίζετε,
ασχέτως αν καταψηφίσετε την τροπολογία εν τω συνόλω για άλλους λόγους, παραµένει η τροπολογία και θα γίνει δεκτή κανονικά
και θα ψηφιστεί κανονικά µε το υπόλοιπο σώµα της τροπολογίας
από εµάς.
Όσον αφορά το δεύτερο που είπατε, ακούστε, κυρία Τζάκρη.
Έχετε κάνει Υπουργός Βιοµηχανίας, δηλαδή έχετε επαφή µ’
αυτό που συζητάµε: Οι µετοχές αγοράζονται από συγκεκριµένες
εταιρείες µε συγκεκριµένες διαδικασίες. Η εταιρεία στο διοικητικό συµβούλιο της οποίας συµµετέχουν ο κ. Ζαββός, ο κ. Αλέξανδρος Σαµαράς και η κ. Μιράντα Ξαφά –αναφέρω τα ονόµατα
όπως τα ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος- δεν έχει
καµµία σχέση µε τις µετοχές της κ. Λάτση.
Το µε ποιους κάνουν παρέα ή δεν κάνουν παρέα, µε συγχωρείτε, δεν είναι ζήτηµα της Βουλής και της Κυβέρνησης.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Δεν εννοούσα φιλικά. Εννοώ παρέα εταιρική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Συγγνώµη, αλλά το θέµα
έχει συζητηθεί ξανά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ξαναλέω, δεν έχει καµµία σχέση η εταιρεία
«ORILINA» στης οποίας το διοικητικό συµβούλιο συµµετέχουν τα
προαναφερόµενα πρόσωπα µε τις µετοχές της κ. Μαριάννας
Λάτση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Κατρίνης εκ µέρους του Κινήµατος Αλλαγής.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, όσα χρόνια βρίσκοµαι σε αυτή την Αίθουσα,
δεν θυµάµαι πραγµατικά να έχει ξανασυµβεί αυτό που συνέβη
σήµερα. Υπουργός πήρε και ζήτησε τον λόγο ή δεκατρείς ή δεκατέσσερις φορές, µιλώντας για πάνω από µιάµιση ώρα, απαντώντας προσωπικά σε κάθε συνάδελφο ο οποίος τολµούσε να
πει κάτι που είχε σχέση µε το νοµοσχέδιο ή µε το πρόσωπο του
Υπουργού.
Και βέβαια µπορεί ο κ. Γεωργιάδης –ο οποίος έφυγε τώρα- να
θεωρεί ότι βρίσκεται υπεράνω της ανοχής του Προεδρείου ή και
οριακά του Κανονισµού, όµως, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ρητορική βουλιµία του κ. Γεωργιάδη σίγουρα δεν
βρίσκεται υπεράνω της ανοχής των συναδέλφων. Εκτός αν θέλουµε στην επόµενη αναθεώρηση του Κανονισµού, να βάλουµε
µια διάταξη µόνο για τον κ. Γεωργιάδη ότι έχει δικαίωµα να παρεµβαίνει σε κάθε αναφορά που γίνεται σε νοµοσχέδιο το οποίο
έχει την ευθύνη ή σε προσωπική αναφορά στον ίδιο κατ’ εξαίρεση σε κάθε συνάδελφο. Αυτό, λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι δεν
θα ξαναγίνει.
Συγκρατώ από αυτά που είπε, τη δέσµευσή του για διακόσιες
χιλιάδες ελέγχους µε το νέο όργανο το οποίο συστήνεται στο νοµοσχέδιο. Μου θυµίζει τη δήλωση ακριβώς έναν χρόνο πριν και
τέσσερις µέρες, 23 Ιουλίου του 2019 για τις µπουλντόζες που θα
έµπαιναν στο Ελληνικό µέχρι τέλος του 2019, και θα δούµε σε
έναν χρόνο από τώρα για το κατά πόσον θα υλοποιηθεί ή όχι.
Βεβαίως δεν µπορώ να µη σχολιάσω αυτό που είπε ο πρώην
Υφυπουργός Εµπορίου ο κ. Βλάχος, ότι το 2009, όντας µέλος
της κυβέρνησης του κ. Καραµανλή παραδώσαµε έναν µηχανισµό
έτοιµο να κάνει ενδελεχείς ελέγχους, και ήρθε το ΠΑΣΟΚ και
τους κατήργησε. Δεν θέλω να γυρίσω τον χρόνο πίσω, να θυµηθώ αυτή η πενταετής διακυβέρνηση Καραµανλή πόσο αυστηρούς ελεγκτικούς µηχανισµούς εισήγαγε και πόσο θωρακισµένη
οικονοµία άφησε στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τι συνέπειες
είχε αυτό για την οικονοµία της χώρας και τους πολίτες.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, γιατί για το νοµοσχέδιο τοποθετήθηκαµε, εµείς καταθέσαµε µια τροπολογία -το έχουµε ξανακά-
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νει- για την παράταση, τη µείωση του τέλους στη «DIGEA» για τους
περιφερειακούς σταθµούς µέχρι και τον Σεπτέµβριο. Βεβαίως
υπερψηφίζουµε την τροπολογία αυτή αλλά θεωρούµε ότι είναι
ατελής και κακώς η Κυβέρνηση δεν την ενσωµατώνει. Σύντοµα θα
έρθει πάλι στη δική µας άποψη και θα αναγκαστεί να παρατείνει
εκ νέου, γιατί τα προβλήµατα στους περιφερειακούς σταθµούς
είναι πάρα πολύ µεγάλα και δυστυχώς αδικήθηκαν από το µοίρασµα της διαφηµιστικής πίτας.
Για τα ναυπηγεία υπερψήφισε την τροπολογία όπως και για τις
άδειες υπαίθριου εµπορίου του συναδέλφου, του κ. Σπανάκη, αν
δεν κάνω λάθος.
Όσον αφορά την τροπολογία για τους πλειστηριασµούς στη Ραφήνα του κ. Οικονόµου στις πυρόπληκτες περιοχές, θέλουµε να
διευκρινίσουµε και να ρωτήσουµε αν αφορά και την Κινέτα που
είναι πυρόπληκτη περιοχή της ίδιας περιόδου. Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να εκφράσω την απορία µου, γιατί µια τροπολογία που
αφορά σε παράταση πλειστηριασµών δεν έρχεται την Τετάρτη στο
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών, που επισήµως πλέον
µετά από δέκα χρόνια για πρώτη φορά στη χώρα, στη Βουλή, δεν
θα έχουµε προστασία πρώτης κατοικίας, δεν θα έχουµε παράταση
πλειστηριασµών και για τις υπόλοιπες περιοχές, είτε είναι πυρόπληκτες, όπως η Ηλεία, είτε για αδύναµους δανειολήπτες. Ορθώς
έρχεται αυτή η διάταξη για τις πυρόπληκτες περιοχές του 2018,
αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί έρχεται στο νοµοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και όχι µεθαύριο, όπου θα γίνει το «ευεργετικό»
πλαίσιο επιδότησης δόσεων των δανειοληπτών από την Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, που θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου για
τους πλειστηριασµούς, για την κατάργηση προστασίας πρώτης
κατοικίας, και δυστυχώς µια πρόγευση είναι η εξαίρεση που
ορθώς σήµερα εισαγάγουµε στη Βουλή, και εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής την υπερψηφίζουµε. Θα επιµείνουµε, όµως, την Τετάρτη,
ώστε να υπάρχει παράταση στην αναστολή πλειστηριασµών, όχι
µόνο για τις περιοχές που επλήγησαν το 2018 στις φονικές πυρκαγιές αλλά για όλους τους πραγµατικά αδύναµους δανειολήπτες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ και εγώ.
Τον λόγο έχει εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας η κ. Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Θα ξεκινήσω από την τροπολογία
του ΚΚΕ. Βεβαίως δεν περιµέναµε από τον Υπουργό να τη δεχτεί,
όµως θέλαµε -και το λέµε ειλικρινά- να µαθευτεί ένα πολύ µεγάλο
πρόβληµα. Ναι, ζητάµε αποµάκρυνση ρυπογόνων βιοµηχανικών
µονάδων από έκταση εξακοσίων σαράντα στρεµµάτων στον Δήµο
Κερατσινίου - Δραπετσώνας. Και αυτό γιατί; Γιατί αυτές οι βιοµηχανίες ρυπαίνουν µε αποδείξεις. Η δυσοσµία στην περιοχή είναι
έντονη. Κρατάει χρόνια. Φοβούνται οι κάτοικοι να βγουν έξω, να
αναπνεύσουν στην κυριολεξία. Στα σχολεία της Δραπετσώνας τα
παιδιά ούτε στο προαύλιο δεν τα βγάζουν οι δάσκαλοι ούτε µάθηµα γυµναστικής δεν κάνουν. Οι γειτονιές θυµίζουν θάλαµο αερίων. Κάνουν την κατάσταση αφόρητη στην κυριολεξία. Υπάρχουν
µαζικά συµπτώµατα δύσπνοιας, τσούξιµο στα µάτια και άλλα.
Αυτά τα επιβεβαιώνουν επίσηµα παραδοτέα υποµνήµατα του «Δηµόκριτου» και του Αστεροσκοπείου. Το βενζόλιο εκτός ορίων προκαλεί καρκίνο, θειούχες πτητικές ουσίες που είναι αυξηµένες και
τις εισπνέουν καθηµερινά οι κάτοικοι. Και βεβαίως µέσα από αυτούς τους ελέγχους «Δηµόκριτου» και Αστεροσκοπείου φωτογραφίζονται αυτές οι ρυπογόνες βιοµηχανίες και ζητάµε την άµεση
µετεγκατάστασή τους. Είναι αναγκαία. Εµείς θα επιµείνουµε.
Βεβαίως, ιδεολογικά έχουµε εκ διαµέτρου αντίθετες απόψεις.
Όµως, δεν παύει να αποδεικνύεται η βαρβαρότητα αυτού του συστήµατος που υπηρετείτε, όταν δίνετε αφθονία χρηµάτων και προνοµίων στους µεγαλοεπιχειρηµατίες, να πουλούν υπηρεσίες
ακόµα και στον τοµέα της υγείας και ειδικά για κέντρα αποκατάστασης ΑΜΕΑ. Δηλαδή, οι οικονοµικά αδύνατοι δεν µπορούν να
φροντίσουν την υγεία τους. Ε, µεγαλύτερη απανθρωπιά δεν
υπάρχει, ενώ αυτά τα χρήµατα θα έπρεπε να χρησιµοποιούνται
για τέτοιες υποδοµές και να είναι τελείως δωρεάν οι υπηρεσίες
τους. Άρα, είναι και απάνθρωπο και άγριο το καπιταλιστικό σύστηµα, γιατί δεν ενδιαφέρεται για τις ανάγκες των ανθρώπων αλλά
µόνο για τα κέρδη των επιχειρηµατικών οµίλων.
Για το Ελληνικό πολύ καυγάς, ψιλοκαυγάς. Είναι να κρύψετε ότι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

για αυτό το φιλέτο ψηφίσατε όλοι παρέα και όχι να µείνει για τις
ανάγκες των δήµων, των αθλητών στον Άγιο Κοσµά. Το δώσατε
για αγορά σε έναν όµιλο. Ανταγωνίζεστε ποιος θα πρωτοεξυπηρετήσει τον µεγάλο επενδυτή. Και τι κρύβεται ακόµα; Ότι ο ανεξάρτητος µηχανικός, που είναι µια ιδιωτική εταιρεία, καλείται να
ελέγχει τον εργοδότη του, δηλαδή µια άλλη ιδιωτική εταιρεία,
καθώς η «ΛΑΜΔΑ» είναι αυτή που τον πρότεινε.
Είναι σαφές ότι σε κάθε περίπτωση η εξασφάλιση του µέγιστου
κέρδους για τον επενδυτή, επιβάλλει την εξασφάλιση του ελάχιστου δυνατού κόστους για τα έργα υποδοµής και κοινής ωφέλειας, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα και ασφάλεια των
έργων. Εξάλλου, υπάρχει πολύ µεγάλη πείρα - ΣΔΙΤ αυτοκινητόδροµων- που κόστισε ζωές στα εργατικά ατυχήµατα, κακοτεχνίες
κ.λπ..
Τελειώνω µε τις τροπολογίες. Συµφωνούµε µε την τροπολογία
που δίνει παράταση για αναστολή µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης στους πληγέντες από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι. Όµως
χρειάζονται και άλλα µέτρα. Ήδη έχουµε καταθέσει µια ερώτηση
και τα βάζουµε αναλυτικά.
Ψηφίζουµε την παράταση αδειών για λαϊκές αγορές.
Για την τροπολογία για τα ναυπηγεία Ελευσίνας, στους Αµερικανούς δίνεται. Απλώς έχει µπει ένας αχυράνθρωπος µπροστά.
Αυτό κάνατε και εσείς και οι προηγούµενοι.
Παρ’ όλα αυτά, θα πούµε «παρών» για έναν και µόνον λόγο: Για
να πληρωθούν οι εργαζόµενοι, οι οποίοι γίνονται κάθε φορά µπαλάκι.
Καταψηφίζουµε το µίνι νοµοσχέδιο µε τις δεκαπέντε τροπολογίες, όπως και αυτή την τροπολογία που ενισχύει τα ιδιωτικά κανάλια και την «DIGEA».
Καταψηφίζουµε και τη φωτογραφική τροπολογία του κ. Πλεύρη.
Μόνο το όνοµα του διευθύνοντα συµβούλου της Ελληνικής Τράπεζας Ανάπτυξης λείπει. Τα άλλα είναι φωτογραφικά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ο κ. Βιλιάρδος από την
Ελληνική Λύση έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Θα ξεκινήσω µε την απάντηση του κυρίου Υπουργού στον συνάδελφο όσον αφορά τις παράνοµες µεταναστευτικές ροές. Ο
Υπουργός απάντησε ότι ολόκληρο τον χρόνο 2019 - 2020 όπου
έχει όλα τα στοιχεία µέχρι σήµερα, µειώθηκαν οι µεταναστευτικές
ροές. Εµείς έχουµε καταθέσει έναν πίνακα, ο οποίος λέει ότι στο
δεύτερο εξάµηνο του 2019 υπήρχε αύξηση 300% σε σχέση µε το
πρώτο εξάµηνο του 2019. Η µείωση του 2020 -όση είναι- οφείλεται
στους εξής δύο λόγους: Πρώτον, στην εφαρµογή του άρθρου 78
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαµε προτείνει εµείς, και το οποίο,
όµως, εφαρµόστηκε από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
µόνο για έναν µήνα, και δεύτερον, βέβαια, λόγω του COVID-19
που έκλεισαν τα σύνορα, αλλά από εκεί και µετά ξεκίνησαν πάλι.
Ήδη είναι ξανά αυξηµένες.
Όσον αφορά την απάντηση που έδωσε σε µένα σχετικά µε τους
ελέγχους που γίνονται στην παραοικονοµία, είπαµε εµείς ότι
έχουµε νόµους αρκεί να εφαρµόζονται. Οι στατιστικές που κατέθεσε σύµφωνα µε τις οποίες υπάρχει µεγάλη επιτυχία στον συγκεκριµένο τοµέα, αποδεικνύουν ακριβώς ότι έχουµε νόµους και
πρέπει απλά να εφαρµόζονται. Αφού, όµως, είναι τόσο επιτυχηµένος ο ΣΥΚΕΑΠ, όπως ανέφερε ο Υπουργός, γιατί δεν τον εµπλουτίζει µε νέο προσωπικό; Κατ’ εµάς δεν υπήρχε κανένας λόγος
ίδρυσης µιας νέας εταιρείας.
Τώρα σχετικά µε τη «LAMDA DEVELOPMENT», ανέφερα µόνο
το γεγονός της πώλησης των 8,9 εκατοµµυρίων µετοχών το πρωί,
το βράδυ πούλησε ξανά οπότε τώρα είναι 14,89 εκατοµµύρια µετοχές και τίποτα άλλο. Συµπλήρωσα µόνο πως κανένας δεν πουλάει µετοχές τη στιγµή που υπάρχουν προοπτικές κερδοφορίας.
Άρα όταν κάποιος πουλάει, η αγορά υποθέτει ότι οι προοπτικές
κερδοφορίας είναι χαµηλότερες.
Όσον αφορά τώρα τη χρηµατοδότηση της επένδυσης στο Ελληνικό που ισχυρίστηκε πως είναι εξασφαλισµένη, απορούµε
πραγµατικά από πού το συµπέρανε, αφού η αύξηση κεφαλαίου
ήταν 650 εκατοµµύρια, η έκδοση οµολόγων απέφερε µεταξύ των
320 και 330 εκατοµµυρίων ευρώ, από τα οποία βέβαια πρέπει να
αφαιρεθούν τα χρήµατα για την αγορά του οικοπέδου για να πα-
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ραµείνουν τα υπόλοιπα.
Με δεδοµένο το ύψος της επένδυσης στα 7 δισεκατοµµύρια
ευρώ, απορούµε για το συµπέρασµά του, εκτός αν είναι σίγουρος
πως ο δανεισµός της εταιρείας από τις τράπεζες, που έχουν πάψει
να δανείζουν όλες τις υπόλοιπες µικροµεσαίες επιχειρήσεις πραγµατικής οικονοµίας, είναι σίγουρος.
Τώρα, κατά την άποψή µας, θα κατασκευάζονται στο Ελληνικό
ακίνητα και θα πωλούνται και οικόπεδα επίσης, όπως µε τις συνήθεις αντιπαροχές µε αφετηρία το καζίνο της «ΤΕΡΝΑ», του εθνικού
κατασκευαστή, και της «MOHEGAN» που θα δώσει 30 εκατοµµύρια ευρώ για την άδεια. Αν θέλετε θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Παρεµπιπτόντως, τώρα η «MOHEGAN» υποβαθµίστηκε στις
Ηνωµένες Πολιτείες από τη «MOODYS», µε αυξηµένο ρίσκο χρεοκοπίας και µε την ανάγκη να κλείσει καζίνο λόγω του COVID-19.
Αυτό δεν το έχουµε λάβει καθόλου υπ’ όψιν. Πολύ σωστά πάντως
είπε ότι είναι θέµα της οικογένειας Λάτση, αλλά η Ελλάδα δεν έχει
τις καλύτερες εµπειρίες από αυτές τις οικογένειες, οπότε είναι λογική η δυσπιστία µας. Για παράδειγµα, το «STAR» της οικογένειας
Βαρδινογιάννη -µεγάλης οικογένειας- συνεχίζει να προβάλλει
τουρκικές σειρές, το τελευταίο κανάλι ευτυχώς, σηµειώνοντας
πως από το 2000 µέχρι σήµερα έχουν προβληθεί στην Ελλάδα πενήντα πέντε τουρκικές σειρές.
Είµαστε πάντως εναντίον της επένδυσης του Ελληνικού, µεταξύ
άλλων επειδή δεν χρειάζονται άλλες τουριστικές επενδύσεις στην
Ελλάδα και λέµε πάντοτε ότι φτάνει η µονοκαλλιέργεια του τουρισµού και φυσικά φτάνουν τα καζίνο.
Τώρα στην τροπολογία αυτή που αφορά τη «DIGEA» θα ψηφίσουµε υπέρ, έχουµε, όµως, µια µεγάλη διαφορά όσον αφορά τα
ΕΛΤΑ τα οποία ανήκουν στο υπερταµείο. Το υπερταµείο έχει
έσοδα και από αυτά τα έσοδα θα ήταν καλά να πλήρωνε τις ζηµιές
που έχουν τα ΕΛΤΑ. Δεν θα τις πληρώνουµε συνέχεια εµείς όλοι
οι Έλληνες.
Στην τροπολογία 411 που αφορά το σχέδιο του Πολεµικού Ναυτικού, επίσης θα ψηφίσουµε υπέρ. Ελπίζουµε, όµως, να είναι η τελευταία φορά όπως το διαβεβαίωσε και ο αρµόδιος Υπουργός.
Στις τέσσερις τροπολογίες, µαζί µε αυτή του ΚΚΕ, θα ψηφίσουµε επίσης υπέρ. Θεωρούµε ότι είναι όλες σωστές.
Τέλος, την µεγάλη τροπολογία αυτή που ουσιαστικά είναι σαράντα έξι σελίδες νοµοσχεδίου σε σύνολο εβδοµήντα τεσσάρων
µε δεκαπέντε άρθρα γεµάτα από ασαφείς και γενικόλογες διατυπώσεις, δεν θα την ψηφίσουµε. Για παράδειγµα, στο άρθρο 1 και
τελειώνω, υπάρχουν ασαφείς και άδηλου αντικείµενο φορείς. Το
άρθρο 2, αποχαρακτηρίζει έναν αριθµό από άγνωστα κτήρια και
τα κατατάσσει στις διατάξεις για τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και πολλά άλλα τα οποία θεωρούµε αρνητικά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Αρσένης από το ΜέΡΑ25.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είχαµε µια πρωτοφανή παραβίαση του Κανονισµού. Ο κύριος
Υπουργός µίλησε, πραγµατικά, µετά από κάθε αντιπολιτευόµενο
Βουλευτή. Δεν υπήρξε αντιπολιτευόµενος Βουλευτής του οποίου
η οµιλία να µην ακολουθήθηκε από µια απάντηση από τον κ. Γεωργιάδη. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγµα! Τις προάλλες µου
έδωσε και τον λόγο στην επιτροπή παρακάµπτοντας τον Πρόεδρο
και ο Πρόεδρος το δέχτηκε. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγµατα!
Τώρα, για τον κ. Γεωργιάδη και την Κυβέρνηση αναξιοποίητα
είναι τα πάρκα και οι ελεύθεροι χώροι, τα δάση, οι αρχαιολογικοί
χώροι. Ήταν πρωτοφανές ότι πλέον το «δόγµα Γεωργιάδη» είχε
εµποτίσει τη Νέα Δηµοκρατία και τον Πρωθυπουργό. Γιατί πώς
αλλιώς να κρίνω τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, ενός ανθρώπου
που όταν ήταν Βουλευτής θεωρούταν ο «πράσινος» Βουλευτής
της Νέας Δηµοκρατίας, και έφτασε ως Πρωθυπουργός να λέει ότι:
«Στην Κασσιόπη το δάσος καίγεται, το τσιµέντο µένει, άρα να προχωρήσουµε στην επένδυση». Ανήκουστα πράγµατα, πραγµατικά,
για έναν άνθρωπο οποίος θεωρείται από το κόµµα του -είναι µια
ιστορία που σταµατήσαµε να την ακούµε ευτυχώς- ως ο «πράσινος» Πρωθυπουργός.
Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Γεωργιάδη -λείπει αυτή τη στιγµή
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από την Αίθουσα- αν έχει ακούσει για την κλιµατική αλλαγή, αν
έχει ακούσει για την ανάγκη στην Ελλάδα να υπάρχουν µητροπολιτικά πάρκα. Γιατί, πραγµατικά, ο τρόπος που αναφέρεται στο Ελληνικό, δείχνει ότι στη δικιά του λογική είναι πραγµατικά άχρηστο
ένα µητροπολιτικό πάρκο. Δείχνει ότι είναι πραγµατικά άχρηστο
να δοθεί αυτή η γη στους δήµους και στους δηµότες.
Σε ένα πράγµα θα συµφωνήσω µαζί του, ότι το Ελληνικό έχει
δυστυχώς µετατραπεί σε ένα κοινό project των τριών µεγάλων
κοµµάτων. Η διαφορά είναι ότι η Νέα Δηµοκρατία είναι πολύ πιο
απροκάλυπτη στο πώς το προωθεί, αλλά υπάρχει ένας προφανής
συναγωνισµός. Και δεν θα ξεχάσω την αποστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην τελευταία προεκλογική του οµιλία στην Αθήνα, ότι αυτό
το µεγαλύτερο φιλέτο της Μεσογείου δεν µπορούσε να µείνει αναξιοποίητο. Ήταν κάτι σοκαριστικό.
Τώρα µε τη νέα τροπολογία σε αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται και
ο ιδιώτης µηχανικός ο οποίος εγκρίνει τα πάντα, και το µικρό κοµµάτι που µένει στον δηµόσιο τοµέα να κρίνει, θα εγκρίνεται και
αυτό αυτόµατα αν περάσει ένα ελάχιστο χρονικό διάστηµα.
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αναρωτιόµαστε πλέον, ποια θα είναι η επόµενη εκπρόθεσµη
τροπολογία τελευταίας στιγµής σε άσχετο νοµοσχέδιο που θα
έρθει για το Ελληνικό. Εκτός από ένα νοµοσχέδιο που έχει περάσει
από την Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, όλα τα άλλα είχαν
τροπολογίες εκπρόθεσµες, φωτογραφικές της τελευταίας στιγµής
πάντα σε άσχετα νοµοσχέδια για το Ελληνικό. Είναι αδιανόητος ο
τρόπος που κάνετε το παράνοµο νόµιµο για το Ελληνικό.
Είπαν οι συνάδελφοι ότι τα νούµερα δεν βγαίνουν. Όµως ξέρετε
ποια βασικά νούµερα δεν βγαίνουν; Δεν βγαίνουν τα νούµερα της
αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής. Δεν βγαίνουν τα νούµερα
της ποιότητας του περιβάλλοντος για έναν επενδυτή ο οποίος δεν
έχει τα χρήµατα το κάνει, παρά µόνο αν του δίνουµε και του ξαναδίνουµε τα δικά µας για να κάνει το καζίνο στο κέντρο της Αθήνας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Αρσένη, σας ευχαριστώ.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων, και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου
Αγοράς, ρύθµιση της οικονοµικής δραστηριότητας, αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου, πρόστιµα για τη διακίνηση και
εµπορία αποµιµητικών/παραποιηµένων προϊόντων, ρύθµιση θεµάτων για τη βιοµηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, την έρευνα, την καινοτοµία
και το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας και λοιπές διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή του
νοµοσχεδίου, εξήντα τέσσερα άρθρα, έξι τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται ως τέσσερα άρθρα προς
ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα, θα πρέπει να κυλήσετε
την οθόνη αφής. Στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνης εµφανίζεται
κάθε φορά ο αριθµός των άρθρων που αποµένουν για ψήφιση.
Και βεβαίως, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα
άρθρα, τις τροπολογίες, καθώς και το ακροτελεύτιο άρθρο και
το σύνολο του νοµοσχεδίου. Αφού καταχωρηθεί η ψήφος σας,
έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε
έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): 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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Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθµιση της οικονοµικής δραστηριότητας, αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου πρόστιµα για τη διακίνηση και εµπορία
αποµιµητικών/παραποιηµένων προϊόντων, ρύθµιση θεµάτων για
τη βιοµηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, την έρευνα, την καινοτοµία και το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις.
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 2 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 4 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 7 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 8 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 9 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 10 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 11όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 12 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 13 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 18 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 21 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 27 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 29 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 31 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 32 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 33 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 34 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 35 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 36 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 37 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 38 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 39 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 40 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 41 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 42 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 43 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 44 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 45 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 46 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 47 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 48 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 49 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 50 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 51 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 52 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 53 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 54 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 56 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 57 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 58 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 59 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 60 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 61 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 62 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 63 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 64 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 419/26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Υπ. Τροπ. 411/23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Υπ. Τροπ. 418/25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Βουλ. Τροπ. 423/27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Βουλ. Τροπ. 424/28 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Βουλ. Τροπ. 426/30 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθµιση της οικονοµικής δραστηριότητας, αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου, πρόστιµα
για τη διακίνηση και εµπορία αποµιµητικών/παραποιηµένων προϊόντων, ρύθµιση θεµάτων για τη βιοµηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, την
έρευνα, την καινοτοµία και το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας
και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως
εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

«Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθµιση της οικονοµικής δραστηριότητας, αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου,
πρόστιµα
για
τη
διακίνηση
και
εµπορία
αποµιµητικών/παραποιηµένων προϊόντων, ρύθµιση θεµάτων
για τη βιοµηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, την έρευνα, την καινοτοµία και το
Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 27
Άρθρο 28

Άρθρο 23
Άρθρο 24
Άρθρο 25
Άρθρο 26

ΜΕΡΟΣ Β’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 1
Άρθρο 2
Άρθρο 3
Άρθρο 4
Άρθρο 5
Άρθρο 6
Άρθρο 7
Άρθρο 8
Άρθρο 9

Άρθρο 10
Άρθρο 11
Άρθρο 12
Άρθρο 13
Άρθρο 14
Άρθρο 15
Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19
Άρθρο 20
Άρθρο 21
Άρθρο 22

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Αντικείµενο – Πεδίο Εφαρµογής
Ορισµοί
Σύσταση Διυπηρεσιακής Μονάδας
Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.)
Αποστολή και επιχειρησιακοί στόχοι
της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Συνεργασίες της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Διοικητής της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Οργάνωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Διεύθυνση Συντονισµού και Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση Διυπηρεσιακής
Συνεργασίας για τον Έλεγχο
της Αγοράς και την
Αντιµετώπιση του Παράνοµου
Εµπορίου
Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδοµένων,
Στατιστικής Επεξεργασίας
και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εµπορίου
Προϊστάµενοι µονάδων
Στελέχωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Εκπαίδευση Επιµόρφωση
Λειτουργία ΔΙ.Μ.Ε.Α.- Οικονοµική
διαχείριση
Τροποποίηση του άρθρου 13
του ν. 4177/2013 – Επέκταση πεδίου
εφαρµογής ελέγχων νόµιµων
παραστατικών για την προστασία
των εµπορικών σηµάτων
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 17
του ν. 4177/2013 –
Υπηρεσίες αρµόδιες για τον έλεγχο
της αγοράς και την εφαρµογή
των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ
Τροποποίηση του άρθρου 11 του
ν. 3377/2005 – Διοικητικές κυρώσεις
για την αντιµετώπιση της παράνοµης
διακίνησης αποµιµητικών/παραποιηµένων προϊόντων
Πειθαρχικά παραπτώµατα
Εξουσιοδοτική διάταξη
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις
Καταργούµενες διατάξεις

Άρθρο 29
Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34
Άρθρο 35
Άρθρο 36
Άρθρο 37

Άρθρο 38
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 39

Άρθρο 40

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Συµµετοχή σε συλλογικά όργανα
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
µε ηλεκτρονικά µέσα
Σύσταση ΙΚΕ µέσω Ηλεκτρονικής
Υπηρεσίας µιας Στάσης (e-ΥΜΣ)
Υπαίθριο εµπόριο
Αποζηµιώσεις µελών Εθνικών
Μητρώων Πιστοποιηµένων Ελεγκτών
και Αξιολογητών (ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ)
Διατάξεις για Επιµελητήρια
Μεταβατικές διατάξεις

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ
Μονάδες παραγωγής ισοτόπων-ραδιοφαρµάκων
Αρµοδιότητα ΤΕΕ για πιστοποίηση
προσώπων-Τροποποίηση άρθρου 4 του
από 27.11/14.12.1926 προεδρικού
διατάγµατος
Παράταση προθεσµίας για τη γνωστοποίηση ή την έγκριση εγκατάστασης ή
λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανοµής
Ρύθµιση θεµάτων οικονοµικής
διαχείρισης του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του
ΕΣΥΔ – Καθιέρωση σηµάτων
πιστοποίησης
Παράταση προθεσµίας τεχνικής
ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων -Παράταση προθεσµιών του ν. 3982/2011 και
του 4302/2014 λόγω COVID-19 και
προθεσµιών εκσυγχρονισµού
των επιχειρήσεων
Υποχρεώσεις αδειούχων υδραυλικών
– Ρυθµίσεις για τη θεώρηση αδειών
τεχνικών επαγγελµάτων
Σύσταση Ενιαίου Μητρώου
Ανελκυστήρων και λοιπές ρυθµίσεις
για τους ανελκυστήρες
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
για τη Βιοµηχανία
Σύστηµα τεχνικής υποστήριξης
του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού
Συστήµατος Άσκησης Αδειοδοτήσεων
και Ελέγχων
Καταργούµενες διατάξεις
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ρυθµίσεις περί εταιριών που
εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύµφωνα
µε τον α.ν. 89/1967 - Τροποποίηση του
α.ν. 89/1967 σχετικά µε τις παρεχόµενες ενισχύσεις
Παράταση προθεσµιών ολοκλήρωσης
των υπαχθέντων στους αναπτυξιακούς
νόµους 3299/2004 και 3908/2011
επενδυτικών σχεδίων – Τροποποίηση
του ν. 4399/2016
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Άρθρο 41
Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Άρθρο 46

Άρθρο 47
Άρθρο 48

Άρθρο 49
Άρθρο 50
Άρθρο 51
Άρθρο 52

Άρθρο 53
Άρθρο 54
Άρθρο 55
Άρθρο 56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Άρθρο 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Άρθρο 58

Άρθρο 59
Άρθρο 60

Ένταξη αθλητικών εγκαταστάσεων
στα καθεστώτα ενισχύσεων του
ν. 4399/2016
Τροποποίηση του άρθρου 14Β
του ν. 3908/2011– Τροποποίηση
ενισχυόµενου κόστουςτης κατηγορίας
δαπάνης «Μηχανήµατα – Λοιπός
Μηχανολογικός Εξοπλισµός»
Τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4608/2019 (Α’ 66) - Κίνητρα
Στρατηγικών Επενδύσεων – Στρατηγικές Επενδύσεις επί δηµοσίων
ακινήτων
Ρύθµιση θεµάτων επιστροφής των
εγγυητικών επιστολών που υποβάλλονται από ναυτιλιακές επιχειρήσεις
υπαγόµενες στις διατάξεις του άρθρου
25 του ν. 27/1975 (Α’77), µετά την
ανάκληση της απόφασης υπαγωγής
Μεταβατικές και καταργούµενες
διατάξεις
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Τροποποίηση του άρθρου 22 Α Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος (ΚΦΕ)
σχετικά µε την προσαύξηση σε 100%
της έκπτωσης δαπανών επιστηµονικής
και τεχνολογικής έρευνας
Σύσταση Εθνικού Μητρώου Νεοφυών
Επιχειρήσεων
Τροποποίηση του άρθρου 17 Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ)
σχετικά µε τη χορήγηση φορολογικών
στοιχείων στην Γενική Γραµµατεία
Έρευνας και Τεχνολογίας και τη
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου
Αγοράς
Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτικούς
αγγέλους
Δικαίωµα αµοιβής αξιολογητών –
Τροποποίηση του άρθρου 135
του ν. 4472/2017
Συνεδρίαση επιτροπών µέσω
τηλεδιάσκεψης
Καθορισµός του ΕΛΙΑΜΕΠ
ως δικαιούχου χρηµατοδότησης από
το ΕΛΙΔΕΚ – Τροποποίηση του άρθρου
2 του ν. 4429/2016
Απαλλαγή από φόρο, κράτηση
ή ασφαλιστική εισφορά
των υποτροφιών του ΕΛΙΔΕΚ
Ρυθµίσεις για τη βιβλιοθήκη
του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών
Μεταβατικές διατάξεις
Kαταργούµενες διατάξεις
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Θέµατα Οικονοµικού Επιµελητηρίου
της Ελλάδας
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Σύσταση επιτροπών και οµάδων
εργασίας ή έργου – Τροποποίηση
του άρθρου 58 του ν. 4314/2014
(Α’265)
Απόσπαση προσωπικού στην Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα
Καταχώριση πράξεων και στοιχείων
δηµοσίων συµβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ
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Άρθρο 61
Άρθρο 62

Άρθρο 63

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Άρθρο 64
Άρθρο 65

Άρθρο 66
Άρθρο 67
Άρθρο 68
Άρθρο 69

Άρθρο 70

Άρθρο 71
Άρθρο 72
Άρθρο 73

Άρθρο 74
Άρθρο 75

Άρθρο 76

Άρθρο 77
Άρθρο 78

Πληρωµές του Προγράµµατος
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«Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών
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διορθώσεων, κρατικών ενισχύσεων,
πληρωµών, επαληθεύσεων και
διασύνδεσης πληροφοριακών
συστηµάτων
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ρύθµιση δαπανών µισθίου οδού
Κορνάρου 1 & Ερµού
Ορισµός Αρχής Οργάνωσης Εποπτείας
και Συντονισµού και Αρχών
Εφαρµογής Εποπτείας και
Διαχείρησης στο πεδίο ασφάλειας
και συµµόρφωσης των βιοµηχανικών
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Ρυθµίσεις για τη λειτουργία
των φαρµακαποθηκών
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Στέγης Υποστηριζόµενης Διαβίωσης
Ατόµων µε Αναπηρία, καθώς και
επενδυτικών σχεδίων για τη
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προϋποθέσεις συµµετοχής
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Καθορισµός συνολικού ποσού
ενίσχυσης ανά υποβαλλόµενο επενδυτικό σχέδιο στον αναπτυξιακό νόµο
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Μίσθωση δηµοτικών ακινήτων για την
ανάπτυξη τουριστικών
δραστηριοτήτων
Ρύθµιση για τη ναυπήγηση
δύο Ταχέων, Περιπολικών
Κατευθυνόµενων Βληµάτων (ΤΠΚ)
του Πολεµικού Ναυτικού
Ρυθµίσεις για τους παρόχους
περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης εθνικής και περιφερειακής
εµβέλειας
Αποζηµίωση της ζηµίας του φορέα
παροχής καθολικής ταχυδροµικής
υπηρεσίας λόγω της πανδηµίας
Covid-19

Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Α’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Άρθρο 1
Αντικείµενο – Πεδίο Εφαρµογής
1. Αντικείµενο του νόµου είναι η θέσπιση ενός ενοποιηµένου
και ισχυρού ελεγκτικού µηχανισµού, µέσω της δηµιουργίας διυπηρεσιακής δοµής ελέγχου της αγοράς µε έµφαση στην αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου προϊόντων και υπηρεσιών.
2. Στο πεδίο εφαρµογής του, εντάσσεται η προστασία της
εσωτερικής αγοράς, η οποία συνίσταται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικότητας, στην προστασία
του καταναλωτή από επικίνδυνα παράνοµα αγαθά και υπηρεσίες
που διακινούνται και προσφέρονται στο εσωτερικό της χώρας,
στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, µέσω της καταπολέµησης
των παράνοµων κυκλωµάτων εµπορίας και διακίνησης αγαθών
και υπηρεσιών, στην προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, στη
δηµιουργία υπεραξίας των εµπορικών σηµάτων, στην αύξηση
των οικονοµικών µεγεθών των επιχειρήσεων και στην αύξηση των
δηµοσίων εσόδων.
3. Στο πεδίο εφαρµογής του, δεν εντάσσονται: α) τα ζητήµατα
που διέπονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ’ του ν.
4691/2020 (Α’108), β) τα προϊόντα ελέγχου του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων και γ) τα φυτοφάρµακα.
Άρθρο 2
Ορισµοί
1. «Παράνοµο εµπόριο»: για τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
νοείται η διακίνηση στην αγορά µε κάθε φυσικό ή ηλεκτρονικό
µέσο, κάθε είδους εµπορευµάτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών, που κυκλοφορούν ή παρέχονται και στερούνται σηµάνσεων
και παραστατικών ή διατίθενται ή διακινούνται στο εσωτερικό της
χώρας παραβιάζοντας τη σχετική εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία
περί δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
2. «Αποµιµητικά/παραποιηµένα προϊόντα»: νοούνται τα προϊόντα που αποτελούν ψευδεπίγραφες αναπαραγωγές προϊόντων,
συµπεριλαµβανοµένων των µέσων παραγωγής, και της συσκευασίας, καθώς και αυτών που παραβιάζουν δικαιώµατα διανοητικής
ιδιοκτησίας και σκοπούν στην παραπλάνηση του καταναλωτή
µέσω της πρόκλησης σύγχυσης ως προς την αυθεντικότητά
τους, στο µέτρο που η εµπορία και η διακίνησή τους έχουν ως
στόχο την απόκτηση περιουσιακών ωφεληµάτων.
3. «Διανοητική ιδιοκτησία»: νοείται το σύνολο των αποκλειστικών δικαιωµάτων που αναφέρονται σε:
α) λογοτεχνικές, καλλιτεχνικές και επιστηµονικές δηµιουργίες,

β) καλλιτεχνικές παραστάσεις, φωνογραφήµατα και εκποµπές,
γ) εφευρέσεις σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης προσπάθειας,
δ) επιστηµονικές ανακαλύψεις,
ε) βιοµηχανικά σχέδια,
στ) εµπορικά σήµατα, σήµατα υπηρεσιών, εµπορικά ονόµατα
και προσδιορισµούς,
ζ) προστασία από τον αθέµιτο ανταγωνισµό και
η) όλα τα άλλα δικαιώµατα που απορρέουν από πνευµατική
δραστηριότητα στο βιοµηχανικό, επιστηµονικό, λογοτεχνικό ή
καλλιτεχνικό πεδίο.
4. «Ελεγκτές ΔΙ.Μ.Ε.Α.»: νοούνται οι ειδικά εκπαιδευµένοι
υπάλληλοι που υπηρετούν στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. του άρθρου 3, µε κύρια
αποστολή τη διεξαγωγή ελέγχων στην αγορά προκειµένου:
α) να αντιµετωπιστεί το παράνοµο εµπόριο προϊόντων και υπηρεσιών σε όλες τις εκφάνσεις του,
β) να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία της αγοράς,
γ) να προστατευθούν τα οικονοµικά συµφέροντα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.
Άρθρο 3
Σύσταση Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου
Αγοράς(ΔΙ.Μ.Ε.Α.)
Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς», στο εξής ΔΙ.Μ.Ε.Α, η
οποία αποτελεί αυτοτελή Μονάδα που υπάγεται απευθείας στον
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχει την έδρα της στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και υποστηρίζεται διοικητικά και οικονοµικά από τις οριζόντιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Άρθρο 4
Αποστολή και επιχειρησιακοί στόχοι της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α., η οποία ορίζεται ως Αρχή Εφαρµογής Εποπτείας και Διαχείρισης για το πεδίο εποπτείας «Προστασία καταναλωτή και σύννοµη (ή προσήκουσα) παροχή υπηρεσιών»
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 4512/2018 (Α’
5), έχει ως αποστολή:
α) την αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου, συµπεριλαµβανοµένου και του παράνοµου ηλεκτρονικού εµπορίου, της παράνοµης αποµίµησης προϊόντων, την εφαρµογή του άρθρου 11
του ν. 3377/2005 (Α’ 202), µε εξαίρεση της παρ. 9 αυτού, και την
επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων,
β) τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών.
2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της ΔΙ.Μ.Ε.Α. αφορούν στα εξής:
α) στη διενέργεια ελέγχων για την αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου κατά την παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και
εµπορία των προϊόντων στην αγορά και την παροχή υπηρεσιών,
β) στον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων του
ν.
4177/2013 (Α’173) και του ν. 4497/2017 (Α’ 171), κατά την άσκηση
της εµπορικής δραστηριότητας για προϊόντα και υπηρεσίες και
την καταπολέµηση φαινοµένων παραπλάνησης των καταναλωτών σε όλα τα στάδια της διακίνησης και εµπορίας αγαθών,
καθώς και της παροχής υπηρεσιών, τη διαπίστωση παραβάσεων,
τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης ελέγχου, και την επιβολή των
προβλεπόµενων κυρώσεων από τα όργανά της,
γ) στην εκπόνηση, από κοινού µε τη Γενική Διεύθυνση του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και Προγραµµατισµού για την αντιµετώπιση του
παράνοµου εµπορίου των προϊόντων και υπηρεσιών,
δ) στον έλεγχο όλων των νόµιµων παραστατικών που αφορούν
στη διακίνηση και εµπορία προϊόντων ή την αποτίµηση παρεχόµενης υπηρεσίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 13 του ν.
4177/2013 (Α’ 173) και την τήρηση των οριζόµενων στο άρθρο
65 και την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 (Α’ 240),
ε) στη συγκρότηση µικτών κλιµακίων ελέγχου σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και στον συντονισµό αυτών, για τον
έλεγχο της αγοράς, την πάταξη του παράνοµου εµπορίου και την
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εποπτεία για την εφαρµογή των κανόνων διακίνησης εµπορίας
προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, µε τη συµµετοχή των υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο σύµφωνα µε το άρθρο 51 του
ν. 4497/2017, της Γενικής Διεύθυνσης Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, της Δηµοτικής Αστυνοµίας, καθώς και των
υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
και των εποπτευόµενων αυτού φορέων, του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και των Διευθύνσεων Ελέγχου του
Υπουργείου Υγείας όταν προκύπτει αντικείµενο των αρµοδιοτήτων τους,
στ) στην τήρηση του ψηφιακού συστήµατος διαχείρισης των
δεδοµένων που αποτελεί κεντρικό σηµείο αναφοράς καταγγελιών και παροχής πληροφοριών για θέµατα παράνοµης διακίνησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, τα δεδοµένα του οποίου
θεωρούνται απόρρητα για λόγους δηµόσιου συµφέροντος στη
διατήρηση βάσης δεδοµένων µε στοιχεία που συλλέγονται και
διαχέονται από και προς όλες τις εµπλεκόµενες, µε τον έλεγχο
της αγοράς και την αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου, συµπεριλαµβανοµένου και του παράνοµου ηλεκτρονικού εµπορίου,
υπηρεσίες της περ. ε) και ιδίως την υποχρέωση διαβίβασης πληροφοριών ή καταγγελιών σε αυτές, που άπτονται των αρµοδιοτήτων τους, εκτός των καταγγελιών για προϊόντα που υπόκειται
σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και φόρο κατανάλωσης,
ζ) στην εκπόνηση µελετών, ερευνών και αναλύσεων για την
αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς, αλλά και
τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των ελέγχων της.
3. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. και τα όργανά της δύνανται, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 3 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), ανά πάσα στιγµή να ζητούν
την επέµβαση του κατά τόπο αρµόδιου Εισαγγελέα, ιδίως όταν,
κατά τη διενέργεια του ελέγχου του πεδίου αρµοδιοτήτων της
σε ιδιωτικό ή δηµόσιο χώρο, φυσικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι νοµικών προσώπων αρνούνται να επιτρέψουν την είσοδο των ελεγκτών ή εµποδίζουν µε αθέµιτα µέσα τη διενέργεια του ελέγχου.
4. Οι υπηρεσίες των αποκεντρωµένων διοικήσεων που αναπτύσσουν ελεγκτική δραστηριότητα σε θέµατα παράνοµου εµπορίου και τήρησης των κανόνων διακίνησης και εµπορίας
προϊόντων και παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται να ανταποκρίνονται άµεσα στα αιτήµατα της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και των οργάνων της
για συµµετοχή του προσωπικού τους και συνδροµή αυτού στο
έργο τους κατά λόγο αρµοδιότητας.
5. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α., οι οργανωτικές µονάδες της και τα µεικτά κλιµάκια ελέγχου που συνιστώνται µε τις διατάξεις του παρόντος
Κεφαλαίου δεν έχουν αρµοδιότητα: α) για τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, Φόρο Κατανάλωσης
καθώς και για τα λοιπά προϊόντα για τον έλεγχο των οποίων είναι
αποκλειστικά αρµόδια η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ) σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, β) για τον έλεγχο
της τήρησης της φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας και
εν γένει για θέµατα αρµοδιότητας της ΑΑΔΕ και γ) για τον έλεγχο
της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά από ειδικές διατάξεις.
6. Εφόσον στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η ΔΙ.Μ.Ε.Α.,
οι οργανωτικές µονάδες της και τα µεικτά κλιµάκια ελέγχου που
συνιστώνται µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, διαπιστώνουν, κατά τους ελέγχους που διενεργούν, παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νοµοθεσίας ή της νοµοθεσίας που
διέπει τις υπηρεσίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους, αποστέλλουν πληροφοριακή έκθεση στις αρµόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ
για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων.
Άρθρο 5
Συνεργασίες της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. συνεργάζεται επιχειρησιακά και ανταλλάσσει
πληροφορίες µε άλλες υπηρεσίες, και ιδίως µε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τη Γενική Διεύθυνση Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, την Επιτροπή Ανταγωνισµού και αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών, καθώς και µε όλες τις Υπηρεσίες που ανα-
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φέρονται στην περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 4, µε υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς ενώσεις και οργανισµούς
και µπορεί να συγκροτεί οµάδες εργασίας ή επιτροπές για θέµατα ελέγχου της αγοράς και αντιµετώπισης του παράνοµου εµπορίου, συµπεριλαµβανοµένου και του παράνοµου ηλεκτρονικού
εµπορίου.
2. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. δύναται να συνάπτει µνηµόνια, συµφωνίες συνεργασίας και προγραµµατικές συµβάσεις µε άλλους φορείς του
δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και µε διεθνείς οργανισµούς για την εν γένει αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου
και τον έλεγχο της αγοράς.
Άρθρο 6
Διοικητής της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1. Στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. συστήνεται θέση Διοικητή, ο οποίος προΐσταται της Μονάδας, είναι αρµόδιος για την εποπτεία και τον συντονισµό του έργου των Υπηρεσιών της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και µεριµνά για
την εύρυθµη λειτουργία και την επιχειρησιακή της επάρκεια.
2. Ο Διοικητής ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων για θητεία τριών (3) ετών, η οποία δύναται να
ανανεώνεται για τρία (3) ακόµη έτη. Διοικητής µπορεί να διορίζεται ιδιώτης ή να ανατίθενται καθήκοντα Διοικητή σε µόνιµο ή
ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου υπάλληλο, είτε µέσω απόσπασης είτε µέσω µετακίνησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτησή του
είναι η επιχειρησιακή εµπειρία στην οργάνωση, τον συντονισµό
και την εκτέλεση ευρείας κλίµακας επιχειρήσεων ελέγχου. Οι
αποδοχές του Διοικητή καθορίζονται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού,
σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α’
176).
3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, καθήκοντα Διοικητή
ασκεί προϊστάµενος διεύθυνσης της ΔΙ.Μ.Ε.Α., όπως κάθε φορά
ορίζεται από τον Διοικητή.
Άρθρο 7
Οργάνωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) Τη Διεύθυνση Συντονισµού και Διοικητικής Υποστήριξης.
β) Τη Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο
της Αγοράς και την Αντιµετώπιση του Παράνοµου Εµπορίου.
γ) Τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδοµένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εµπορίου.
2. Η Διεύθυνση Συντονισµού και Διοικητικής Υποστήριξης αποτελείται από τα ακόλουθα τµήµατα:
α)Τµήµα Συντονισµού και β)Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης.
3. Η Διεύθυνση Διϋπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο
της Αγοράς και την Αντιµετώπιση του Παράνοµου Εµπορίου αποτελείται από τα ακόλουθα τµήµατα:
α) Τµήµα Διπηρεσιακής Δράσης.
β) Τµήµα Ελέγχου Αγοράς.
γ) Τµήµα Χηµικών Αναλύσεων.
4. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδοµένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εµπορίου αποτελείται από
τα ακόλουθα τµήµατα:
α) Τµήµα Διαχείρισης Πληροφοριών και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εµπορίου.
β) Τµήµα Ανάλυσης Δεδοµένων.
Άρθρο 8
Διεύθυνση Συντονισµού και Διοικητικής Υποστήριξης
1. Το Τµήµα Συντονισµού έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Τον συντονισµό του έργου των Διευθύνσεων της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
και των επιχειρήσεων ελέγχου αυτής, µε στόχο την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και την αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου, συµπεριλαµβανοµένου και του παράνοµου ηλεκτρονικού
εµπορίου.
β) Την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων για τον
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έλεγχο της αγοράς και την πάταξη του παράνοµου εµπορίου,
συµπεριλαµβανοµένου και του παράνοµου ηλεκτρονικού εµπορίου.
γ) Την τήρηση µητρώου ελεγκτών, στο οποίο εγγράφονται
όλοι οι ελεγκτές που υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας
στη ΔΙ.Μ.Ε.Α., καθώς και οι υπάλληλοι των αποκεντρωµένων διοικήσεων που συµµετέχουν σε ελέγχους της ως άνω Υπηρεσίας.
δ) Την παρακολούθηση της ισχύουσας νοµοθεσίας, την εισήγηση αλλαγών και τροποποιήσεων αυτής, καθώς και την εισήγηση για την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών.
ε) Την εισήγηση προτάσεων για τον έλεγχο της αγοράς και την
αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου εν γένει, όπως την εκπαίδευση των ελεγκτών, και του παράνοµου ηλεκτρονικού εµπορίου.
στ) Τη σύνταξη ενηµερωτικών και πληροφοριακών εγγράφων.
ζ) Τη σύνταξη µνηµονίων συνεργασίας µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τον έλεγχο της αγοράς και την αντιµετώπιση
του παράνοµου εµπορίου, συµπεριλαµβανοµένου και του παράνοµου ηλεκτρονικού εµπορίου.
η) Την κατάρτιση προγραµµάτων συνεχούς εκπαίδευσης ελεγκτών όλων των υπηρεσιών και φορέων που εµπλέκονται στον
έλεγχο της αγοράς και την πάταξη του παράνοµου εµπορίου,
σύµφωνα µε τις ανάγκες που θα προκύπτουν από την ανάλυση
των δεδοµένων και τους κανόνες της νοµοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.
2. Το Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Την παροχή διοικητικής υποστήριξη στη ΔΙ.Μ.Ε.Α..
β) Την παροχή γραµµατειακής υποστήριξης στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. η
οποία ενδεικτικά περιλαµβάνει:
βα) Την ανταλλαγή πάσης φύσεως αλληλογραφίας διαµέσου
της Γραµµατείας µε τις κατά περίπτωση Ελεγκτικές Αρχές ή
άλλες υπηρεσίες και φορείς.
ββ) Την τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία κατά περίπτωση, καθώς και την επικοινωνία µε άλλες υπηρεσίες, δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
βγ) Τη δηµιουργία φακέλων/αρχείου για κάθε υπόθεση/περίπτωση.
βδ) Τη χρέωση ανά Διεύθυνση εισερχοµένων αιτηµάτων/υποθέσεων και την εν γένει διαχείρισή τους.
βε) Τον συντονισµό της κίνησης των κλιµακίων (ελεγκτές, οδηγοί, οχήµατα).
βστ) Κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την εύρυθµη λειτουργία της ΔΙ.Μ.Ε.Α..
γ) Τη διοργάνωση συσκέψεων ή άλλων εκδηλώσεων σχετικά
µε τον έλεγχο της αγοράς και την ολιστική αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου.
δ) Τον συντονισµό των υπηρεσιών για την αντιµετώπιση κρίσεων στην αγορά µέσω εκπόνησης σχεδίων εκτάκτου ανάγκης.
ε) Την επεξεργασία των εισερχόµενων καταγγελιών και την
ανάθεση αυτών στις αρµόδιες Υπηρεσίες.
στ) Την προώθηση της αλληλογραφίας στις δικαστικές αρχές
για ζητήµατα αρµοδιότητάς τους.
ζ) Την έκδοση εντολών ελέγχου.
η) Την απάντηση σε αιτήµατα κοινοβουλευτικού ελέγχου και
την επιµέλεια δικαστικών θεµάτων αρµοδιότητάς της ΔΙ.Μ.Ε.Α..
Άρθρο 9
Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας
για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιµετώπιση
του Παράνοµου Εµπορίου
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της διεύθυνσης Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιµετώπιση του
Παράνοµου Εµπορίου είναι:
α) Η λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου, µε τη συνεργασία των ελεγκτικών αρχών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο κατά τον έλεγχο της διακίνησης
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών για την πάταξη του παράνοµου εµπορίου και ιδίως των υπηρεσιών της περ. ε’ της παρ.
2 του άρθρου 4 και των υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σύµφωνα µε το άρθρο 51 του ν. 4497/2017 σε εφαρµογή του ετήσιου προγραµµατισµού δράσης της ΔΙ.Μ.Ε.Α..
β) Η ενηµέρωση της Διεύθυνσης Συντονισµού και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδοµένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εµπορίου µε στοιχεία που σχετίζονται
αφενός µε τον προγραµµατισµό των ελέγχων και αφετέρου µε
διενεργηθέντες ελέγχους όπως:
βα) τον αριθµό και τη σύνθεση των κλιµακίων,
ββ) τον αριθµό και το είδος των παραβάσεων,
βγ) τον αριθµό και το ύψος των προστίµων.
γ) Ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων διακίνησης και εµπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.
δ) Ο έλεγχος της συµµόρφωσης φυσικών και νοµικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στην εµπορία και διακίνηση καταναλωτικών αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις περί προστασίας του καταναλωτή.
ε) Η σύνταξη της έκθεσης των απόψεων της Διοίκησης, καθώς
και η σύνταξη κάθε σχετικού εγγράφου προς τις αρµόδιες Δ.Ο.Υ.
για τη βεβαίωση των προστίµων.
στ) Η εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών ιδίως επί των κυρώσεων και των ενστάσεων, καθώς και εκθέσεων αντιρρήσεων
επί επιβαλλοµένων παραβάσεων από τους ελεγκτές της
ΔΙ.Μ.Ε.Α..
2. Το Τµήµα Διυπηρεσιακής Δράσης είναι αρµόδιο για:
α) τον συντονισµό των ενεργειών των αρµοδίων αρχών για την
πάταξη του παράνοµου εµπορίου, τον έλεγχο της αγοράς και τον
έλεγχο της διακίνησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, ιδίως
δε των υπηρεσιών της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 4,
β) την οργάνωση, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές και
φορείς, επιχειρησιακών σχεδίων δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, για τη συγκρότηση των µικτών κλιµακίων,
καθώς και τη σύνταξη Επιχειρησιακών Σχεδίων τακτικά ή και
εκτάκτως,
γ) τον έλεγχο µε τη µορφή δειγµατοληψίας, τη δέσµευση ή κατάσχεση και την καταστροφή αγαθών (προϊόντων) και υπηρεσιών
που σχετίζονται µε την προστασία και ασφάλεια του καταναλωτή
και τη δηµόσια υγεία εν γένει,
δ) τον έλεγχο προϊόντων υδροφθοράνθρακα υπό τη µορφή
δειγµατοληψίας, τη δέσµευση ή κατάσχεση και την καταστροφή
των συγκεκριµένων προϊόντων, τον έλεγχο εµφιάλωσης και τον
έλεγχο ποσοστώσεων εισαγωγών προϊόντων υδροφθοράνθρακα
και λοιπών πεδίων επί των παραστατικών διακίνησης και εµπορίας αυτών των προϊόντων. O έλεγχος δύναται να πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις περιπτώσεις ελέγχου της
ορθής εφαρµογής του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 517/2014 και
των συµπληρωµατικών εθνικών µέτρων εφαρµογής του,
ε) την πραγµατοποίηση συσκέψεων µε εκπροσώπους φορέων
της κεντρικής διοίκησης, των περιφερειακών και τοπικών αρχών
ή άλλων φορέων µε στόχο τον συντονισµό των δράσεων,
στ) την αναζήτηση και λήψη κάθε αναγκαίας πληροφορίας ή
στοιχείου, που αφορά ή σχετίζεται µε την άσκηση του έργου του,
κατόπιν σχετικής εντολής του Τµήµατος Συντονισµού και Διοικητικής Υποστήριξης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ή επαγγελµατικού
απορρήτου,
ζ) την εκτέλεση των σχεδίων δράσεως µε την συγκρότηση µικτών κλιµακίων για τη διενέργεια ελέγχων σε συνεργασία µε
άλλες ελεγκτικές αρχές σε όλη την Επικράτεια,
η) την αντιµετώπιση έκτακτων κρίσεων στην εσωτερική αγορά,
στο πλαίσιο επιχειρησιακών σχεδίων εντατικοποίησης των ελέγχων,
θ) την πραγµατοποίηση ελέγχων επί των καταγγελιών και
άλλων πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο και µέσο,
ι) τις επιτόπιες κατασχέσεις προϊόντων που διατίθενται στην
αγορά παρανόµως κατά τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία,
ια) κάθε άλλη ελεγκτική αρµοδιότητα που συνάδει µε την αποστολή της ΔΙ.Μ.Ε.Α. σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για τον
έλεγχο της αγοράς κατά τα στάδια παραγωγής, διακίνησης και
εµπορίας.
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3. Το Τµήµα Ελέγχου Αγοράς είναι αρµόδιο για:
α) την οργάνωση, τον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό και την
εκτέλεση των ελέγχων, σε συνεργασία µε το Τµήµα Συντονισµού,
για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της αγοράς σε καθηµερινή βάση,
β) τη συµµετοχή σε ειδικά κλιµάκια ελέγχων σε όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Αντιµετώπισης Παράνοµου Εµπορίου και µε άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες µετά από
εντολή του Τµήµατος Συντονισµού και Διοικητικής Υποστήριξης,
γ) τη συνεργασία µε τις συναρµόδιες περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες,
δ) τον έλεγχο χρήσης του ελληνικού σήµατος, όπως προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α’ 86),
ε) τον έλεγχο µε τη µορφή δειγµατοληψίας, τη δέσµευση ή κατάσχεση και την καταστροφή αγαθών (προϊόντων), που σχετίζονται µε την προστασία και ασφάλεια του καταναλωτή και τη
δηµόσια υγεία εν γένει,
στ) τη συνδροµή στην αντιµετώπιση κρίσεων στην αγορά µέσω
εφαρµογής σχεδίων εκτάκτου ανάγκης,
ζ) τη διερεύνηση καταγγελιών και πληροφοριών που εµπίπτουν
στις αρµοδιότητες της ΔΙ.Μ.Ε.Α.,
η) τον έλεγχο της συµµόρφωσης µε τους ισχύοντες κανόνες
εµπορίας και διακίνησης προϊόντων.
4. Το Τµήµα Χηµικών Αναλύσεων είναι αρµόδιο για:
α) τη διενέργεια χηµικών και οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου µε σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τη
διαµόρφωση των παραµέτρων ποιότητας και νοθείας του ελληνικού ελαιολάδου,
β) την ενηµέρωση των αρµόδιων υπηρεσιών και των ενδιαφερόµενων παραγωγικών τάξεων για την προστασία του ελληνικού
ελαιολάδου,
γ) την ενηµέρωση του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργείου για τη
χάραξη και εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τοµέα
των τροφίµων, σχετικά µε τις µελέτες που διενεργεί το Τµήµα
για το ελληνικό ελαιόλαδο, καθώς και για τη συµµετοχή των εµπειρογνωµόνων του Τµήµατος σε όργανα διεθνών οργανισµών,
δ) τη διενέργεια οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου κατόπιν αιτηµάτων των υπεύθυνων φορέων ελέγχου της αγοράς
και τη γνωµοδότηση για την κατάταξη του ελαιολάδου σύµφωνα
µε τον Κανονισµό ΕΚ 2568/1991 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου
1991,
ε) τον εργαστηριακό έλεγχο δειγµάτων ελαιολάδου κρατικών
προµηθειών, εφόσον προβλέπεται από τους όρους των διακηρύξεων και των σχετικών συµβάσεων,
στ) την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης φυσικοχηµικών αναλύσεων και οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου, χορήγησης
πιστοποιητικών ποιότητας και οργανοληπτικής εξέτασης, προς
οργανισµούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, κατόπιν είσπραξης τελών,
σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ. 3002640/1552/06.02.2002 υπουργική
απόφαση (Β’161) και την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3377/2005
(Α’ 202),
ζ) τη συµµετοχή σε όργανα διεθνών οργανισµών για θέµατα
που αφορούν τις φυσικές και χηµικές σταθερές, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις µεθόδους ελέγχου ελαιολάδου,
η) τη συµµετοχή στην υποεπιτροπή χηµικών εµπειρογνωµόνων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γνωµοδότηση επί των κριτηρίων
που καθορίζουν τα όρια εµπορίας και διακίνησης ελαιολάδου,
θ) τη συµµετοχή σε όργανα διεθνών οργανισµών για θέµατα
που αφορούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου,
ι) τη διοργάνωση διεργαστηριακών δοκιµών στην Ελλάδα για
τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αναγνωρισµένων οµάδων δοκιµαστών παρθένου ελαιολάδου,
ια) τη συµµετοχή σε εργαστηριακές δοκιµές ελέγχου ποιότητας µε εργαστήρια άλλων χωρών, που πραγµατοποιούνται για
την εξακρίβωση της αξιοπιστίας των µεθόδων ανάλυσης και των
εργαστηρίων,
ιβ) τη διεξαγωγή και εκπόνηση ετήσιας µελέτης των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του παρθένου ελαιολάδου από όλες
τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας,
ιγ) την παρακολούθηση και µελέτη των τεχνολογικών εξελί-
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ξεων στη βιοµηχανική παραγωγή ελαίων και σπορελαίων,
ιδ) τη συµµετοχή σε διεθνή προγράµµατα προς αναζήτηση
νέων µεθόδων αναλύσεων για τη βελτίωση της ποιότητας και την
καταπολέµηση της νοθείας του ελαιολάδου,
ιε) τη συνεργασία µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και άλλους φορείς σε εργαστηριακές έρευνες,
ιστ) την οργάνωση και πραγµατοποίηση σεµιναρίων για την οργανοληπτική αξιολόγηση του παρθένου ελαιολάδου.
Άρθρο 10
Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδοµένων, Στατιστικής
Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εµπορίου
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδοµένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού
Εµπορίου είναι:
α) η συλλογή, διαχείριση, διάχυση και ανατροφοδότηση της
πληροφορίας για την ολιστική αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου και του παράνοµου ηλεκτρονικού εµπορίου, τηρουµένων
των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων,
β) η συνεργασία µε υπηρεσίες και φορείς που εδρεύουν εκτός
της ελληνικής Επικράτειας για την αντιµετώπιση του παράνοµου
ηλεκτρονικού εµπορίου.
2. Το Τµήµα Διαχείρισης Πληροφοριών και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εµπορίου είναι αρµόδιο για:
α) τη συλλογή στοιχείων και τη συγκέντρωση δεδοµένων από
τις Διευθύνσεις της µονάδας µε τη συνεργασία της Διεύθυνσης
Συντονισµού και Διοικητικής Υποστήριξης. Επιπλέον συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά µε τον προγραµµατισµό των ελέγχων, την
ανάλυση κινδύνου, τις στατιστικές µελέτες και τα δελτία τύπου.
Στο ως άνω σύστηµα καταχωρούνται επιπλέον στοιχεία σχετικά
µε:
αα) τη διενέργεια ελέγχων και τη συγκρότηση κλιµακίων ελέγχου,
αβ) τον αριθµό και το είδος των καταγεγραµµένων παραβάσεων,
αγ) τον αριθµό και το ύψος των βεβαιωµένων προστίµων,
αδ) τον αριθµό και τη θεµατολογία των κατατιθέµενων ενώπιον
της ΔΙ.ΜΕ.Α. προσφυγών/ενστάσεων,
β) τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων µε κάθε νόµιµο
τρόπο από τις συναρµόδιες και συνεργαζόµενες υπηρεσίες, τις
ηλεκτρονικές πλατφόρµες και τους φορείς της αγοράς,
γ) την επικοινωνία µε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών,
καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών της Χώρας,
δ) την επικοινωνία µε Πρεσβείες, υπηρεσίες και φορείς του
εξωτερικού για θέµατα αντιµετώπισης παράνοµου εµπορίου, εκπαίδευσης, παροχής και ανταλλαγής τεχνογνωσίας,
ε) τη συνεργασία µε ελεγκτικές υπηρεσίες και φορείς της αλλοδαπής για την αντιµετώπιση και την εξέταση θεµάτων κοινού
ενδιαφέροντος για την πάταξη του παράνοµου εµπορίου,
στ) την εκπροσώπηση σε όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτροπές, διεθνείς οργανισµούς, οµάδες εργασίας για θέµατα ελέγχου αγοράς και αντιµετώπισης παράνοµου
εµπορίου,
ζ) τον έλεγχο των πληροφοριών και των καταγγελιών που αφορούν σε παράνοµη εµπορία ή διακίνηση αγαθών µέσω διαδικτυακών ιστοτόπων από ηλεκτρονικά καταστήµατα (e-shops), τη
συλλογή αποδείξεων ή στοιχείων µε τη βοήθεια και άλλων κρατικών υπηρεσιών ή διεθνών οργανισµών ή νοµικών/φυσικών προσώπων µε έννοµο συµφέρον, ή την αποδοχή εκθέσεων
πραγµατογνωµοσύνης από τους προαναφερθέντες φορείς που
πιστοποιούν την παράνοµη εµπορία ή διακίνηση των αγαθών και
την αποστολή τεκµηριωµένης γνωµάτευσης στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), η οποία υποχρεούται να θέτει εκτός λειτουργίας, κατά παρέκκλιση κάθε
αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης του εθνικού δικαίου, τους
καθ’ υπόδειξη από την ΔΙ.Μ.Ε.Α. ιστότοπους, καθώς και την ενηµέρωση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος της Ελληνικής
Αστυνοµίας,
η) τη διαχείριση της πληροφοριακής εφαρµογής e-Καταναλω-
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τής για την εξέλιξη των τιµών των αγαθών και υπηρεσιών:
ηα) σε επίπεδο λιανικής για τρόφιµα και ποτά, προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, βιοµηχανικά προϊόντα, καύσιµα και υπηρεσίες που καταλήγουν στους καταναλωτές,
ηβ) για προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής σε επίπεδο παραγωγού, προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής σε επίπεδο χονδρικής και νωπά αλιεύµατα σε ιχθυόσκαλες,
ηγ) την επεξεργασία στοιχείων για τη διαχρονική εξέλιξη τιµών
και την εξαγωγή στατιστικών συµπερασµάτων,
ηδ) τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων τραπεζικών συναλλαγών.
3. Το Τµήµα Ανάλυσης Δεδοµένων, το οποίο είναι αρµόδιο για
την ανάλυση των δεδοµένων ως προς:
α) την παραγωγή πρότυπων, συνοπτικών εκθέσεων σε τακτική
βάση για βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους για
τη λήψη αποφάσεων (Management Information System - Decision
Support System). Συγκεκριµένα καταρτίζει περιοδικές αναφορές,
καταχωρίζει και αναλύει στατιστικά, διεξάγει έρευνες για τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά, εκπονεί µελέτες ανάλυσης κινδύνου ανά κλάδο, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και
πληροφορίες για τις µεθόδους και τους τρόπους ελέγχου της
αγοράς και αντιµετώπισης του παράνοµου εµπορίου, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Συντονισµού και Διοικητικής Υποστήριξης,
β) την παροχή στην υπερκείµενη ιεραρχικά διεύθυνση ειδικών
πληροφοριών για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων (Executive
Support Systems),
γ) τη σύνταξη Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού για τη ΔΙ.Μ.Ε.Α., καθώς και της ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων.
Άρθρο 11
Προϊστάµενοι µονάδων
Οι Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Κατ’
εξαίρεση, η πρώτη τοποθέτηση από την έναρξη ισχύος του παρόντος γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α.,
λαµβανοµένων υπόψη του υπηρεσιακού προφίλ και των τυπικών
προσόντων των υποψηφίων για την κατάληψη θέσεων ευθύνης.
Σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρεωτική η κατοχή τίτλου ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής. Η διάρκεια της θητείας
των προϊσταµένων είναι τριετής µε δυνατότητα άπαξ ανανέωσης
αυτής. Προϊστάµενοι δύναται να τοποθετούνται και οι αποσπασµένοι υπάλληλοι στη ΔΙ.Μ.Ε.Α..
Άρθρο 12
Στελέχωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. στελεχώνεται µε:
α. µετακίνηση υπάλληλων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων,
β. απόσπαση ή µετάταξη υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, µόνιµων ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά
παρέκκλιση των άρθρων 68 και 71 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και 1
έως 19 του ν. 4440/2016 (Α’ 224).
2. Η απόσπαση κατά την παρ. 1 είναι διετής και διενεργείται
µε κοινή απόφαση των αρµόδιων οργάνων του Υπουργείου προέλευσης και του Υπουργείου υποδοχής, αντίστοιχα. Μετά από το
πέρας της διετίας, η απόσπαση των υπαλλήλων δύναται να παραταθεί µία µόνο φορά για δυο (2) ακόµη έτη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου και µετά από τη σύµφωνη γνώµη του
Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α..
3. Ειδικότερα στη Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για
τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιµετώπιση του Παράνοµου
Εµπορίου αποσπώνται µε τη διαδικασία της παρ. 2, υπάλληλοι
των κάτωθι υπηρεσιών:
α) Δέκα (10) υπάλληλοι ή προσωπικό των σωµάτων ασφαλείας
της ΕΛ.ΑΣ..
β) Δύο (2) στελέχη του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτο-

φυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).
γ) Ένας (1) υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης του Σώµατος
Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.).
4. Οι αποσπάσεις ή µετατάξεις προσωπικού ή στελεχών στην
ΔΙ.Μ.Ε.Α. διενεργούνται, έπειτα από πρόσκληση του Υπηρεσιακού Γραµµατέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
ολοκληρώνονται µε την έκδοση κοινής απόφασης των αρµόδιων
οργάνων του Υπουργείου προέλευσης και του Υπουργείου υποδοχής αντίστοιχα.
5. Η κατανοµή των θέσεων προσωπικού της ΔΙ.Μ.Ε.Α. ανά εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και η τοποθέτηση των υπαλλήλων της, διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο
20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). Ο ελάχιστος αριθµός οργανικών θέσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατανέµονται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. είναι πενήντα (50).
6. Οι µηνιαίες αποδοχές των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. και του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που αποσπώνται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α., καταβάλλονται από τον
φορέα από τον οποίο αποσπώνται.
Άρθρο 13
Ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
1. Για τον έλεγχο της αγοράς και την αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου, η Διεύθυνση Διϋπηρεσιακής Συνεργασίας για
τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιµετώπιση του Παράνοµου
Εµπορίου στελεχώνεται µε ελεγκτές.
2. Οι έλεγχοι από υπαλλήλους της παρ. 3 του άρθρου 12 πραγµατοποιούνται µόνο κατά το µέρος που αφορά στην αρµοδιότητα των φορέων στους οποίους αυτοί ανήκουν οργανικά, ενώ
κατά την εκτέλεση των ελεγκτικών τους καθηκόντων ενεργούν
ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι της παρ. 1 του άρθρου 31 του
ν. 4620/2019 (Α’ 96), χωρίς όµως να αποκτούν και την ιδιότητα
του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου.
3. Οι παραβάσεις που διαπιστώνονται από τους υπαλλήλους
της παρ. 3 του άρθρου 12, διαβιβάζονται στις υπηρεσίες όπου
ανήκουν οργανικά, οι οποίες και ολοκληρώνουν τη διαδικασία
της επιβολής των κυρώσεων.
4. Στα µικτά κλιµάκια δύναται να συµµετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι των συνεργαζόµενων υπηρεσιών, πέραν των οριζόµενων
στην παρ. 3 του άρθρου 12, έπειτα από αίτηµα του Διοικητού της
ΔΙ.Μ.Ε.Α. προς τον Προϊστάµενο του φορέα από όπου προέρχονται και αποδοχή του τελευταίου.
5. Είναι δυνατή η συγκρότηση µικτών κλιµακίων µε τη συµµετοχή ενός και µόνο ελεγκτή/υπαλλήλου από κάθε ελεγκτική υπηρεσία. Οι συµµετέχοντες σε τέτοια κλιµάκια βεβαιώνουν από
κοινού τις παραβάσεις που εντοπίζονται και η επισπεύδουσα
υπηρεσία προβαίνει µετά από τη βεβαίωση των παραβάσεων,
στην επιβολή των κυρώσεων και στις προβλεπόµενες ενέργειες
για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών.
6. Οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α., όταν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ενεργούν ανακριτικές πράξεις ή συµµετέχουν σε
αυτές, δεν αποκλείεται να εξετασθούν ως µάρτυρες κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο.
7. Οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους συντάσσουν και αποστέλλουν έγγραφα σε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, στα οποία αναφέρονται αφενός οι διατάξεις µε τις
οποίες θεµελιώνεται η υποχρέωση των προσώπων αυτών να υποβάλλουν τα ζητούµενα στοιχεία και αφετέρου αναλυτικά τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν, οι κυρώσεις που επιβάλλονται
στην περίπτωση άρνησης προσκόµισης και γνωστοποίησης των
στοιχείων, καθώς και το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο είναι
υποχρεωµένα να υποβάλουν τα στοιχεία. Το προαναφερθέν χρονικό διάστηµα δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι µικρότερο
των πέντε (5) και µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών, από την κοινοποίηση του εγγράφου.
8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται Μητρώο Ελεγκτών, το οποίο απαρτίζεται από υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ µετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος. Με την
ίδια απόφαση ορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης των ελεγκτών.
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Άρθρο 14
Εκπαίδευση – Επιµόρφωση
Το προσωπικό της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και των υπαλλήλων των συνεργαζοµένων υπηρεσιών, συµµετέχει σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα τόσο του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης, όσο και σχολών, ιδρυµάτων, µονάδων ή κέντρων
εκπαίδευσης του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, του εσωτερικού ή
εξωτερικού, καθώς και διεθνών οργανισµών, ανάλογα µε τις ειδικότερες ανάγκες της αποστολής του και της άσκησης των καθηκόντων του.
Άρθρο 15
Λειτουργία ΔΙ.Μ.Ε.Α. - Οικονοµική διαχείριση
1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. λειτουργεί καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο. Ο τρόπος αποζηµίωσης της νυχτερινής απασχόλησης και της απασχόλησης κατά τις αργίες των υπηρετούντων στη ΔΙ.Μ.Ε.Α.
καθορίζεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
2. Σε περίπτωση αδυναµίας διάθεσης οδηγών από το αρµόδιο
γραφείο κίνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
που διαπιστώνεται µε σχετικό έγγραφο, επιτρέπεται στους ελεγκτές της Υπηρεσίας να οδηγούν τα οχήµατα της υπηρεσίας,
καθώς και µισθωµένα ή παραχωρηµένα οχήµατα από άλλους φορείς κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης, κατόπιν
άδειας του Διοικητή της ΔΙ.ΜΕ.Α..
Άρθρο 16
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4177/2013 – Επέκταση
πεδίου εφαρµογής ελέγχων νόµιµων παραστατικών για την
προστασία των εµπορικών σηµάτων
Το άρθρο 13 του ν. 4177/2013 (Α’ 173) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
Παραστατικά εµπορίας και διακίνησης
Κατά τη διακίνηση και εµπορία προϊόντων ή την αποτίµηση παρεχόµενης υπηρεσίας εκδίδονται όλα τα νόµιµα παραστατικά.
Στα εκδιδόµενα τιµολόγια, καθώς και στα παραστατικά διακίνησης αναγράφονται µε ευκρινή στοιχεία όσα προβλέπονται στις
διατάξεις του ν. 4308/2014. Επίσης, στα εκδιδόµενα τιµολόγια
πέραν του υποχρεωτικού περιεχοµένου αυτών αναγράφονται
επιπλέον όπου αυτό επιβάλλεται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις, η προέλευση και η επωνυµία του είδους, εφόσον
υπάρχει, καθώς και η ονοµασία του εµπορικού σήµατος, που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Η χώρα προέλευσης, αν δεν προβλέπεται από άλλες διατάξεις απαιτείται
µόνο για προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε..»
Άρθρο 17
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 17
του ν. 4177/2013 Υπηρεσίες αρµόδιες για τον έλεγχο της αγοράς
και την εφαρµογή των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ
Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4177/2013, το
οποίο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 17
Υπηρεσίες αρµόδιες για τον έλεγχο
1. Αρµόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδιδοµένων υπουργικών αποφάσεων, πλην των αναφεροµένων στα
αντικείµενα του επίσηµου ελέγχου τροφίµων, είναι:
α) Οι υπηρεσίες ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
β) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών.
γ) Οι Οργανισµοί Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης,
όσον αφορά τους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και
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Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.
δ) Οι Υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, στη ζώνη δικαιοδοσίας τους. Με απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι και
προϋποθέσεις σφράγισης και αποσφράγισης των καταστηµάτων
ή επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν
εντός χερσαίων ζωνών λιµένων ή εντός θαλασσοπλοούντων
πλοίων ή πλωτών ναυπηγηµάτων ή µονίµως αγκυροβοληµένων
πλοίων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές αρµοδιότητας του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4150/2013. Εξαιρούνται
οι τουριστικοί λιµένες στους οποίους εφαρµόζεται η κείµενη νοµοθεσία.
ε) Οι Υπηρεσίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους.
στ) Η Γενική Διεύθυνση του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.).
ζ) Η Δηµοτική Αστυνοµία.
2. Ειδικά για την εφαρµογή του παρόντος και των κατ` εξουσιοδότηση τους εκδιδοµένων υπουργικών αποφάσεων σχετικά
µε τη νοµοθεσία περί τροφίµων, αρµόδιοι φορείς είναι οι κεντρικές αρµόδιες αρχές και οι αρµόδιες αρχές που προβλέπονται
από την κείµενη εθνική νοµοθεσία. Ειδικά για τα τρόφιµα που
υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, αρµόδιος φορέας
ελέγχου είναι το Γενικό Χηµείο του Κράτους.
3. Οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε
επιχειρήσεις που δεν συµµορφώνονται µε τη νοµοθεσία περί τροφίµων καθορίζονται από τις διατάξεις των ειδικότερων περί ελέγχου τροφίµων νόµων και των σχετικών κανονιστικών πράξεων
που έχουν θεσπίσει οι κεντρικές αρµόδιες αρχές.
4. Διατάξεις που αφορούν τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από το Γενικό Χηµείο του Κράτους διατηρούνται σε
ισχύ.
5. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάµει του παρόντος δεν
θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται από τα
αρµόδια όργανα µέσω πράξεων βεβαίωσης παράβασης κατά τον
έλεγχο στους χώρους του υπαίθριου εµπορίου (πλανόδιου και
στάσιµου), των λαϊκών αγορών και των λαϊκών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας, καθώς και τις κυρώσεις που επιβάλλονται από τους Οργανισµούς Λαϊκών Αγορών που λειτουργούν
στη Χώρα.»
Άρθρο 18
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 – Διοικητικές
κυρώσεις για την αντιµετώπιση της παράνοµης διακίνησης
αποµιµητικών/παραποιηµένων προϊόντων
Αντικαθίσταται το άρθρο 11 του ν. 3377/2005 (Α’ 202) ως εξής:
«Άρθρο 11
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), τα κάθε είδους εµπορεύµατα, τα
οποία διακινούνται στην αγορά µε οποιονδήποτε τρόπο και τα
οποία είτε είναι πειρατικά είτε συνιστούν παράνοµη παραποίηση
ή αποµίµηση προϊόντων είτε κυκλοφορούν κατά παράβαση της
κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας είτε αυτός που τα διαθέτει
δεν κατέχει την απαιτούµενη άδεια ή τα νόµιµα παραστατικά, κατάσχονται και καταστρέφονται µε κάθε πρόσφορο τρόπο µε την
επιφύλαξη της παρ. 5. Ως προϊόν παραποίησης/αποµίµησης ή
ως πειρατικό προϊόν νοείται εκείνο, το οποίο παραβιάζει δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας κατά τις διατάξεις των σηµείων
5 και 6 αντίστοιχα του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 608/2013.
2. Η κατάσχεση και καταστροφή των προϊόντων, που αναφέρονται στην παρ. 1, επιβάλλεται από τα κλιµάκια ελέγχου λαϊκών
αγορών και υπαίθριου εµπορίου του άρθρου 7α του ν. 2323/1995
(Α’ 145), την Ελληνική Αστυνοµία, τη Δηµοτική Αστυνοµία, το
ΣΔΟΕ, το Λιµενικό Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς και από
τις ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες των Περιφερειών και κάθε
άλλη Ελεγκτική Υπηρεσία στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της.
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Για την εφαρµογή του παρόντος παρέχεται η συνδροµή της
ΕΛ.ΑΣ., σύµφωνα µε τα άρθρα 159 έως 162 του π.δ. 141/1991 (Α’
58) ή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον χώρο ευθύνης του, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.
3. Τα όργανα που προβαίνουν στις κατασχέσεις των προϊόντων της παρ. 1, είτε στο πλαίσιο υπαίθριου εµπορίου, είτε εντός
αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασµένων ή µη, περιλαµβανοµένων και αυτοκινούµενων µέσων, είτε εντός χώρων στεγασµένου εµπορίου, συντάσσουν πρωτόκολλο κατάσχεσης, το
οποίο περιλαµβάνει τα πλήρη στοιχεία του ελεγχόµενου, τον
αριθµό του Δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
αυτού, καθώς και τον Α.Φ.Μ., εφόσον αυτά παρέχονται, τον τόπο,
το χρόνο και τα είδη που κατάσχονται σε συνοπτική περιγραφή
κατ’ είδος και δικαιούχο, καθώς και την αιτία της κατάσχεσης.
Το πρωτόκολλο κατάσχεσης υπογράφεται από τα ελεγκτικά όργανα και από τον κάτοχο ή κύριο των εµπορευµάτων και αντίγραφο αυτού δικαιούται να λάβει ο ελεγχόµενος, ενώ το
πρωτότυπο διαβιβάζεται στην προϊσταµένη κατά περίπτωση
Αρχή.
4. Η καταστροφή των εµπορευµάτων γίνεται άµεσα και επί

Στην περίπτωση διαπιστωµένης διακίνησης και εµπορίας αποµιµητικών/παραποιηµένων προϊόντων εκτός των προστίµων που
επιβάλλονται σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα και εφόσον διαπιστωθεί και η έλλειψη παραστατικών εµπορίας και διακίνησης,
ενηµερώνεται και η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων.
Στην περίπτωση διακίνησης αποµιµητικών/παραποιηµένων
προϊόντων άνω των τριών χιλιάδων (3.000) τεµαχίων, πλην των
ανωτέρω κυρώσεων, επιβάλλεται η κατάσχεση των µέσων διακίνησης των αποµιµητικών/παραποιηµένων προϊόντων.
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τόπου µε κάθε πρόσφορο µέσο, περιλαµβανοµένης της ρίψης
εντός απορριµµατοφόρου ή της καταστροφής της εµπορικής
αξίας του προϊόντος µε ανεξίτηλο χρωµατισµό (σπρέι). Κατ’ εξαίρεση και εφόσον η επιτόπια καταστροφή δεν είναι τεχνικά δυνατή, τα παράνοµα προϊόντα συσκευάζονται σε σάκους,
µεταφέρονται σε αποθηκευτικούς χώρους και καταστρέφονται
αµελλητί. Τα παράγωγα προϊόντα της καταστροφής δύναται να
διατίθενται για ανακύκλωση.
5.Ειδικά για το στεγασµένο εµπόριο, αν κατά τη διαδικασία της
κατάσχεσης το µόνο ελλείπον είναι η κατοχή της άδειας ή των
νοµίµων παραστατικών και γίνει επίκληση ύπαρξης αυτών και εάν
αυτό δεν µπορεί να πιστοποιηθεί υπηρεσιακά κατά τον χρόνο του
ελέγχου, παρέχεται στον ενδιαφερόµενο τριήµερη προθεσµία
προσκόµισης των νοµίµων εγγράφων στην αρµόδια για την κατάσχεση Αρχή, τα δε κατασχεθέντα προϊόντα τίθενται σε µεσεγγύηση του κατόχου και καταστρέφονται µετά από την άπρακτη
παρέλευση της προθεσµίας αυτής.
5.α. Για τη διακίνηση και εµπορία αποµιµητικών/ παραποιηµένων προϊόντων που υπόκεινται στον έλεγχο της ΔI.M.Ε.Α. επιβάλλονται τα κάτωθι πρόστιµα:
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5.β. Το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση εκδίδει,
εις τριπλούν, έκθεση βεβαίωσης της παράβασης σύµφωνα µε
υπόδειγµα που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην οποία αναγράφονται: α) τα στοιχεία
της ταυτότητας του παραβάτη πωλητή, β) ο χρόνος και ο τόπος
τέλεσης της παράβασης και γ) η συνοπτική περιγραφή της παράβασης.
Η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, η οποία συνιστά την
πράξη επιβολής της κύρωσης, υπογράφεται από τους ελεγκτές
και τον ελεγχόµενο. Σε περίπτωση άρνησης του ελεγχοµένου να
υπογράψει, γίνεται σχετική µνεία από το ελεγκτικό όργανο επί
της έκθεσης βεβαίωσης. Σε κάθε περίπτωση η έκθεση βεβαίωσης παράβασης, κατατίθεται από τους ελεγκτές, µαζί µε το
πρωτόκολλο κατάσχεσης-καταστροφής στον φορέα ελέγχου,
καθώς και στην αρµόδια, ανάλογα µε το είδος της παράβασης,
υπηρεσία για τη βεβαίωση του προστίµου.
Η πράξη επιβολής διοικητικής κύρωσης υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή η οποία ασκείται ενώπιον του επικεφαλής της
υπηρεσίας των ελεγκτών, εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών
από την έκδοση της έκθεσης βεβαίωσης. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός τριάντα (30) εργάσιµων
ηµερών από την κατάθεσή της.
6. Για την εφαρµογή του παρόντος τα ελεγκτικά όργανα της
παρ. 2 έχουν τις ελεγκτικές αρµοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε..
7. Με την επιφύλαξη των παρ. 1 έως και 6, στις περιπτώσεις
ένδειξης παραβίασης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας εµπορευµάτων, εντός αποθηκευτικών ή στεγασµένων χώρων, για
τα οποία ο κύριος ή κάτοχός τους προβάλλει αντιρρήσεις εγγράφως ως προς την κατάσχεσή τους κατά το στάδιο του ελέγχου,
ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α) Τα εµπορεύµατα συσκευάζονται, σφραγίζονται και κατάσχονται από τους ελεγκτές στα χέρια του κατόχου αυτών, ο
οποίος ορίζεται ως µεσεγγυούχος για όσο χρονικό διάστηµα
διαρκούν οι προθεσµίες των περ. γ), δ), στ).
β) Ανεξαρτήτως υποβολής ή µη αντιρρήσεων εκ µέρους του
κυρίου ή κατόχου αυτών, η αρµόδια Αρχή εκδίδει πρωτόκολλο
κατάσχεσης µε καταγραφή των κατασχεθέντων εµπορευµάτων
κατ’ είδος και δικαιούχο του δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας, σύµφωνα µε την παρ. 8, αντίγραφο του οποίου επιδίδεται
στον κάτοχο των κατασχεθέντων εµπορευµάτων.
γ) Αντίγραφο του πρωτοκόλλου της κατάσχεσης κοινοποιείται
στον εκπρόσωπο ή αντίκλητο του δικαιούχου του συγκεκριµένου
δικαιώµατος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, σύµφωνα µε την παρ. 8,
µαζί µε ληφθέν δείγµα των κατασχεθέντων εµπορευµάτων εντός
δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την έκδοση του πρωτοκόλλου
κατάσχεσης. Ο εκπρόσωπος ή ο αντίκλητος του δικαιούχου του
συγκεκριµένου δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας οφείλει
εντός δέκα (10) ηµερών να εκδώσει και να αποστείλει στην αρχή
τη γνωµοδότηση περί παραβίασης η µη των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
δ) Μετά από την παρέλευση της προθεσµίας αυτής και εντός
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της έκδοσης του πρωτοκόλλου κατάσχεσης η αρµόδια Αρχή εκδίδει πόρισµα περί της
παραβίασης ή µη των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, το
οποίο βασίζεται στη γνωµοδότηση του πραγµατογνώµονα του
δικαιούχου δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας. Η παραπάνω
προθεσµία ισχύει εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι περαιτέρω
διερεύνησης όπως τελωνειακός και φορολογικός έλεγχος κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.
ε) Αν το πόρισµα δεν εκδοθεί εντός της προαναφερθείσας
προθεσµίας ή αποφαίνεται περί µη παραβίασης των δικαιωµάτων
του δικαιούχου, αίρεται η κατάσχεση.
στ) Σε περίπτωση που το πόρισµα αποφαίνεται ότι υφίσταται
παραβίαση δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, κοινοποιείται
στον κάτοχο και στον δικαιούχο και εντός τριών (3) εργάσιµων
ηµερών από την κοινοποίηση τα κατασχεθέντα εµπορεύµατα καταστρέφονται µε µέριµνα της αρµόδιας Αρχής µε έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου.
ζ) Στην περίπτωση της περ. στ) επιβάλλονται οι κυρώσεις της
περ. β).
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Τα έξοδα καταστροφής επιβάλλονται στον δικαιούχο και µόνο
για τα κατασχεθέντα εµπορεύµατα που του αναλογούν, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο κατάσχεσης.
8. Ως δικαιούχος νοείται: α) ο δικαιούχος δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώµατος, σχεδίου ή υποδείγµατος, διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή συµπληρωµατικού
πιστοποιητικού προστασίας, δικαιώµατος δηµιουργού νέας φυτικής ποικιλίας, προστατευόµενης ονοµασίας προελεύσεως,
προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης και, γενικότερα, οποιουδήποτε από τα δικαιώµατα που αναγράφονται στην παρ. 1, ή
β) κάθε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο να χρησιµοποιεί οποιοδήποτε από τα δικαιώµατα που αναφέρονται στην περ. α’ ή ο
αντιπρόσωπος του δικαιούχου ή εξουσιοδοτηµένος χρήστης.
Ως πληρεξούσιος ή αντίκλητος του δικαιούχου νοείται κάθε
πρόσωπο το οποίο ορίζεται ως διοικητικός υπεύθυνος σύµφωνα
µε την ενωσιακή ή εθνική αίτηση τελωνειακής παρέµβασης του
δικαιούχου, όπως αυτή έχει κατατεθεί κατά τον Κανονισµό
1383/2003/ΕΚ στις αρµόδιες αρχές.
9. Οι τελωνειακές αρχές δύναται να προβαίνουν σε δέσµευση
εµπορευµάτων, τα οποία διακινούνται µε αυτοκινούµενα µέσα ή
διατίθενται στο υπαίθριο εµπόριο ή βρίσκονται εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασµένων ή µη, ή βρίσκονται σε χώρους στεγασµένου εµπορίου, τα οποία είναι ύποπτα ότι
συνιστούν εµπορεύµατα παραποίησης/αποµίµησης ή πειρατικά
και για τα οποία έχει υποβληθεί ή υποβάλλεται η προβλεπόµενη
από τον Κανονισµό 1383/2003/ΕΚ, αίτηση παρέµβασης του δικαιούχου δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Για τη δέσµευση των εµπορευµάτων, την κοινοποίηση της δέσµευσης αυτής στον δικαιούχο των δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας και τον κάτοχο ή κύριο των εµπορευµάτων, την καταστροφή τους, τα έξοδα καταστροφής τους και την αποδέσµευση τους, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του
Κανονισµού 1383/2003/ΕΚ.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδοµών και Μεταφορών, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή του παρόντος και κάθε σχετική
λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 19
Πειθαρχικά παραπτώµατα
1. Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην περ. ε’ της παρ. 2 του
άρθρου 4 υποχρεούνται να συνδράµουν στο έργο της ΔΙ.Μ.Ε.Α.,
όταν υποβάλλεται σχετικό αίτηµα για τη διενέργεια ελέγχου από
τον Διοικητή της, παρέχοντας στοιχεία ή πληροφορίες και συµµετέχοντας σε µικτά κλιµάκια ελέγχων. Η αδικαιολόγητη άρνηση
παροχής στοιχείων ή πληροφοριών ή για συµµετοχή σε µικτά κλιµάκια ελέγχων συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα που ελέγχεται
από τα κατά περίπτωση αρµόδια πειθαρχικά όργανα.
2. Οι υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται οι αποσπασµένοι
υπάλληλοι στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. υποχρεούνται να συνδράµουν την αποστολή της ΔΙ.Μ.Ε.Α., αν τους ζητηθεί, παρέχοντας στοιχεία ή
πληροφορίες που σχετίζονται µε το ελεγκτικό έργο κατά περίπτωση/υπόθεση, συνδράµοντας στο έργο των µικτών κλιµακίων
ελέγχων. Η µη χορήγηση των ζητούµενων στοιχείων ή πληροφοριών, καθώς και η χορήγηση ανακριβών στοιχείων και γενικά η
παρακώλυση του έργου της ΔΙ.Μ.Ε.Α. από τους υπόχρεους,
πέρα από τις προβλεπόµενες ποινικές ευθύνες, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα που ελέγχεται από τα κατά περίπτωση αρµόδια
πειθαρχικά όργανα.
Άρθρο 20
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων µπορεί να τροποποιείται ο ελάχιστος αριθµός των οργανικών θέσεων
του οικείου Υπουργείου που κατανέµονται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 12.
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Άρθρο 21
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις
1. Ο Εκτελεστικός Υπεύθυνος του ΣΥΚΕΑΑΠ κατά την έναρξη
λειτουργίας της ΔΙ.Μ.Ε.Α., ορίζεται για µια πλήρη θητεία Διοικητής της ΔΙ.Μ.Ε.Α. κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 6.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι υπάλληλοι που
υπηρετούν στη Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων τοποθετούνται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. και σε άλλες υπηρεσίες του οικείου
Υπουργείου µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων µετά από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
3. Το αρχείο και οι εκκρεµείς υποθέσεις των καταργούµενων
µονάδων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων µεταφέρονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στη Διεύθυνση Διϋπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την
Αντιµετώπιση του Παράνοµο Εµπορίου της ΔΙ.Μ.Ε.Α..
4. Οι έχοντες αρµοδιότητα να παρίστανται, να εκπροσωπούν
την υπηρεσία, να καταθέτουν ως µάρτυρες έναντι δικαστικών, εισαγγελικών, ανακριτικών και λοιπών αρχών για εκκρεµείς υποθέσεις, των καταργούµενων µονάδων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούν την αρµοδιότητα αυτή µέχρι την τελική διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών και έως την έκδοση αµετάκλητων
δικαστικών αποφάσεων ή την πάροδο της προθεσµίας άσκησης
ενδίκων µέσων ή βοηθηµάτων.
5. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. καθίσταται καθολικός διάδοχος του ΣΥΚΕΑΑΠ
και υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτού.
Άρθρο 22
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) το άρθρο 100 του ν. 4497/2017 (Α’ 171).
β) το άρθρο 56 του π.δ. 147/2017 (Α’ 192).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Άρθρο 23
Συµµετοχή σε συλλογικά όργανα νοµικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου µε ηλεκτρονικά µέσα
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Η πρόσκληση των εταίρων µπορεί να προβλέπει ότι η συνέλευση των εταίρων θα διεξαχθεί µε τηλεδιάσκεψη. Με τον ίδιο
τρόπο µπορεί να διεξαχθεί η συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι
εταίροι. Κάθε εταίρος µπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση µε τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη
χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει
άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.»
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 90 του ν. 4548/2018
(Α’ 104)
αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως
εξής:
«4. Η πρόσκληση προς τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου
δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου θα διεξαχθεί µε τηλεδιάσκεψη ως προς ορισµένα ή και ως
προς όλα τα µέλη. Με τον ίδιο τρόπο µπορεί να συνεδριάσει το
διοικητικό συµβούλιο, εάν συναινούν όλα τα µέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές
οδηγίες για τη συµµετοχή τους στη συνεδρίαση.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 90 του ν. 4548/2018 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Σε κάθε περίπτωση κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου
µπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη
ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαµβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος,
ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδηµία.»

4. Η παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4548/2018 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Αν το προβλέπει το καταστατικό ή αν συντρέχει σπουδαίος
λόγος, το διοικητικό συµβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου µε συµµετοχή
των µετόχων από απόσταση µε τα ηλεκτρονικά µέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125. Με τον ίδιο τρόπο µπορεί να διεξαχθεί
η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι µέτοχοι.»
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης µπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συµµετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση µε οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά µέσα, χωρίς τη
φυσική παρουσία του µετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με
τον ίδιο τρόπο µπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι µέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαµβάνει επαρκή µέτρα ώστε:
α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συµµετέχοντος προσώπου, τη συµµετοχή αποκλειστικά των προσώπων
που δικαιούνται να συµµετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 και την ασφάλεια την
ηλεκτρονικής σύνδεσης,
β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συµµετέχοντα να παρακολουθεί µε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά µέσα τη διεξαγωγή
της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά
ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση,
καθώς και να ψηφίζει επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης,
και
γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συµµετέχοντος από απόσταση.»
6. Προστίθεται νέα παρ. 3 στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, η
οποία έχει ως εξής:
«3. Σε κάθε περίπτωση κάθε µέτοχος µπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαµβάνει χώρα η συνέλευση
ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία
ή επιδηµία.»
7. Η παρ. 3 του άρθρου 127 του ν. 4548/2018 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης µπορεί να προβλέπει τη συµµετοχή στη γενική συνέλευση µε τα ηλεκτρονικά µέσα
που προβλέπονται στο άρθρο 125 και για τα πρόσωπα των παρ.
1 και 2.»
8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν την ανώνυµη
εταιρία και την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, η συνεδρίαση
των συλλογικών οργάνων όλων των νοµικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου µπορεί να λαµβάνει χώρα µε τηλεδιάσκεψη ως προς όλα
ή ορισµένα από τα πρόσωπα που συµµετέχουν, εφόσον έτσι προβλέπει η πρόσκληση για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης ή συµφωνούν όλα τα µέλη του συλλογικού οργάνου. Στην περίπτωση
αυτή το νοµικό πρόσωπο λαµβάνει επαρκή µέτρα ώστε:
α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συµµετέχοντος προσώπου, τη συµµετοχή αποκλειστικά των προσώπων
που δικαιούνται να συµµετέχουν ή να παρίστανται στη συνεδρίαση και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,
β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συµµετέχοντα να παρακολουθεί µε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά µέσα τη διεξαγωγή της
συνεδρίασης και να απευθύνεται στους λοιπούς συµµετέχοντες,
προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
καθώς και να ψηφίζει επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης,
και
γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συµµετέχοντος από απόσταση.
Άρθρο 24
Σύσταση ΙΚΕ µέσω Ηλεκτρονικής
Υπηρεσίας µιας Στάσης (e-ΥΜΣ)
1. α. Το άρθρο 51 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) αντικαθίσταται ως
εξής:
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«Άρθρο 51
Διαδικασία σύστασης

«Άρθρο 58
Πληροφοριακό Σύστηµα

α) Η σύσταση της ΙΚΕ πραγµατοποιείται αποκλειστικά µέσω
της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας µιας Στάσης (e-ΥΜΣ) του άρθρου
8 του ν. 4441/2016 (Α’ 227) είτε µε τη χρήση του πρότυπου καταστατικού του άρθρου 9 είτε µε τη χρήση του πρότυπου καταστατικού µε πρόσθετο περιεχόµενο του άρθρου 9α του ίδιου
νόµου, µε την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 49 του παρόντος.
β) Η ισχύς της διάταξης της περ. α) άρχεται µετά από το
πέρας τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.»
2. α. Στο άρθρο 2 του ν. 4441/2016 (Α’ 227) τροποποιείται η
υποπερ. αα) της περ. α) και η περ. α) διαµορφώνεται ως εξής:
«α) «Υπηρεσία Μίας Στάσης»: τα φυσικά πρόσωπα ή τα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα οποία ορίζονται ως αρµόδια για
την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης οµορρύθµων και ετερορρύθµων εταιρειών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και
ανωνύµων εταιρειών:
αα) Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για τη σύσταση οµορρύθµων
και ετερορρύθµων εταιρειών, ορίζονται οι αρµόδιες Υπηρεσίες
του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) του άρθρου 87 του ν.
4635/2019.
αβ) Ως «Υπηρεσία Μίας Στάσης» για τη σύσταση εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, ανωνύµων εταιρειών, καθώς και των προσωπικών και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών για τη
σύσταση των οποίων όταν συντάσσονται µε συµβολαιογραφικό
έγγραφο, ορίζεται ο συµβολαιογράφος που συντάσσει το συµβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης.»
β. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4441/2016 τροποποιείται
το τελευταίο εδάφιο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), η σύσταση εταιρείας η οποία υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου πραγµατοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, µε
τη χρήση εξειδικευµένης ψηφιακής πλατφόρµας, µέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εµπορικού Μητρώου. Μέσω της
Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης συστήνονται µόνο οι εταιρείες για τις οποίες δεν προβλέπεται η κατάρτιση συµβολαιογραφικού εγγράφου και εφόσον χρησιµοποιούν το πρότυπο
καταστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 9 ή το πρότυπο καταστατικό µε πρόσθετο περιεχόµενο που προβλέπεται στο άρθρο
9α.»
3.α. Στον ν. 4441/2016 προστίθεται άρθρο 9α ως εξής:

1. Για την αδειοδότηση (όπως έκδοση, ανανέωση, µεταβολή
στοιχείων αδείας, χορήγηση βεβαιώσεων δραστηριοποίησης),
την διενέργεια ελέγχων, την επιβολή κυρώσεων και την είσπραξη
προστίµων στο υπαίθριο εµπόριο, τηρείται ηλεκτρονική βάση,
όπου επίσης περιλαµβάνονται τα µητρώα πωλητών, υπαίθριων
αγορών και κυρώσεων των διατάξεων του ν. 4497/2017. Ως ηλεκτρονική βάση, που θα χρησιµοποιηθεί, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, ορίζεται το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ).
2. Στο ανωτέρω Σύστηµα καταχωρούνται υποχρεωτικά όλες οι
άδειες και βεβαιώσεις δραστηριοποίησης από τις αρµόδιες
αρχές έκδοσης και ανανέωσης αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 4497/2017, δηλαδή τους Δήµους µόνιµης κατοικίας των
αδειούχων, καθώς και τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, κατά περίπτωση. Οι ανωτέρω αρµόδιες αρχές χορηγούν στους αδειούχους τα νέα έντυπα αδειών.
3. Οι Εκθέσεις Ελέγχου και τα επιβληθέντα πρόστιµα καταχωρίζονται αµελλητί από τους αρµόδιους προς τούτο υπαλλήλους
στο ΟΠΣΠΑ.
4. Η καταχώριση στο Σύστηµα των υπαίθριων αγορών (υφιστάµενων και νέων) του ν. 4497/2017 διενεργείται από τους Φορείς
Λειτουργίας αυτών.
5. Τα στοιχεία που τηρούνται υποχρεωτικά, οι έχοντες δικαίωµα πρόσβασης στο ΟΠΣΠΑ, τα στοιχεία που πρέπει να φέρουν οι αδειούχοι, το πρόγραµµα απογραφής αδειούχων και οι
σχετικές προθεσµίες ανά περιφέρεια, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του
ΟΠΣΠΑ, ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Μετά από το πέρας των προθεσµιών που τίθενται µε την ανωτέρω απόφαση, οι άδειες που δεν έχουν καταχωρισθεί στο
ΟΠΣΠΑ, παύουν να ισχύουν µέχρι την ηλεκτρονική καταγραφή
τους και δεν παρέχουν δικαίωµα άσκησης της αντίστοιχης δραστηριότητας. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταχώρισης επιβάλλεται από την αρχή που προβαίνει στην καταγραφή πρόστιµο
ύψους εκατό (100) ευρώ.
6. Για την, κατά τα ανωτέρω, λειτουργία του ΟΠΣΠΑ απαιτείται
η επανεγγραφή και επανακαταχώριση στο Σύστηµα χρηστών και
στοιχείων.
7. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της
παρ. 5 εγγράφονται και καταχωρούνται στο Σύστηµα οι Περιφέρειες και οι Δήµοι όλης της Χώρας, ως χρήστες του Συστήµατος,
καθώς και πλήρη στοιχεία των υπαίθριων αγορών, όπως τοπογραφικά διαγράµµατα, όρια αγοράς, θέσεις πωλητών.»

«Άρθρο 9α
Πρότυπα καταστατικά µε πρόσθετο περιεχόµενο
1. Ειδικά οι Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ) δύνανται
να συστήνονται µέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας µιας Στάσης
(e-ΥΜΣ) του άρθρου 8 και µε τη χρήση πρότυπου καταστατικού
µε πρόσθετο περιεχόµενο, το οποίο συνίσταται στην προσθήκη
επιπλέον άρθρων πέραν αυτών που προβλέπονται στα πρότυπα
καταστατικά του άρθρου 9, υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόµενό τους δεν τροποποιεί ή δεν αναιρεί τα στοιχεία του ελάχιστα
υποχρεωτικού περιεχοµένου και δεν παραβιάζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η
οποία εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος, ορίζεται το πρόσθετο περιεχόµενο και κάθε λεπτοµέρεια που αφορά στην εφαρµογή του άρθρου 9α. Με όµοια απόφαση δύναται να προβλέπεται η χρήση του πρότυπου
καταστατικού µε πρόσθετο περιεχόµενο και για την σύσταση
άλλων νοµικών µορφών που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του
άρθρου 86 του
ν. 4635/2020.»
Άρθρο 25
Υπαίθριο εµπόριο
Προστίθενται παρ. 6 και 7 στο άρθρο 58 του ν. 4497/2017 (Α’
171), το οποίο διαµορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 26
Αποζηµιώσεις µελών Εθνικών Μητρώων
Πιστοποιηµένων Ελεγκτών και Αξιολογητών
(ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ)
Στο τέλος της παρ. 17 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι αποζηµιώσεις που προβλέπονται στην υπ’ αρ.
26226/13.3.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Ανάπτυξης και Οικονοµικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 117) και αφορούν αµοιβές
δηµοσίων υπαλλήλων και λοιπών υπαλλήλων φορέων γενικής κυβέρνησης, ως µελών των Μητρώων Πιστοποιηµένων Ελεγκτών
και Αξιολογητών (ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ), από 1.1.2017 και εφεξής
κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 θεωρούνται
πρόσθετες αµοιβές. Για τα Μέλη των Μητρώων ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ
που είναι ιδιώτες και που για την καταβολή των αποζηµιώσεων
της, ως άνω, απόφασης απαιτείται να εκδίδονται παραστατικά
παρεχόµενων υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης) δίνεται η δυνατότητα
από 1.1.2017 και εφεξής, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του
ν. 4172/2013, οι τίτλοι κτήσης να εκδίδονται καθ’ υπέρβαση του
ανώτατου ορίου έκδοσης των δύο τίτλων κτήσης ανά εξάµηνο,
µόνο για τις συναλλαγές που αφορούν στην ιδιότητά τους, ως
Μελών των Μητρώων αυτών».
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 27
Διατάξεις για Επιµελητήρια
1.α) Στην περ. η’ της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4497/ 2017,
τα δύο πρώτα εδάφια αντικαθίστανται και προστίθεται τρίτο εδάφιο ως ακολούθως:
«η. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου τους ενισχύουν
οικονοµικά δράσεις επαγγελµατικών συλλόγων, συµπεριλαµβανοµένων των αναγνωρισµένων συνδικαλιστικών οργανώσεων
υπαλλήλων των Επιµελητηρίων και εργοδοτικών οργανώσεων,
εµπορικών ή βιοτεχνικών συλλόγων ή Οµοσπονδιών αυτών, Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και σωµατείων στο
πλαίσιο του σκοπού τους. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5% των
ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιµελητηρίου. Από το ως άνω
ποσοστό εξαιρούνται οι επιχορηγήσεις προς τους φορείς του
προηγούµενου εδαφίου µε αποκλειστικό σκοπό τη δωρεάν διάθεση υγειονοµικού υλικού προς τους επαγγελµατίες και εµπόρους, στο πλαίσιο της αντιµετώπισης της πανδηµίας του
COVID-19 για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών αρχόµενου από
την 1η.4.2020.»
β) Η ισχύς της διάταξης της περ. α) ανατρέχει στον χρόνο
έναρξης ισχύος του ν. 4497/2017.
2. Τροποποιούνται οι παρ. 1, 4, 8, 9 και 10 του άρθρου 77 του
ν. 4497/2017 και το άρθρο 77 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 77
Εποπτεία και Οικονοµικές Καταστάσεις
Επιµελητηρίων και της Κ.Ε.Ε.
1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ασκεί επί των Επιµελητηρίων και της Κ.Ε.Ε. κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία
ως προς τη νοµιµότητα των πράξεών τους που αφορούν τη διαχείριση των οικονοµικών τους πόρων και των ανταποδοτικών
τελών που εισπράττουν.
2. Το οικονοµικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την
31η Δεκεµβρίου του ίδιου ηµερολογιακού έτους.
3. Τα Επιµελητήρια εφαρµόζουν τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, της διαφάνειας και της ειλικρίνειας, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Ο
προϋπολογισµός κάθε οικονοµικού έτους ακολουθεί τις γενικές
αρχές κατάρτισης των προϋπολογισµών, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 49, 62 και 64Α του ν. 4270/2014.
4. Ο προϋπολογισµός κάθε οικονοµικού έτους συντάσσεται
από τη Διοικητική Επιτροπή το πρώτο δεκαπενθήµερο του µήνα
Οκτωβρίου του προηγούµενου έτους, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο και υποβάλλεται, για τελική έγκριση, στο αρµόδιο
όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων το πρώτο
δεκαπενθήµερο του Δεκεµβρίου του ιδίου έτους.
5. Ο προϋπολογισµός συνοδεύεται:
α) από την έκθεση του Οικονοµικού Επόπτη, στην οποία αιτιολογείται κάθε υπέρβαση άνω του 5% από τα προϋπολογισθέντα,
κατά το αµέσως προηγούµενο οικονοµικό έτος, έσοδα ή έξοδα
του Eπιµελητηρίου, για την οποία υπάρχουν διαθέσιµα ετήσια οικονοµικά στοιχεία.
Στην ίδια έκθεση, ο προϋπολογισµός του Επιµελητηρίου διαρθρώνεται κατά προγράµµατα που περιλαµβάνουν στοιχεία δαπανών, τα οποία αντιστοιχούν σε σύνολο µέτρων που
συµβάλλουν, µε διαρθρωµένο και συµπληρωµατικό τρόπο, στην
επίτευξη ενός ή περισσοτέρων συγκεκριµένων στόχων και αφορούν την αποστολή των Επιµελητηρίων και
β) από έκθεση που συντάσσεται από τη Διοικητική Επιτροπή
και περιλαµβάνει τον προγραµµατισµό δράσεων του Επιµελητηρίου για το αντίστοιχο οικονοµικό έτος.
Στον ετήσιο προγραµµατισµό περιγράφονται οι βασικές δράσεις που θα υλοποιήσει το Επιµελητήριο εντός του έτους, το
αναµενόµενο αναπτυξιακό τους αποτέλεσµα και τα µέσα υλοποίησης αυτών.
6. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισµού, το Επιµελητήριο
µπορεί να προβεί σε δαπάνες που ανέρχονται στο 40% των, ανά
κωδικό αριθµό εξόδου, πιστώσεων του προϋπολογισµού του

προηγούµενου οικονοµικού έτους και µόνο.
7. Τροποποιήσεις προϋπολογισµών υποβάλλονται µε την ανωτέρω διαδικασία έως την 30ή Οκτωβρίου του ιδίου οικονοµικού
έτους. Η προθεσµία αυτή δεν ισχύει για έκτακτες δαπάνες που
παρουσιάζουν αύξηση µικρότερη ή ίση του 5% του προϋπολογισθέντος αντίστοιχου ποσού και είναι επαρκώς αιτιολογηµένες.
8. Το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δύναται, κατά παρέκκλιση της παρ. 7 να εγκρίνει µε αποφάσεις του κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, αύξηση
πιστώσεων του προϋπολογισµού των Επιµελητηρίων κατά ποσά
ίσα µε έσοδα του προϋπολογισµού που δεν είχαν προβλεφθεί
και που προκύπτουν από:
α) είσπραξη ποσών από την παροχή υπηρεσιών στα µέλη τους,
β) είσπραξη ποσών που είχαν καταβληθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα,
γ) είσπραξη ποσών που προορίζονται, βάσει ρητής διάταξης
νόµου, για την αντιµετώπιση ορισµένης δαπάνης,
δ) είσπραξη ποσών που αφορούν την υλοποίηση προγραµµάτων ή δράσεων ειδικού σκοπού χρηµατοδοτούµενων από τον
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισµούς,
ε) χορηγίες από τρίτους.
9. Τα Επιµελητήρια της Χώρας οφείλουν να συντάσσουν ισολογισµό χρήσης, καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης και λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
π.δ. 205/1998 (Α’ 163), οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή και οικονοµικό απολογισµό, υποβάλλονται για τελική έγκριση
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έως την 30ή Νοεµβρίου του επόµενου έτους και αναρτώνται στη «Διαύγεια».
Ο ισολογισµός χρήσης, ο οικονοµικός απολογισµός και οι καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης και λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης υπογράφονται από τον πρόεδρο του οικείου
Επιµελητηρίου, τον Οικονοµικό Επόπτη και τον Προϊστάµενο των
οικονοµικών υπηρεσιών, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για την
ακρίβεια του περιεχοµένου τους.
Σε περίπτωση µη υποβολής οικονοµικών καταστάσεων από
τους υπόχρεους και για όσο διάστηµα διαρκεί η µη υποβολή,
αφενός τα τέλη καταχώρησης από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ όπως
προβλέπονται στον ν. 4635/2019, µεταφέρονται σε λογαριασµό
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελούν
έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού και αφετέρου δεν εγκρίνεται ο προϋπολογισµός τους από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έως την υποβολή τους.
10. Τα Επιµελητήρια, που έχουν συστήσει ή συµµετέχουν τουλάχιστον κατά 50% στο κεφάλαιο εταιριών κατά τις περ. β’ και γ’
της παρ. 3 του άρθρου 65, οφείλουν να συντάσσουν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε το π.δ. 205/1998, οι
οποίες ελέγχονται από έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες του ν. 4449/2017 (Α’ 7). Το
σχετικό φύλλο ελέγχου εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο
εντός µηνός από την υποβολή του και µαζί µε τις υπόλοιπες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, υποβάλλεται για τελική έγκριση
στο αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έως την 30ή Νοεµβρίου του επόµενου έτους και αναρτάται
στο σύστηµα «Διαύγεια». Οι οικονοµικές καταστάσεις υπογράφονται από τον πρόεδρο του οικείου Επιµελητηρίου, τον Οικονοµικό Επόπτη και τον Προϊστάµενο των οικονοµικών υπηρεσιών,
οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχοµένου τους.
Σε περίπτωση µη υποβολής οικονοµικών καταστάσεων από
τους υπόχρεους και για όσο διάστηµα διαρκεί η µη υποβολή,
αφενός τα τέλη καταχώρησης από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ όπως
προβλέπονται στον ν. 4635/2019, µεταφέρονται σε λογαριασµό
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελούν
έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού και αφετέρου δεν εγκρίνεται ο προϋπολογισµός τους από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έως την υποβολή τους.
11. Οι δαπάνες των Επιµελητηρίων υπόκεινται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
12. Οι παρ. 2 έως 10 εφαρµόζονται και από την Κεντρική
Ένωση Επιµελητηρίων (Κ.Ε.Ε.).»
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3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 79 του
ν.
4497/2017 (Α’ 171) προστίθεται εδάφιο και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Ο απολογισµός δράσεων συντάσσεται από τη Διοικητική
Επιτροπή, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο, υποβάλλεται
στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
και κοινοποιείται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αρµόδια αρχή για την υποβολή του είναι η ΓΓΕΠ.»
Άρθρο 28
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα Επιµελητήρια δεν έχουν υποβάλει οικονοµικές καταστάσεις προηγούµενων χρήσεων, όπως προβλέπεται στις παρ. 9 και
10 του άρθρου 77 του ν. 4497/2017 υποχρεούνται να τις υποβάλλουν εντός της αποκλειστικής προθεσµίας της 31η Δεκεµβρίου
2020.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ
Άρθρο 29
Μονάδες παραγωγής ισοτόπων – ραδιοφαρµάκων
1. Για τη λειτουργία µονάδων παραγωγής ισοτόπων - ραδιοφαρµάκων µε σκοπό την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας,
απαιτείται η χορήγηση άδειας σύµφωνα µε το άρθρο 17 της υπ’
αρ. 45872/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών και των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµίας και
Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (Β’1103).
Απαιτείται επιπλέον η γνωστοποίηση ή έγκριση εγκατάστασης
και έγκριση λειτουργίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν.δ. 96/1973
(Α’172) σε συνδυασµό µε το άρθρο 19 του ν. 3982/2011 (Α’143)
και τα άρθρα 18, 18Α, 48Α και 48Β του ν. 4442/2016 (Α’230).
2. Σε αδειοδοτηµένες δραστηριότητες σύµφωνα µε την υπ’ αρ.
45872/2019 κοινή υπουργική απόφαση, που εµπίπτουν στο περιεχόµενο της παρ. 1, δεν επιβάλλονται πρόστιµα σύµφωνα µε
τα άρθρα 29 του ν. 3982/2011 και 23 του ν. 4442/2016, εφόσον,
εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την εγκατάσταση και λειτουργία
των µονάδων και εφόσον τα εν λόγω πρόστιµα δεν αφορούν σε
παραβάσεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
Άρθρο 30
Αρµοδιότητα ΤΕΕ για πιστοποίηση προσώπων –
Τροποποίηση του άρθρου 4 του
από 27.11/14.12.1926 προεδρικού διατάγµατος
Στο άρθρο 4 του από 27.11/14.12.1926 προεδρικού διατάγµατος (Α’ 430), µετά από την παρ. 5Α προστίθεται παρ. 5Α, η οποία
έχει ως εξής:
«5Α. Το Τ.Ε.Ε. δύναται να προβαίνει, βάσει Σχηµάτων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Εξειδίκευσης και Δεξιοτήτων, µετά από
διαπίστευση, στην πιστοποίηση της τεχνικής επάρκειας φυσικών
προσώπων που δραστηριοποιούνται στα εξειδικευµένα πεδία
που εµπίπτουν στους σκοπούς του, εξαιρουµένων ειδικότερων
ρυθµιστικών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας.
Τα Σχήµατα Πιστοποίησης θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, να προσαρµόζονται
στους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης και να παρακολουθούν την τεχνολογική εξέλιξη, προκειµένου να ικανοποιούν πλήρως τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων στους αντίστοιχους τοµείς.
Τα Σχήµατα Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Εξειδίκευσης και
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Δεξιοτήτων αποτελούν ιδιοκτησία του Τ.Ε.Ε.. Η χρήση και η εκµετάλλευσή τους εγείρουν την υποχρέωση καταβολής τελών.»
Άρθρο 31
Παράταση προθεσµίας για τη γνωστοποίηση ή
την έγκριση εγκατάστασης ή λειτουργίας
των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανοµής
1. Η παρ. 2 του άρθρου 163 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε υφιστάµενες εγκαταστάσεις που αποτελούν Κέντρα
Αποθήκευσης και Διανοµής κατά την έννοια του παρόντος Κεφαλαίου και δεν είναι εφοδιασµένες µε άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 9 επ. του π.δ. 79/2004 (Α’ 62)
ή τον ν. 3982/2011 (Α’ 143), χορηγείται έγκριση εγκατάστασης,
σύµφωνα µε το άρθρο 48Ζ του ν. 4442/2016. Εφόσον ο φορέας
της εγκατάστασης υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µέχρι την 18η.1.2022, η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται χωρίς την επιβολή προστίµου. Μετά από
την έγκριση εγκατάστασης, ο φορέας υποχρεούται στην υποβολή της γνωστοποίησης. Εφόσον η γνωστοποίηση υποβληθεί
έως την ανωτέρω ηµεροµηνία και πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις, δεν επιβάλλεται πρόστιµο. Οι διατάξεις του παρόντος περί
µη επιβολής προστίµου εφαρµόζονται µε την προϋπόθεση ότι οι
φορείς που εµπίπτουν σε αυτές διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 9 του
ν.
4302/2014 (Α’225) αντικαθίσταται και η παρ. 6 του άρθρου 9 διαµορφώνεται ως εξής:
«6. Κατ’ εξαίρεση, για χρονικό διάστηµα έως είκοσι (20) ετών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης και Διανοµής, χωρίς
δικαίωµα κτιριακής επέκτασης, σε νόµιµα υφιστάµενα κτίρια που
βρίσκονται σε περιοχές των Ζ.Ο.Ε. που έχουν χαρακτηριστεί ως
γεωργική γη, καθώς και στην περιοχή (Α) του π.δ. 5/13.12.1979
(Δ’707), όπου ασκούνται δραστηριότητες αποθήκευσης τουλάχιστον µια πενταετία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανοµής του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν οι όροι δόµησης των γεωργικών αποθηκών και επιτρέπονται: α) οι κύριες δραστηριότητες της περ. β’ του άρθρου
1, β) οι δευτερεύουσες - συµπληρωµατικές δραστηριότητες της
περ. β’ του άρθρου 1, εξαιρουµένων των µεταποιητικών δραστηριοτήτων, γ) η αποθήκευση προϊόντων ελεγχόµενης θερµοκρασίας σε ψυγεία.»
Άρθρο 32
Ρύθµιση θεµάτων οικονοµικής διαχείρισης
του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του ΕΣΥΔ - Καθιέρωση
σηµάτων πιστοποίησης
1. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (Α’16) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου:
α) Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας» (Ε.Ι.Μ.), νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο συνεστήθη µε το άρθρο 1 του ν. 2231/1994 (Α’ 139) και εποπτεύεται
από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µετασχηµατίζεται
και εντάσσεται ως αποκεντρωµένη αυτοτελής λειτουργική µονάδα µε διαχειριστική, οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια, µε
έδρα τη Θεσσαλονίκη, στο ιδρυόµενο µε το παρόν νοµικό πρόσωπο. Οι σκοποί και οι αρµοδιότητες του Ε.Ι.Μ. επιδιώκονται και
ασκούνται εφεξής από την παραπάνω µονάδα στο πλαίσιο λειτουργίας του «Εθνικού Συστήµατος Υποδοµών Ποιότητας».
β) Η Ανώνυµη Εταιρεία «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε. Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.», η οποία συνεστήθη µε το άρθρο 11 του ν.
3066/2002 (Α’ 252) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, µετασχηµατίζεται και εντάσσεται ως αυτοτελής
λειτουργική µονάδα µε διαχειριστική, οικονοµική και λογιστική
αυτοτέλεια στο ιδρυόµενο µε το παρόν νοµικό πρόσωπο. Οι σκοποί και οι αρµοδιότητες της Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε., όπως ορίζονται στο
άρθρο 12 του ν. 3066/2002, επιδιώκονται και ασκούνται εφεξής
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από την παραπάνω µονάδα στο πλαίσιο λειτουργίας του «Εθνικού Συστήµατος Υποδοµών Ποιότητας».
γ) Η Ανώνυµη Εταιρεία «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης
Α.Ε. - ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε.», η οποία συνεστήθη µε το άρθρο 1 του ν.
372/1976 (Α’ 166) ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µετετράπη σε Α.Ε. µε το π.δ. 155/1997 (Α’ 131) και εποπτεύεται από
τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µετασχηµατίζεται και
εντάσσεται ως αυτοτελής λειτουργική µονάδα µε διαχειριστική,
οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια στο ιδρυόµενο µε το παρόν
νοµικό πρόσωπο. Οι σκοποί και οι αρµοδιότητες της ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε.,
που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 372/1976, επιδιώκονται και
ασκούνται εφεξής από την παραπάνω µονάδα στο πλαίσιο λειτουργίας του «Εθνικού Συστήµατος Υποδοµών Ποιότητας».
Το άρθρο 19 του ν. 4038/2012 (Α’14), εξακολουθεί να ισχύει.
Το δικαίωµα της ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. επί των εκδοθησόµενων, λόγω της
απόσχισης και εισφοράς του ως άνω κλάδου, µετοχών της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ µεταφέρεται ατελώς και χωρίς άλλη διατύπωση στο Ελληνικό Δηµόσιο, εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό
Οικονοµικών, µε ταυτόχρονη ισόποση της αποτιµηθείσας καθαρής αξίας του εισφερθέντος κλάδου απόσβεση οφειλών της
ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. προς το Ελληνικό Δηµόσιο. Η απόσβεση του προηγούµενου εδαφίου αφορά σε οιεσδήποτε οφειλές του Ε.Σ.Υ.Π.,
ήδη καθολικού διαδόχου της ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε., προς το Ελληνικό Δηµόσιο, υφιστάµενες ή µελλοντικές, από οποιαδήποτε αιτία και γίνεται επιπλέον της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Ε.Σ.Υ.Π..»
2. Οι εγγραφές στα λογιστικά βιβλία του νοµικού προσώπου
µε την επωνυµία «Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας», που
έχει ιδρυθεί δυνάµει του άρθρου 6 του ν. 4109/2013, καθώς και
του νοµικού προσώπου µε την επωνυµία «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης», που έχει ιδρυθεί δυνάµει του άρθρου 1 του ν.
4468/2017 (Α’ 61), οι οποίες εµφανίζουν εκατέρωθεν απαιτήσεις
και υποχρεώσεις, γεννηθείσες έως και την 31η.10.2017, συνολικού ποσού ενός εκατοµµυρίου οκτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν δέκα και εβδοµήντα λεπτών (1.859.110,70) ευρώ,
διαγράφονται, θεωρούµενες ως µηδέποτε γεννήσασες έννοµες
συνέπειες, και οι αντιστοιχούσες σε αυτές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποσβένονται αυτοδικαίως αφότου γεννήθηκαν.
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 19 του
ν.
4038/2012 (Α’14) αντικαθίσταται και η παρ. 6 του άρθρου 19 διαµορφώνεται ως εξής:
«6. Από την ολοκλήρωση της απόσχισης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο την 30ή Ιουνίου 2012 καταργούνται οι διατάξεις που αφορούν στην απονοµή σηµάτων και πιστοποιητικών
ποιότητας και συµµόρφωσης από την ΕΛΟΤ Α.Ε. και ιδίως οι διατάξεις των παρ. 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 2 του ν. 372/1976. Με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων µπορεί να
ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή αυτού
του άρθρου αναφορικά µε τους όρους και τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς του ως άνω κλάδου, τη µεταφορά και την
ένταξη του προσωπικού, την καθιέρωση και απονοµή σηµάτων
και πιστοποιητικών ποιότητας και συµµόρφωσης από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
4. Η περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 372/1976 (Α’166)
αντικαθίσταται, οι περ. στ’ και ζ’ της παρ. 1 καταργούνται και η
παρ. 1 του άρθρου 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Σκοπός του ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. είναι η προαγωγή και εφαρµογή
της τυποποίησης και των δραστηριοτήτων που είναι συναφείς
και απορρέουν από αυτή (π.χ. πιστοποίηση, πληροφόρηση, έλεγχοι και δοκιµές), µε κάθε πρόσφορο τρόπο και µέθοδο. Στις αρµοδιότητες του ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. περιλαµβάνονται ειδικότερα:
α) Η σύνταξη, έκδοση και διάθεση προτύπων και προδιαγραφών που αναφέρονται σε προϊόντα, µε εξαίρεση τα γεωργικά
προϊόντα, και σε διεργασίες, δραστηριότητες, οργανισµούς, συστήµατα, πρόσωπα ή συνδυασµούς αυτών, τα οποία µπορούν να
αποτελέσουν αντικείµενο τυποποίησης.
β) Η σύσταση και υποστήριξη επιτροπών ή οµάδων εργασίας
για τη µελέτη θεµάτων που εµπίπτουν στο σκοπό και στις αρµοδιότητές του, η ανάθεση τέτοιων µελετών σε υφιστάµενες επιτροπές, οµάδες εργασίας ή πρόσωπα, καθώς και ο συντονισµός
και η αξιοποίηση όλων των σχετικών εργασιών και µελετών που
αφορούν την τυποποίηση στην Ελλάδα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γ) Η δηµιουργία αρχείου ελληνικών, διεθνών και εν γένει αλλοδαπών προτύπων και προδιαγραφών, καθώς και η συγκέντρωση, ανταλλαγή και διάδοση µε κάθε πρόσφορο µέσο
δηµοσιευµάτων και πληροφοριών σχετικών µε το σκοπό και τις
αρµοδιότητές του.
δ) Η έκδοση κάθε είδους εργασιών, µελετών και περιοδικών
σχετικών µε το σκοπό και τις αρµοδιότητές του.
ε) Η καθιέρωση σηµάτων πιστοποίησης και η υποβολή σχετικής αίτησης κατάθεσης από το ΕΣΥΠ διά της αυτοτελούς λειτουργικής µονάδας ΕΛΟΤ σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κανονισµού (ΕΕ) 2007/1001 και του
ν. 4679/2020 (Α’71),
άνευ αρµοδιότητας πιστοποίησης.
στ) Η παροχή κάθε µορφής υπηρεσιών πληροφόρησης και εκπαίδευσης σχετικών µε τον σκοπό και τις αρµοδιότητές του.
ζ) Η υλοποίηση ερευνητικών εργασιών και προγραµµάτων σχετικών µε τον σκοπόν του.»
Άρθρο 33
Παράταση προθεσµίας τεχνικής ανασυγκρότησης
των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων Παράταση προθεσµιών των νόµων 3982/2011 και 4302/2014
λόγω COVID-19 και προθεσµιών
εκσυγχρονισµού των επιχειρήσεων
1. Η προθεσµία ολοκλήρωσης της τεχνικής ανασυγκρότησης
των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων δυνάµει του άρθρου 22 του ν. 3982/2011 παρατείνεται έως την 31η.12.2021.
2. Παρέχεται, µετά από άπαξ αίτηµα του διοικούµενου, παράταση δέκα (10) µηνών, αρχούσης από τη λήξη της προθεσµίας:
α) για τις προθεσµίες που έχουν τεθεί για την τεχνική ανασυγκρότηση ή τη µεταφορά σύµφωνα µε το άρθρο 22 του ν.
3982/2011, καθώς και για τις πάσης φύσεως προθεσµίες που
έχουν τεθεί για την εν γένει λειτουργία των µεταποιητικών και
συναφών δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στο Β’ Μέρος του ως
άνω νόµου,
β) για τις πάσης φύσεως προθεσµίες που έχουν τεθεί για την
τεχνική ανασυγκρότηση ή τη µεταφορά των δραστηριοτήτων
εφοδιαστικής και για την εν γένει λειτουργία αυτών σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 4302/2014, καθώς και
γ) για τις πάσης φύσεως προθεσµίες που έχουν τεθεί για την
ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία των Οργανωµένων Υποδοχέων Επιχειρηµατικών και Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων της
παρ. 4 του άρθρου 41 του
ν. 3982/2011.
Προϋπόθεση για την εφαρµογή της παράτασης είναι οι ως
άνω προθεσµίες να µην είχαν παρέλθει κατά την 25η.2.2020 ή να
έχουν εκκινήσει το αργότερο µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος.
3. Το δεύτερο εδάφιο της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 63
του ν. 3982/2011 (Α’ 143) αντικαθίσταται και η παρ. 1 του άρθρου
63 διαµορφώνεται ως εξής:
«1.α) Υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
ΒΕΠΕ που θεσµοθετήθηκαν µε τις διατάξεις του
ν. 2545/1997
ή εντάχθηκαν σε αυτόν δυνάµει της παρ. 2 του άρθρου 19 αυτού,
οφείλουν να ολοκληρώσουν τις υποδοµές τους και τα υπόλοιπα
έργα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2545/1997. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις
του παρόντος νόµου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση από τον
φορέα ίδρυσης της ΒΕΠΕ και πληρούνται οι όροι του παρόντος.
β) Για τις ΒΕΠΕ που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο των επενδυτικών προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύουν
και των οποίων δεν έχει ανακληθεί η απόφαση έγκρισης µε τη
σχετική διαπιστωτική απόφαση, οι προθεσµίες της παρ. 4 του
άρθρου 5 του ν. 2545/1997 προσµετρώνται από την ένταξή τους
στο άρθρο 51. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον εκτιµάται
ότι το έργο µπορεί να ολοκληρωθεί µέσα σε πρόσθετη περίοδο
δύο (2) ετών, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ύστερα από γνωµοδότηση της
Επιτροπής του άρθρου 51, µπορεί να χορηγείται ανάλογη παράταση.
γ) Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει
της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2545/1997 (Α’ 254), για τις οποίες
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δεν έχει εκδοθεί η διαπιστωτική απόφαση ανάκλησης του έβδοµου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 5 του αυτού νόµου εξακολουθούν να ισχύουν για διάρκεια έξι (6) ετών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον εκτιµάται ότι το έργο
µπορεί να ολοκληρωθεί µέσα σε πρόσθετη χρονική διάρκεια έξι
(6) ετών, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 51 του παρόντος, µπορεί να χορηγείται ανάλογη παράταση.»
4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9β του άρθρου 20 του
ν.
3982/2011 αντικαθίσταται και η παρ. 9β του άρθρου 20 διαµορφώνεται ως εξής:
9β. Δραστηριότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στον ν. 4608/2019 ή έγκρισης εγκατάστασης ή γνωστοποίηση ή αίτηση έγκρισης ή τροποποίησης περιβαλλοντικών
όρων έως την δηµοσίευση του παρόντος ή που ασκούνται νόµιµα
κατά τον χρόνο έκδοσης της υπουργικής απόφασης της προηγούµενης παραγράφου και που, κατόπιν και εξαιτίας της, κατά
τα ανωτέρω, περιβαλλοντικής κατάταξής τους, δεν είναι συµβατές µε τις χρήσεις γης του ακινήτου στο οποίο είναι εγκατεστηµένες, εξακολουθούν να θεωρούνται νόµιµες για τριάντα (30) έτη
από την έκδοση της απόφασης αυτής. Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα, οι δραστηριότητες του προηγούµενου εδαφίου επιτρέπεται να τροποποιούνται ή να εκσυγχρονίζονται ή να
επεκτείνονται εντός του γηπέδου ή άπαξ σε όµορο, εφόσον η
έκταση στην οποία πραγµατοποιείται η επέκταση δεν υπερβαίνει
το 50% του υφιστάµενου γηπέδου και πριν από τη µετάπτωση
επιτρεπόταν σε αυτό η συγκεκριµένη δραστηριότητα, εφόσον η
τροποποίηση ή ο εκσυγχρονισµός τους ή η επέκτασή τους κατά
τα ανωτέρω δεν οδηγούν σε υπαγωγή τους σε υψηλότερη κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011.
5. Η περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’174)
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Σε νοµίµως υφιστάµενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων
οι οποίες διατηρούνται, καθώς και σε χρήσεις οι οποίες λειτουργούν µε οικοδοµικές άδειες που εκδόθηκαν µε τις διατάξεις του
άρθρου 26 του
ν. 2831/2000, επιτρέπονται έως τις
31.12.2021 ο εκσυγχρονισµός και η κτιριακή τους επέκταση, µε
τους όρους δόµησης που ίσχυαν κατά τον χρόνο έγκρισης της
παρέκκλισης, µετά από έγκριση του αρµόδιου για τη λειτουργικότητα φορέα, καθώς και εργασίες συντήρησης, επισκευής,
ενεργειακής αναβάθµισης και διαρρυθµίσεων των κτιρίων, που
αποσκοπούν στη βελτίωση των συνεπειών στο περιβάλλον, τη
λειτουργική τους αναβάθµιση, την ασφάλεια και την υγιεινή των
διαβιούντων και εργαζοµένων σε αυτά. Η επέκταση σε όµορο
ακίνητο του ίδιου ιδιοκτήτη, επιτρέπεται µόνο υπό την προϋπόθεση ότι το όµορο ακίνητο αποκτήθηκε µέχρι τη δηµοσίευση του
παρόντος και για έκταση που δεν υπερβαίνει το 50% του ακινήτου στο οποίο αδειοδότήθηκε η χρήση ή εγκατάσταση.»
Άρθρο 34
Υποχρεώσεις αδειούχων υδραυλικών – Ρυθµίσεις για τη θεώρηση αδειών τεχνικών επαγγελµάτων
1. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 112/2012 (Α’ 197) αντικαθίσταται ως εξής :
«4. Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος στεγανότητας και καλής λειτουργίας και συντάσσεται, εντός ενός (1) µηνός, από τον αδειούχο
αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωµα
αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται
στον µελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Το περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο Παράρτηµα Β. Η κατάθεση
της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης στις αρµόδιες αρχές
είναι υποχρεωτική για τη σύνδεση της εκτελεσθείσας εγκατάστασης µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας.»
2. α. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 112/2012 (Α’197) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η άδεια των προσώπων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρ-
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θρου 10 και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του ιδίου άρθρου δεν
χρειάζεται θεώρηση. Οι λοιποί επαγγελµατίες για να αποδείξουν
ότι ασκούν για το ελάχιστο απαιτούµενο όριο την αντίστοιχη
επαγγελµατική δραστηριότητα δύνανται, κατ’ επιλογή τους, είτε
να ενηµερώσουν το προβλεπόµενο στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011
Ενιαίο Μητρώο Προσώπων είτε να προβούν στις οριζόµενες στις
παρ. 3, 4 και 5 ενέργειες. Ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνει εγγράφως την αρµόδια υπηρεσία για τον τρόπο που επιλέγει. Ειδικότερα, η απλή ενηµέρωση, µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου, του
προβλεπόµενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου
Προσώπων δεν συνεπάγεται χρηµατική επιβάρυνση του ενδιαφεροµένου και συνίσταται στα εξής: (α) στην παροχή στοιχείων
που τεκµηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών, εντός της
οκταετίας ή (β) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που τεκµηριώνουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός
της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο µε το 40% του µέσου ετήσιου
ατοµικού διαθέσιµου εισοδήµατος (ΜΕΑΔΕ) ή (γ) στην υποβολή
υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας, που τεκµηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περ.
α) και β). Η διαδικασία και οι λεπτοµέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης
καθορίζονται µε την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3982/2011. Μέχρι
τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω στοιχεία
υποβάλλονται σε έντυπη µορφή. Η υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω
υποβαλλόµενα στοιχεία και εφόσον ο ενδιαφερόµενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τον ενηµερώνει σχετικά. Εάν ο
ενδιαφερόµενος δεν εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις του,
εφαρµόζονται οι προβλέψεις των κατωτέρω παρ. 4 και 5. Η υπηρεσία ελέγχει επίσης αυτεπάγγελτα µε βάση αντικειµενική και
διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτηµα
Ζ, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται, καθώς και
ύστερα από καταγγελία. Ο πάροχος οφείλει να παρέχει στην
υπηρεσία τα αντίγραφα των δηλώσεων καλής εκτέλεσης που καταχωρήθηκαν ή/και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για
την τεκµηρίωση της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε.
Στην περίπτωση καταχώρησης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή
µη προσκόµισης των στοιχείων αυτών στην αρµόδια υπηρεσία,
επιβάλλονται στον πάροχο κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 12
του ν. 3982/2011.»
β. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ. 112/2012 (Α’197), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τη θεώρηση της άδειας ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει
αίτηση και καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει των
παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του
ν. 3982/2011. Ο ενδιαφερόµενος οφείλει επίσης: (α) να παράσχει στοιχεία που τεκµηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών, εντός της οκταετίας ή
(β) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που τεκµηριώνουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας,
τουλάχιστον ίσο µε το 40% του µέσου ετήσιου ατοµικού διαθέσιµου εισοδήµατος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή ή (γ) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις
καλής εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκµηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β). Η τεκµηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται
σύµφωνα µε το άρθρο 6, δηλαδή µε την υποβολή της βεβαίωσης
προϋπηρεσίας για τον µισθωτό ή της υπεύθυνης δήλωσης για
τον ελεύθερο επαγγελµατία, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία
που αφορούν τον εποπτεύοντα.»
3. α. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 113/2012 (Α’198), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η ενηµέρωση, µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου, του προβλεπόµενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου
Προσώπων γίνεται χωρίς χρηµατική επιβάρυνση και συνίσταται:
(α) στην παροχή στοιχείων που τεκµηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών, εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή οικονοµικών στοιχείων, που θα τεκµηριώνουν µέσο ετήσιο κύκλο
εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο µε το 40% του
ΜΕΑΔΕ ή (γ) στην υποβολή οικονοµικών στοιχείων και στοιχείων
υπηρεσίας, που τεκµηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις
των περ. α) και β). Η διαδικασία και οι λεπτοµέρειες της ηλεκτρο-
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νικής υποβολής των στοιχείων υπηρεσίας ή των οικονοµικών
στοιχείων καθορίζονται µε την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.
3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού Μητρώου,
τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη µορφή. Η υπηρεσία
ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόµενα στοιχεία και εάν ο ενδιαφερόµενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τον ενηµερώνει
σχετικά. Εάν ο ενδιαφερόµενος δεν έχει εκπληρώσει τις ως άνω
υποχρεώσεις του, εφαρµόζονται οι παρ. 5 και 6. Η Υπηρεσία
ελέγχει επίσης αυτεπάγγελτα µε βάση αντικειµενική και διαφανή
διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτηµα Ζ’ ή
ύστερα από καταγγελία, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται. Ο πάροχος οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία τα αντίγραφα των οικονοµικών στοιχείων που καταχωρήθηκαν ή/και
κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για την τεκµηρίωση
της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε. Στην περίπτωση
καταχώρησης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή µη προσκόµισης
των στοιχείων αυτών στην αρµόδια υπηρεσία, επιβάλλονται στον
πάροχο κυρώσεις σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση του άρθρου 12 του ν. 3982/2011.»
β. Η παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 113/2012, αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Εάν ο ενδιαφερόµενος δεν επιλέξει την ενηµέρωση του
προβλεπόµενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου
Προσώπων, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3, υποβάλλει αίτηση
για τη θεώρηση της άδειας και καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει των παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του ν.
3982/2011. Ο ενδιαφερόµενος µαζί µε την αίτηση του οφείλει:
(α) να παράσχει στοιχεία που τεκµηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών, εντός της οκταετίας ή (β) να υποβάλει οικονοµικά
στοιχεία, που τεκµηριώνουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός
της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο µε το 40% του ΜΕΑΔΕ ή (γ) να
υποβάλει οικονοµικά στοιχεία και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκµηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η
τεκµηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 6, δηλαδή µε την υποβολή της βεβαίωσης
προϋπηρεσίας για τον µισθωτό ή οικονοµικών στοιχείων για τον
ελεύθερο επαγγελµατία, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που
αφορούν τον εποπτεύοντα.»
γ. Η παρ. 10 του άρθρου 9 του π.δ. 113/2012, αντικαθίσταται
ως εξής:
«10. Για την επέκταση άδειας χειριστή µηχανηµάτων έργου,
στην ίδια ειδικότητα, από τη 2η βαθµίδα στην 3η βαθµίδα, η απαιτούµενη προϋπηρεσία στην ανώτερη βαθµίδα, µε την ιδιότητα
του βοηθού χειριστή, είναι: α) για τα πρόσωπα που ανήκουν στην
παρ. 1 (Ι)(α) του άρθρου 5, 150 ηµεροµίσθια, β) για τα πρόσωπα
που ανήκουν στην παρ. 1 (Ι)(β) του άρθρου 5, 50 ηµεροµίσθια,
γ) για τα πρόσωπα που ανήκουν στην παρ. 1 (Ι) (γ) του άρθρου
5, 30 ηµεροµίσθια και δ) για τα πρόσωπα που ανήκουν στην παρ.
3 του άρθρου 5, 10 ηµεροµίσθια.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην
αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας αίτηση, που συνοδεύεται
από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(α) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει των παρ. 13 και 15
του άρθρου 5 του ν. 3982/2011.
(β) Τα απαιτούµενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 6 ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.
(γ) Πιστοποιητικό υγείας από δηµόσιο νοσοκοµείο ή λοιπές
υγειονοµικές υπηρεσίες του δηµοσίου για την αρτιµέλεια, την
όραση και την ακοή του ενδιαφεροµένου.
Ο ενδιαφερόµενος, εφόσον δεν έχει επιλέξει την εφαρµογή
του άρθρου 7 του ν. 3982/2011, αποκτά την άδεια µετά από επιτυχή εξέταση στο πρακτικό µέρος, σύµφωνα µε την παρ. 6 του
άρθρου 5.»
4.α. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 114/2012 (Α’199), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η άδεια των προσώπων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2, δεν χρειάζεται θεώρηση. Οι λοιποί επαγγελµατίες για να αποδείξουν ότι ασκούν για
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το ελάχιστο απαιτούµενο όριο την αντίστοιχη επαγγελµατική
δραστηριότητα δύνανται, κατ’ επιλογή τους, είτε να ενηµερώσουν το προβλεπόµενο στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίο Μητρώο Προσώπων είτε να προβούν στις οριζόµενες στις παρ. 3, 4
και 5 του παρόντος άρθρου ενέργειες. Ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνει εγγράφως την αρµόδια υπηρεσία για τον τρόπο που επιλέγει. Ειδικότερα, η απλή ενηµέρωση, µε ευθύνη του
ενδιαφεροµένου, του προβλεπόµενου στο άρθρο 9 του ν.
3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων δεν συνεπάγεται χρηµατική επιβάρυνση του ενδιαφεροµένου και συνίσταται στα εξής:
(α) στην παροχή στοιχείων που τεκµηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών, εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή
υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που τεκµηριώνουν µέσο
ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο µε
το 40% του Μ.Ε.Α.Δ.Ε. ή (γ) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων
καλής εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας, που τεκµηριώνουν,
αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η διαδικασία
και οι λεπτοµέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων
ή της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης καθορίζονται µε την
υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.
4 του άρθρου 9 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη µορφή. Η υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόµενα
στοιχεία και εάν ο ενδιαφερόµενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τον ενηµερώνει σχετικά. Εάν ο ενδιαφερόµενος δεν
εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις του, εφαρµόζονται οι παρ.
4 και 5. Η υπηρεσία ελέγχει επίσης αυτεπάγγελτα µε βάση αντικειµενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο
Παράρτηµα Ζ’, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται,
καθώς και ύστερα από καταγγελία. Ο πάροχος οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία τα αντίγραφα των δηλώσεων καλής εκτέλεσης
που καταχωρήθηκαν ή/και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για την τεκµηρίωση της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε. Στην περίπτωση καταχώρησης ψευδών ή ανακριβών
στοιχείων ή µη προσκόµισης των στοιχείων αυτών στην αρµόδια
υπηρεσία, επιβάλλονται στον πάροχο κυρώσεις σύµφωνα µε την
υπουργική απόφαση του άρθρου 12 του ν. 3982/2011.»
β. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ. 114/2012, αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Εάν ο ενδιαφερόµενος δεν επιλέξει την ενηµέρωση του
προβλεπόµενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου
Προσώπων, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2, υποβάλλει αίτηση
για τη θεώρηση της άδειας και καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει των παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του ν.
3982/2011. Ο ενδιαφερόµενος µαζί µε την αίτηση του οφείλει:
(α) να παράσχει στοιχεία που τεκµηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών εντός της οκταετίας ή (β) να υποβάλει υπεύθυνες
δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που τεκµηριώνουν µέσο ετήσιο
κύκλο εργασιών εντός της οκταετίας τουλάχιστον ίσο µε το 40%
του Μ.Ε.Α.Δ.Ε. ή (γ) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής
εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκµηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η τεκµηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο
6, δηλαδή µε την υποβολή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας για τον
µισθωτό ή της υπεύθυνης δήλωσης για τον ελεύθερο επαγγελµατία, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα.»
5. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 7 του π.δ. 115/2012 (Α’200), αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Η ενηµέρωση, µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου, του προβλεπόµενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου
Προσώπων γίνεται χωρίς χρηµατική επιβάρυνση και συνίσταται:
(α) στην παροχή στοιχείων που τεκµηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών, εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή
υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που τεκµηριώνουν µέσο
ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο µε
το 40% του ΜΕΑΔΕ ή (γ) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων
καλής εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας, που τεκµηριώνουν,
αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η διαδικασία
και οι λεπτοµέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων
ή της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης καθορίζονται µε την
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υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.
4 του άρθρου 9 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη µορφή. Η υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω υποβαλλόµενα
στοιχεία και εάν ο ενδιαφερόµενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τον ενηµερώνει σχετικά. Εάν ο ενδιαφερόµενος δεν
έχει εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις του, εφαρµόζονται οι
παρ. 5 και 6. Η υπηρεσία ελέγχει επίσης αυτεπάγγελτα, µε βάση
αντικειµενική και διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται
στο Παράρτηµα Ε, το αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται,
καθώς και ύστερα από καταγγελία. Ο πάροχος οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία τα αντίγραφα των δηλώσεων καλής εκτέλεσης
που καταχωρήθηκαν ή/και κάθε άλλο έγγραφο που είναι απαραίτητο για την τεκµηρίωση της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε. Σε περίπτωση καταχώρησης ψευδών ή ανακριβών
στοιχείων ή µη προσκόµισης των στοιχείων αυτών στην αρµόδια
υπηρεσία, επιβάλλονται στον πάροχο κυρώσεις σύµφωνα µε την
υπουργική απόφαση του άρθρου 12 του ν. 3982/2011.
4. Εάν ο ενδιαφερόµενος δεν επιλέξει την ενηµέρωση του προβλεπόµενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 του Ενιαίου Μητρώου
Προσώπων, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3, υποβάλλει αίτηση
για τη θεώρηση της άδειας και καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει των παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του ν.
3982/2011. Ο ενδιαφερόµενος µαζί µε την αίτηση του οφείλει:
(α) να παράσχει στοιχεία που τεκµηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών, εντός της οκταετίας ή (β) να υποβάλει υπεύθυνες
δηλώσεις καλής εκτέλεσης που τεκµηριώνουν µέσο ετήσιο κύκλο
εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο µε το 40% του
ΜΕΑΔΕ ή (γ) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης
και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκµηριώνουν, αντιστοίχως τις προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η τεκµηρίωση της υπηρεσίας ή του
κύκλου εργασιών γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 6, δηλαδή µε
την υποβολή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας για τον µισθωτό ή
της υπεύθυνης δήλωσης για τον ελεύθερο επαγγελµατία, χωρίς
να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα.»
6. Η περ. I της παρ. 1 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 115/2012 (Α’200) αντικαθίστανται και οι παρ. 1
και 2 του άρθρου 12 διαµορφώνονται ως εξής:
«1. Οι κάτοχοι:
(Ι) πτυχίου Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) τοµέα µηχανολογίας ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, πτυχίου Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας
Εργαλειοµηχανών, Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιοµηχανίας, Τεχνιτών
Εργαλειοσυστηµάτων, Τεχνιτών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης,
πτυχίου των Ναυτικών Λυκείων ειδικότητας Μηχανικών, και διπλώµατος ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού Εργαλειοµηχανών Αριθµητικού Ελέγχου C.N.C ή
(ΙΙ) πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών µε ισότιµο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτηµα Β,
καθώς και άλλων σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονοµής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιµες των σχολών της περίπτωσης (Ι) ή των σχολών του Παραρτήµατος Β’,
αντίστοιχης ειδικότητας, ή
(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως
ισότιµος και αντίστοιχης ειδικότητας µε τίτλους των περ. (Ι) ή (ΙΙ),
µετά την κτήση του τίτλου σπουδών τους αναγγέλλουν την
έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη µηχανικού εγκαταστάσεων µε σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε
το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Α’, και αποκτούν το δικαίωµα
άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη µηχανικού εγκαταστάσεων για όλες τις ειδικότητες, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011.
Η αίτηση κατατίθεται στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας
και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και,
εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια
εργασίας ή παραµονής που εκδίδεται σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει του άρθρου 5 παρ.
13 και 15 του ν. 3982/2011.
(γ) Επικυρωµένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
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Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας.
2. Οι ανωτέρω τεχνίτες µηχανικοί εγκαταστάσεων, αν είναι κάτοχοι:
α) διπλώµατος ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού Εργαλειοµηχανών
Αριθµητικού Ελέγχου C.N.C, µετά από ένα (1) έτος προϋπηρεσία,
β) πτυχίου Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) τοµέα µηχανολογίας ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, πτυχίου Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας
Εργαλειοµηχανών, Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιοµηχανίας, Τεχνιτών
Εργαλειοσυστηµάτων, Τεχνιτών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης,
και πτυχίου των Ναυτικών Λυκείων ειδικότητας Μηχανικών, µετά
από δύο (2) έτη προϋπηρεσία, υποβάλλουν αίτηση στην αρµόδια
υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειµένου να αποκτήσουν
την άδεια του αρχιτεχνίτη µηχανικού εγκαταστάσεων για την ειδικότητα που αντιστοιχεί στην εγκατάσταση στην οποία ασκήθηκε η προϋπηρεσία.
Ως αφετηρία για τον υπολογισµό της διετίας λαµβάνεται η
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης
αναγγελίας. Η αίτηση για την απόκτηση της άδειας συνοδεύεται
από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει του άρθρου 5 παρ.
13 και 15 του ν. 3982/2011.
(γ) Τα απαιτούµενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παρόντος, ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραµµάτων επαγγελµατικής
κατάρτισης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του ν.
3982/2011.
Ο τεχνίτης µηχανικός εγκαταστάσεων αποκτά την άδεια του
αρχιτεχνίτη µηχανικού εγκαταστάσεων για τη συγκεκριµένη ειδικότητα µετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα
5 και 7 του ν. 3982/2011.»
7. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 8 του π.δ. 1/2013 (Α’3), αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Η ενηµέρωση, µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου, του προβλεπόµενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου
Προσώπων γίνεται χωρίς χρηµατική επιβάρυνση και συνίσταται:
(α) στην παροχή στοιχείων που θα τεκµηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών, εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή
Υπεύθυνων Δηλώσεων Καλής Εκτέλεσης, που θα τεκµηριώνουν
µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον
ίσο µε το 40% του Μ.Ε.Α.Δ.Ε., όπως αυτό υπολογίζεται από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή ή (γ) στην υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων Καλής Εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας, που θα τεκµηριώνουν αντιστοίχως τις προϋποθέσεις των περ. (α) και (β). Η
διαδικασία και οι λεπτοµέρειες της ηλεκτρονικής υποβολής των
στοιχείων ή της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης καθορίζονται µε την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3982/2011. Μέχρι τη
συγκρότηση του ηλεκτρονικού Μητρώου, τα ως άνω στοιχεία
υποβάλλονται σε έντυπη µορφή. Η Υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω
υποβαλλόµενα στοιχεία και εάν ο ενδιαφερόµενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τον ενηµερώνει σχετικά. Εάν ο ενδιαφερόµενος δεν έχει εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις του,
εφαρµόζονται οι παρ. 4 και 5. Η υπηρεσία ελέγχει επίσης αυτεπάγγελτα ή ύστερα από καταγγελία, µε βάση αντικειµενική και
διαφανή διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 13, το
αληθές των στοιχείων που καταχωρούνται. Ο πάροχος οφείλει
να παρέχει στην υπηρεσία τα αντίγραφα των δηλώσεων καλής
εκτέλεσης που καταχωρίστηκαν ή/και κάθε άλλο έγγραφο που
είναι απαραίτητο για την τεκµηρίωση της ακρίβειας των στοιχείων που καταχώρησε. Στην περίπτωση καταχώρισης ψευδών
ή ανακριβών στοιχείων ή µη προσκόµισης στην αρµόδια υπηρεσία αυτών επιβάλλονται στον πάροχο κυρώσεις σύµφωνα µε την
υπουργική απόφαση του άρθρου 12 του
ν. 3982/2011.
4. Εάν ο ενδιαφερόµενος δεν επιλέξει την ενηµέρωση του προβλεπόµενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου
Προσώπων, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3, υποβάλλει αίτηση
για τη θεώρηση της άδειας και καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει των παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του ν.
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3982/2011. Ο ενδιαφερόµενος µαζί µε την αίτηση του οφείλει:
(α) να παράσχει στοιχεία που θα τεκµηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών, εντός της οκταετίας ή (β) να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που θα τεκµηριώνουν µέσο
ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο µε
το 40% του Μ.Ε.Α.Δ.Ε., όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή (γ) να υποβάλει Υπεύθυνες Δηλώσεις
Καλής Εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας, που θα τεκµηριώνουν
αντιστοίχως τις προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η τεκµηρίωση
της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύµφωνα µε το
άρθρο 6, δηλαδή µε την υποβολή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας
για τον µισθωτό ή της υπεύθυνης δήλωσης για τον ελεύθερο
επαγγελµατία, χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν
τον εποπτεύοντα.»
8. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 του π.δ. 108/2013 (Α’141),
αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Οι επαγγελµατίες πλην των εργαζοµένων των παρ. 1 και 2
του άρθρου 15 και του άρθρου 17, καθώς και των παρ. 1 και 3 Β
του άρθρου 5, 1 του άρθρου 7, 1 και 2Β του άρθρου 9, 1Α, Β και
Δ του άρθρου 10 και 1.2.1 του άρθρου 17 για να αποδείξουν ότι
ασκούν για το ελάχιστο απαιτούµενο όριο την αντίστοιχη επαγγελµατική δραστηριότητα υποχρεούνται κάθε οκτώ (8) χρόνια,
κατ’ επιλογή τους, είτε να ενηµερώνουν το προβλεπόµενο στο
άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίο Μητρώο Προσώπων είτε να
προβαίνουν στις οριζόµενες στην παρ. 3 ενέργειες. Ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνει εγγράφως την αρµόδια υπηρεσία για τον
τρόπο που επιλέγει. Ειδικότερα, η απλή ενηµέρωση, µε ευθύνη
του ενδιαφεροµένου, του προβλεπόµενου στο άρθρο 9 του ν.
3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων συνίσταται στα εξής:
(α) στην παροχή στοιχείων που τεκµηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών, εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή
υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που τεκµηριώνουν µέσο
ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο µε
το 40% του µέσου ετήσιου διαθέσιµου εισοδήµατος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.),
όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ή (γ)
στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας, που τεκµηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η διαδικασία και οι λεπτοµέρειες της
ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων ή της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης καθορίζονται µε την υπουργική απόφαση
που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 9 του
ν. 3982/2011. Μέχρι τη συγκρότηση του ηλεκτρονικού Μητρώου,
τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη µορφή.
3. Αν ο ενδιαφερόµενος δεν επιλέξει την ενηµέρωση µέσω του
Ενιαίου Μητρώου Προσώπων σύµφωνα µε την παρ. 2, υποχρεούται να υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία: (α) στοιχεία που τεκµηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών, εντός της οκταετίας
ή (β) υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που τεκµηριώνουν
µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον
ίσο µε το 40% του µέσου ετήσιου ατοµικού διαθέσιµου εισοδήµατος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή, ή (γ) υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης και
στοιχεία υπηρεσίας, που τεκµηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περ. α) και β). Η τεκµηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών για τον µισθωτό και τον ελεύθερο επαγγελµατία
γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 11, δηλαδή µε την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης µε συνηµµένο πίνακα προϋπηρεσίας, χωρίς να
απαιτούνται τα στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα.»
9. Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του π.δ. 113/2012 (Α’198)
αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι κάτωθι αναφερόµενοι:
(Ι) (α) Οι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης που έχουν
συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
(β) οι απόφοιτοι των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) ή Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑΣ) ή Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), κατά τα οριζόµενα στο παράρτηµα Α,
(γ) οι απόφοιτοι Τεχνικοί Μηχανηµάτων Έργων των ΙΕΚ ή
(ΙΙ) οι κάτοχοι πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών µε ισότιµο
τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτηµα Β’, καθώς και άλλων σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών
φορέων ή φορέων απονοµής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισό-
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τιµες των σχολών της περ. (Ι) ή των σχολών του Παραρτήµατος
Β’, αντίστοιχης ειδικότητας, ή
(ΙΙΙ) οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως ισότιµος και αντίστοιχης ειδικότητας µε τίτλους των
περ. (Ι) και (ΙΙ), µετά από την κτήση του τίτλου σπουδών τους
αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του βοηθού χειριστή µηχανηµάτων έργου µε σχετική αίτηση/υπεύθυνη
δήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ε’, και
αποκτούν το δικαίωµα άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του βοηθού χειριστή µηχανηµάτων έργου, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στην παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011.
Η αίτηση κατατίθεται στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας
και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και,
εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια
εργασίας ή παραµονής που εκδίδεται σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει των παρ. 13 και 15
του άρθρου 5 του ν. 3982/2011.
(γ) Επικυρωµένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
(δ) Πιστοποιητικό υγείας από δηµόσιο νοσοκοµείο ή λοιπές
υγειονοµικές υπηρεσίες του δηµοσίου για την αρτιµέλεια, την
όραση και την ακοή του ενδιαφερόµενου και
(ε) άδεια οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β. Η άδεια οδήγησης δεν απαιτείται για τους υποψήφιους βοηθούς χειριστές
µηχανηµάτων έργου που ανήκουν στην ειδικότητα 8.
Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας,
η οποία ισχύει για όλες τις ειδικότητες, µε την προϋπόθεση ότι
έχει κατατεθεί και η ως άνω άδεια οδήγησης, άλλως αυτή ισχύει
µόνο για την ειδικότητα 8.
2. Α. Μετά την έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας, οι βοηθοί χειριστές µηχανηµάτων έργου (α) εάν είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης και έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους, αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία στην αιτούµενη ειδικότητα: (αα) για την Β οµάδα 300 ηµεροµίσθια ή (αβ) για την Α
οµάδα 450 ηµεροµίσθια, εκ των οποίων τα 150 στην Α Οµάδα,
(β) εάν είναι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑ.Σ. ή Ι.Ε.Κ., κατά τα οριζόµενα
στο Παράρτηµα Α, αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία στην αιτούµενη ειδικότητα: (βα) για την Β οµάδα 100 ηµεροµίσθια ή (ββ)
για την Α οµάδα 150 ηµεροµίσθια, εκ των οποίων τα 50 στην Α
Οµάδα, (γ) εάν είναι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. Τεχνικοί Μηχανηµάτων
Έργων, αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία στην αιτούµενη ειδικότητα: (γα) για τη Β οµάδα 70 ηµεροµίσθια ή (γβ) για την Α οµάδα
100 ηµεροµίσθια, εκ των οποίων τα 30 στην Α Οµάδα (δ) εάν είναι
κάτοχοι ισότιµων τίτλων και αντίστοιχων ειδικοτήτων των περ.
(α), (β) και (γ) σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 1, εφόσον έχουν, κατά περίπτωση, την αναφερόµενη στο Παράρτηµα
Β’ προϋπηρεσία, υποβάλλουν αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία της
οικείας Περιφέρειας, προκειµένου να αποκτήσουν την άδεια του
χειριστή µηχανηµάτων έργου 2ης ή 3ης βαθµίδας (δηλαδή, αντιστοίχως, για µηχανήµατα Β ή Α οµάδας).
Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει των παρ. 13 και 15
του άρθρου 5 του ν. 3982/2011.
(γ) Τα απαιτούµενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.
(δ) Πιστοποιητικό υγείας από δηµόσιο νοσοκοµείο ή λοιπές
υγειονοµικές υπηρεσίες του δηµοσίου για την αρτιµέλεια, την
όραση και την ακοή του ενδιαφερόµενου.
Ο βοηθός χειριστής µηχανηµάτων έργου αποκτά την άδεια του
χειριστή µηχανηµάτων έργου 2ης ή 3ης βαθµίδας (αντιστοίχως,
για µηχανήµατα Β ή Α οµάδας) µετά από επιτυχή εξέταση στο
θεωρητικό και το πρακτικό µέρος, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα
5 και 7 του
ν. 3982/2011.
Β. Την άδεια του χειριστή µηχανηµάτων έργου Β ή Α Οµάδας
δύνανται επίσης να αποκτήσουν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω, όσοι κατά την έκδοση του παρόντος διατάγµατος, ασκούν
τις αναφερόµενες στο άρθρο 3 δραστηριότητες, χωρίς να δια-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΗ’ - 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

θέτουν την προβλεπόµενη από το προεδρικό διάταγµα 31/1990,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άδεια, εφόσον διαθέτουν τους
προβλεπόµενους στην παρ. 1 τίτλους σπουδών, καθώς και την
οριζόµενη στην παρ. 2.Α προϋπηρεσία. Εάν τα ως άνω πρόσωπα
δεν διαθέτουν τους προβλεπόµενους στην παρ. 1 τίτλους σπουδών, δεν µπορούν να αποκτήσουν άδεια για τα µηχανήµατα της
οµάδας Α, για να αποκτήσουν δε άδεια για µηχανήµατα της οµάδας Β, απαιτείται να έχουν την προϋπηρεσία που προβλέπεται
στην παρ. 2.Α για τους αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Τα παράβολα που απαιτούνται καθορίζονται µε την κ.υ.α. που εκδίδεται δυνάµει των παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του ν.
3982/2011.
3. (α) Οι διπλωµατούχοι ή πτυχιούχοι µηχανικοί του Πανεπιστηµιακού Τοµέα που αναφέρονται στο Παράρτηµα Γ, µε την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος [TEE], (β) οι
πτυχιούχοι των Τµηµάτων του Τεχνολογικού Τοµέα που αναφέρονται στο Παράρτηµα Γ, µε την κτήση του πτυχίου τους, καθώς
και (γ) οι κάτοχοι ισότιµων τίτλων της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας µε τους αναφερόµενους στο Παράρτηµα Γ, υποβάλλουν αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας,
προκειµένου να αποκτήσουν την άδεια του χειριστή µηχανηµάτων έργου συγκεκριµένης ειδικότητας και οµάδας, αφού προηγουµένως αποκτήσουν προϋπηρεσία είκοσι ηµερών στην
αιτούµενη ειδικότητα και οµάδα.
Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
(β) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και για
πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραµονής
που εκδίδεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
(γ) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάµει των παρ. 13 και 15
του άρθρου 5 του ν. 3982/2011.
(δ) Τα απαιτούµενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
σύµφωνα µε το άρθρο 6 ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 4 του
ν. 3982/2011.
(ε) Επικυρωµένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
(στ) Πιστοποιητικό υγείας από δηµόσιο νοσοκοµείο ή λοιπές
υγειονοµικές υπηρεσίες του δηµοσίου για την αρτιµέλεια, την
όραση και την ακοή του ενδιαφερόµενου, και
(ζ) άδεια οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β. Η άδεια αυτή
δεν απαιτείται για τους υποψήφιους χειριστές µηχανηµάτων
έργου που ανήκουν στην ειδικότητα 8.
Οι ανωτέρω πτυχιούχοι αποκτούν άδεια χειριστή µηχανηµάτων
έργου συγκεκριµένης ειδικότητας και οµάδας, ανάλογα µε την
ειδικότητα και την οµάδα στις οποίες απέκτησαν την προϋπηρεσία τους, µετά από επιτυχή εξέταση στο πρακτικό µέρος, κατά
τα οριζόµενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.»
Άρθρο 35
Σύσταση Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων και λοιπές ρυθµίσεις για τους ανελκυστήρες
1. Στον ν. 3982/2011 (Α’ 143) προστίθεται άρθρο 11Α ως εξής:
«Άρθρο 11Α
Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων
1. Συστήνεται Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, στο οποίο καταχωρίζονται όλοι οι εγκατεστηµένοι ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως του
έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους µε αίτηση του ιδιοκτήτη
ή του διαχειριστή ή του νόµιµου εκπροσώπου τους.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης του εν λόγω Μητρώου, ο τρόπος
εισαγωγής δεδοµένων µε πρόβλεψη υποχρεώσεων για όλους
τους εµπλεκόµενους µε τη λειτουργία των ανελκυστήρων φορείς, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του, ο τρόπος της δηµοσιοποίησής του, ο τρόπος εισαγωγής των κατά περίπτωση
προβλεπόµενων δικαιολογητικών, η µεταφορά των στοιχείων από
το µητρώο του άρθρου 3 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008
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κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Β’ 2604), ο χρόνος παύσης λειτουργίας του
τελευταίου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
3. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων, εφαρµόζεται η παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. οικ.
Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης, τα µητρώα της οποίας καταργούνται από τον χρόνο που θα οριστεί
στην κοινή απόφαση της παρ. 2.
4. Η τεχνική υποστήριξη ή/και η διαχείριση, που αφορά στη
λειτουργία, συντήρηση και αναβάθµιση του Ενιαίου Μητρώου
Ανελκυστήρων δύναται να ανατίθεται µε απόφαση του αρµοδίου
οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εντός των φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης, που διαθέτει σχετική εµπειρία.»
2. Ο υπεύθυνος συντηρητής του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ.
Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης δεν ευθύνεται για τη µη τήρηση, εκ µέρους του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόµιµου εκπροσώπου τους, των άρθρων 3, 8 και 10 της
ως άνω απόφασης.
Άρθρο 36
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για τη Βιοµηχανία
1. Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης που αφορά στον παραγωγικό µετασχηµατισµό της οικονοµίας, συµπεριλαµβανοµένου του σκέλους που χρηµατοδοτείται από την Πολιτική Συνοχής
της περιόδου προγραµµατισµού 2021-2027, συντονίζεται από τη
Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία και τις Περιφέρειες, όσον
αφορά στους στόχους: α. Ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και
καινοτοµίας και αξιοποίηση των προηγµένων τεχνολογιών. β. Εκµετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις
επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις. γ. Ενίσχυση της ανάπτυξης και
της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. δ. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για
την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιοµηχανική µετάβαση και την επιχειρηµατικότητα.
2. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, από κοινού η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας
και η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, µε τον συντονισµό της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ, λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα, προκειµένου να διασφαλίσουν την εκπλήρωση των κριτηρίων του αναγκαίου πρόσφορου
όρου για τη διακυβέρνηση των Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.
Άρθρο 37
Σύστηµα τεχνικής υποστήριξης του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Αδειοδοτήσεων και Ελέγχων
Το άρθρο 224 του ν. 4635/2019 (Α’167) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 224
Σύστηµα τεχνικής υποστήριξης του ΟΠΣ-ΑΔΕ
1. Αναπτύσσεται Σύστηµα Τεχνικής Υποστήριξης της λειτουργίας του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης
Αδειοδοτήσεων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν.
4442/2016 (Α’230), µέσω του οποίου (ΟΠΣ-ΑΔΕ) υποστηρίζονται
όλες οι διαδικασίες γνωστοποίησης και έγκρισης όλων των οικονοµικών δραστηριοτήτων, καθώς και ο προγραµµατισµός και η
υλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου των δραστηριοτήτων και
των προϊόντων. Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται είτε κατά τη µερική είτε στην πλήρη λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά την παρ. 4
του άρθρου 14 του ν. 4442/2016.
2. Αρµόδιος για το σύνολο των αναγκαίων ζητηµάτων για την
εφαρµογή του παρόντος ορίζεται ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Το Σύστηµα Τεχνικής Υποστήριξης για τη λειτουργία, συντήρηση και αναβάθµιση του ΟΠΣ-ΑΔΕ δύναται να ανατίθεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε
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νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε σχετική εµπειρία. Με την
ίδια απόφαση καθορίζονται όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες για την ανάπτυξη του Συστήµατος, καθώς και η ηµεροµηνία
έναρξης λειτουργίας του.»
Άρθρο 38
Καταργούµενες διατάξεις
1. Η παρ. 3 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/
2008 (Β’2604) κοινής υπουργικής απόφασης καταργείται.
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 22Κ του ν.
1733/1987 (Α’171), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4605/2019 (Α’52) καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 39
Ρυθµίσεις περί εταιρειών που εγκαθίστανται
στην Ελλάδα σύµφωνα µε τον α.ν. 89/1967 –
Τροποποίηση του α.ν. 89/1967 σχετικά
µε τις παρεχόµενες ενισχύσεις
1. Στον α.ν. 89/1967 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Η παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών του άρθρου 1 από τις
παρεχόµενες υπηρεσίες τους, τα οποία εισπράττονται υποχρεωτικά µέσω τραπεζικών εµβασµάτων, προσδιορίζονται µε την
προσθήκη ενός ποσοστού κέρδους στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεών τους, πλην του φόρου εισοδήµατος (µέθοδος cost-plus). Το εφαρµοζόµενο σε κάθε εταιρεία
ποσοστό κέρδους προκύπτει από την εφαρµογή των κριτηρίων
της κανονιστικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 3 και διαπιστώνεται µε την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 1, µετά από
έλεγχο Επιτροπής, η οποία συστήνεται στο Υπουργείο αυτό και
συγκροτείται µε απόφαση του ίδιου Υπουργού. Η Επιτροπή αποτελείται από έναν Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους, που υπηρετεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Πρόεδρο και από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης
Κεφαλαίων Εξωτερικού της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συµπράξεων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα του ιδίου Υπουργείου,
τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Εφαρµογής Άµεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, καθώς και έναν ορκωτό
ελεγκτή, ως µέλη. Το ως άνω ποσοστό κέρδους επανεξετάζεται
ανά πενταετία ή νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σηµαντικά
οι συνθήκες της αγοράς. Οι αποζηµιώσεις του Προέδρου, των
µελών, των Γραµµατέων και των Εισηγητών της Επιτροπής της
παρούσας, ορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, και προέρχονται από τις πιστώσεις που προβλέπονται στην παρ. 18 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004. Με ίδιες
αποφάσεις µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα ποσά αυτά.»
β. Η παρ. 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι ενισχύσεις χορηγούνται για επιλέξιµες δαπάνες που
πραγµατοποιούνται και εξοφλούνται εντός του χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος για χορήγηση της ενίσχυσης και µέχρι τη συµπλήρωση πέντε (5) πλήρων
διαχειριστικών περιόδων. Το αίτηµα θεωρείται υποβληθέν, εφόσον περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της επιχείρησης,
την περιγραφή του έργου, τον τόπο εκτέλεσης, το χρονοδιάγραµµα, τις προτεινόµενες επιλέξιµες για ενίσχυση δαπάνες και
το ποσό της αιτούµενης ενίσχυσης. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται
στην εταιρεία σε ετήσια βάση µετά από το πέρας κάθε διαχειριστικής περιόδου, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από διενέργεια
διοικητικού ή και επιτόπιου ελέγχου.
Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται από τη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

βάσει ετήσιας αναφοράς που υποβάλλει η εταιρεία µε τα στοιχεία της δραστηριότητας αυτής, η οποία συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή για τις επιλέξιµες προς ενίσχυση δαπάνες
και τα δικαιολογητικά όπως καθορίζονται κατά περίπτωση στις
αποφάσεις της παρ. 6.
Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται από όργανα ελέγχου που συστήνονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Κεφαλαίων
Εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται το αντικείµενο του
ελέγχου, τα µέλη που δεν µπορεί να είναι λιγότερα από δύο (2),
το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου αυτά υποχρεούνται να
διενεργήσουν τον έλεγχο και να παραδώσουν την έκθεσή τους,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο θέµα.
Η εταιρεία υποχρεούται να παρακολουθεί τις ενισχυόµενες δαπάνες διακριτά στα λογιστικά της βιβλία και να τηρεί τα στοιχεία
των ενισχυόµενων δαπανών έως ότου ενηµερωθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ότι απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή. Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα δύναται να
διενεργηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή
άλλο αρµόδιο φορέα διοικητικός ή και επιτόπιος έλεγχος στην
επιχείρηση σε σχέση µε τη χορηγηθείσα ενίσχυση.»
γ. Προστίθεται άρθρο 8Α ως εξής:
«Άρθρο 8Α
Οι ενισχύσεις των άρθρων 6 και 7 χρηµατοδοτούνται
από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται, κατ’ έτος, το ποσό των ενισχύσεων του προηγούµενου
εδαφίου που δύναται να χορηγηθεί κατά το έτος αυτό, συνολικά
ή κατά άρθρο ή και κατά κατηγορία ενίσχυσης. Το ποσό αυτό
συνιστά αυτοδίκαια τον προϋπολογισµό του έργου που εγγράφεται στο Πρόγραµµα Δηµόσιων Επενδύσεων µε δυνατότητα ένταξης στο συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος.
Τα αιτήµατα χορήγησης ενισχύσεων των άρθρων 6 και 7 υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι αποφάσεις χορήγησης ενισχύσεων, συνολικά ή κατά άρθρο ή και κατά κατηγορία
ενίσχυσης, κατ’ αντιστοιχία µε την κατανοµή του προς χορήγηση
ποσού ενισχύσεων στην απόφαση του παρόντος, εκδίδονται µε
σειρά προτεραιότητας, βάσει της ηµεροµηνίας υποβολής του αιτήµατος, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της
παρ. 4 του άρθρου 6 και µέχρι εξάντλησης του καθορισθέντος
για το έτος ποσού. Αν κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης
χορήγησης της ενίσχυσης δεν έχουν υποβληθεί τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά που συνοδεύουν το αίτηµα, όπως ορίζονται στην
απόφαση της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 6, αναβάλλεται η
έκδοση αυτής, συνεχιζόµενης της έκδοσης αποφάσεων για επόµενα αιτήµατα, µέχρις ότου προσκοµισθούν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οπότε και τίθεται πρώτη στη σειρά
προτεραιότητας έναντι των αιτηµάτων για τα οποία δεν έχουν
µέχρι τότε ολοκληρωθεί η υπογραφή της απόφασης και η αποστολή της προς δηµοσίευση.
Για να τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας κατά την έκδοση της
απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης, πρέπει να έχουν υποβληθεί τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην απόφαση της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 6. Σε αντίθετη
περίπτωση, το αίτηµα αυτό παραµένει σε εκκρεµότητα και συνεχίζεται η έκδοση αποφάσεων για τα επόµενα αιτήµατα. Με τη
συµπλήρωση των δικαιολογητικών που προβλέπονται για το αίτηµα που έχει παραµείνει σε εκκρεµότητα η απόφαση εκδίδεται
κατά προτεραιότητα µε την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εξαντληθεί από τις προηγούµενες αποφάσεις τα καθορισθέντα κονδύλια.»
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4635/2019 προστίθεται
περ. η’ και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Η υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ρητά δεν καταλαµβάνει:
α. τα Σωµατεία (άρθρα 78-107 ΑΚ),
β. τα Ιδρύµατα (άρθρα 108-121 ΑΚ),
γ. τις Επιτροπές Εράνων (άρθρα 122-126 ΑΚ),
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δ. τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2,
ε. τις αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας δικηγόρων, συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών,
στ. τα γραφεία ή υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων
που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77) και του α.ν. 378/1968 (Α’
82),
ζ. τη Ναυτική Εταιρεία που συστήνεται κατά τον ν. 959/1979
(Α’ 192) και τη Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής που συστήνεται κατά τον ν. 3182/2003 (Α’ 220),
η. τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην
Ελλάδα σύµφωνα µε τον α.ν. 89/1967 (Α’ 132).»
Άρθρο 40
Παράταση προθεσµιών ολοκλήρωσης των υπαχθέντων
στους αναπτυξιακούς νόµους 3299/2004 και 3908/2011 επενδυτικών σχεδίων – Τροποποίηση του ν. 4399/2016
1. Στον ν. 4399/2016 (Α’ 117) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Η περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται και η παρ.
3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Περιεχόµενο επενδυτικού σχεδίου
Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος, να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης
(άρθρο 2 στοιχείο 49 Γ.Α.Κ.) και συγκεκριµένα να πληρούν µία
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. δηµιουργία νέας µονάδας,
β. επέκταση της δυναµικότητας υφιστάµενης µονάδας,
γ. διαφοροποίηση της παραγωγής µιας µονάδας σε προϊόντα
ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, µε τον όρο
ότι οι επιλέξιµες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200%
τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιµοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονοµικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου,
δ. θεµελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάµενης µονάδας, µε τον όρο για τις µεγάλες επιχειρήσεις ότι οι επιλέξιµες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις
κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούµενων οικονοµικών ετών
των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται µε τη δραστηριότητα,
η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Αν δεν αποτυπώνονται
σαφώς οι συνδεόµενες µε τη δραστηριότητα αποσβέσεις, δεν
συντρέχει η προβλεπόµενη στο παρόν προϋπόθεση.»
β. Η παρ. 3 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι επιλέξιµες δαπάνες σε ενσώµατα στοιχεία ενεργητικού
είναι οι ακόλουθες:
α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των
κτιρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιµότητας στα άτοµα µε αναπηρία, καθώς και η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν µπορούν
να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών
περιφερειακών ενισχύσεων. Ο συντελεστής αυτός διαµορφώνεται στο 60% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 7 και στο 70% για τις
αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της υποπερ. γγ’
της περ. β’ της παρ. 4. Ο ως άνω συντελεστής διαµορφώνεται
στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα
οποία είναι χαρακτηρισµένα ως διατηρητέα. Οι δαπάνες αυτές
ενισχύονται και όταν πραγµατοποιούνται επί κατασκευών που
είχαν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις είτε του ν. 1337/1983 (Α’ 33)
είτε του ν. 4178/2013 (Α’ 174) είτε του ν. 4495/2017 (Α’ 167) κατά
τον χρόνο υποβολής του αιτήµατος υπαγωγής στα καθεστώτα
ενίσχυσης του παρόντος. Η έναρξη καταβολής των ενισχύσεων
του άρθρου 20 δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί εφόσον στο εγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο της επένδυσης περιλαµβάνονται
κατασκευές που δεν έχει περαιωθεί η ως άνω διαδικασία ρύθµισής τους.
β. Η αγορά του συνόλου ή και µέρους των υφιστάµενων πα-
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γίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, µηχανήµατα και λοιπός
εξοπλισµός, µιας επιχειρηµατικής εγκατάστασης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
αα. η επιχειρηµατική αυτή εγκατάσταση έχει κλείσει,
ββ. η αγορά πραγµατοποιείται από τον φορέα της επένδυσης
που δεν σχετίζεται µε τον πωλητή, εκτός εάν πρόκειται για µικρή
επιχείρηση, η οποία αποκτάται είτε από ένα µέλος της οικογένειας, είτε από έναν υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη,
γγ. η σχετική συναλλαγή πραγµατοποιείται υπό τους συνήθεις
όρους της αγοράς,
δδ. αν τα στοιχεία ενεργητικού έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί µέσω αναπτυξιακών νόµων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων πριν από την αγορά τους, το κόστος των εν λόγω
στοιχείων ενεργητικού αφαιρείται από τις επιλέξιµες δαπάνες
του υποβαλλόµενου επενδυτικού σχεδίου που συνδέονται µε την
απόκτηση επιχειρηµατικής εγκατάστασης.
γ. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών εγκαταστάσεων και των µεταφορικών µέσων που κινούνται
εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας.
δ. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων
σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου
αποκτάται η χρήση, και µε τον όρο ότι στη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισµός θα περιέλθει στην
κυριότητα του µισθωτή κατά τη λήξη της σύµβασης.
ε. Οι δαπάνες εκσυγχρονισµού ειδικών εγκαταστάσεων (που
δεν αφορούν σε κτίρια) και µηχανολογικών εγκαταστάσεων.»
γ. Η περ. στ’ της παρ. 6 του άρθρου 8 αντικαθίστανται και η
παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής:
«6. Δεν ενισχύονται οι εξής δαπάνες:
α. τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης,
β. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,
γ. η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν
µέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισµού,
δ. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεµαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων δεν µπορεί να ενισχυθεί το τµήµα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου
επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί,
ε. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας µηχανηµάτων
και λοιπών παγίων στοιχείων,
στ. η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης, εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δηµόσιο ή από
φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή έχει µισθωθεί από δηµόσιο ή
ιδιωτικό φορέα, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, για τον σκοπό αυτόν
για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης
της απόφασης υπαγωγής.
Οι µισθώσεις αυτές µπορεί να καταρτίζονται και µε ιδιωτικό
έγγραφο εφόσον τα στοιχεία τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά
στην αντίστοιχη πλατφόρµα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxis) και το συµφωνητικό της µίσθωσης µεταγράφεται στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο Κτηµατολόγιο αρµοδίως. Μετά από
την ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταγραφής, η µίσθωση αποκτά την ισχύ που προβλέπεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα.»
δ. Η παρ. 3 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τακτικός έλεγχος ενεργείται µετά από αίτηση του φορέα
του επενδυτικού σχεδίου που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης, προκειµένου να
πιστοποιηθεί µε την έκδοση σχετικής απόφασης των αρµοδίων
οργάνων της παρ. 7 του άρθρου 14:
α. ότι έχει υλοποιηθεί το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο
της επένδυσης σε ποσοστό τουλάχιστον 50% κατά την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος ελέγχου, ώστε να ενεργοποιηθεί
η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20, ή
β. ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο και έχει αρχίσει
η παραγωγική λειτουργία της επένδυσης κατά την ηµεροµηνία
υποβολής του αιτήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
19. Δαπάνες ή άλλες πράξεις που διενεργούνται µετά από την
ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος ελέγχου λαµβάνονται
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υπόψη για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς να
συνυπολογίζονται στην οριστικοποίηση του ενισχυόµενου κόστους της επένδυσης.
Σε περίπτωση µη επιβεβαίωσης των δηλωθέντων µε την αίτηση
ελέγχου στοιχείων από το όργανο ελέγχου, επιβάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 23. Η πιστοποίηση από την αρµόδια
Υπηρεσία της πληρότητας του αιτήµατος ελέγχου θεµελιώνει για
τον φορέα της επένδυσης απόλυτη προτεραιότητα στη χρονική
κατάταξη αιτηµάτων ελέγχου, ανά καθεστώς ενίσχυσης, για την
καταβολή της προβλεπόµενης ενίσχυσης του άρθρου 20. Παρέκκλιση από τη σειρά προτεραιότητας µπορεί να υπάρξει για λόγους απρόβλεπτης ή έκτακτης ανάγκης, που αφορούν σε
συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο, οι οποίοι θα είχαν ως αποτέλεσµα την υπέρµετρη καθυστέρηση ή διακοπή της διαδικασίας καταβολής ενίσχυσης για τους υπόλοιπους δικαιούχους. Με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται
οι λόγοι απρόβλεπτης και έκτακτης ανάγκης, καθώς και κάθε
άλλο συναφές θέµα για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.
Αν, στο πλαίσιο πιστοποίησης της υλοποίησης του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου της επένδυσης σε ποσοστό πενήντα
τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, της περ. α’, έχουν καταβληθεί και
προκαταβολές έργου για το επενδυτικό σχέδιο, αναγνωρίζεται
και πιστοποιείται κόστος προκαταβολών µέχρι ποσοστό σαράντα
τοις εκατό (40%) κατά κατηγορία δαπανών στην ηµεδαπή και
µέχρι ποσοστό 50% για τις αντίστοιχες δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την προµήθεια µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού από την αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των
ανωτέρω πιστοποιούµενων δαπανών για προκαταβολές δεν
υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού εγκεκριµένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Οι δαπάνες για τις προκαταβολές πρέπει να αποδεικνύονται από επίσηµα και νόµιµα
παραστατικά όπως προεµβάσµατα, ανοίγµατα πιστώσεων, διάτρητες ή απλές αποδείξεις, και να συνοδεύονται από συµφωνητικό παραγγελίας µε λεπτοµερή περιγραφή των παραγγελθέντων
ειδών και έργων.»
ε. Η παρ. 11 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου,
συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περ. α’
του πρώτου εδαφίου της παρ. 3, δύναται να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του επενδυτικού σχεδίου και να ενεργοποιηθεί
η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20, χωρίς διενέργεια ελέγχου, κατ’ επιλογή του
φορέα. Στην περίπτωση αυτή, µαζί µε τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης του πενήντα
τοις εκατό (50%) υπογεγραµµένες από ορκωτό λογιστή και, όπου
απαιτείται από το είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης, πολιτικό µηχανικό, µηχανολόγο µηχανικό ή άλλης επαγγελµατικής ειδικότητας φυσικό πρόσωπο. Η αρµόδια Υπηρεσία
ελέγχει την πληρότητα του αιτήµατος ελέγχου και των ως άνω
βεβαιώσεων και αναλόγως εισηγείται την έκδοση ή µη της σχετικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται καταβολή
του παράβολου της παρ. 7. Η πιστοποίηση της υλοποίησης του
πενήντα τοις εκατό (50%) µε την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε
δειγµατοληπτικό έλεγχο, σύµφωνα µε την παρ. 4. Με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις, οι απαιτούµενες ειδικότητες των επαγγελµατιών
που υπευθύνως βεβαιώνουν για την υλοποίηση της επένδυσης
σύµφωνα µε τον
ν. 4399/2016, οι συνέπειες που επέρχονται
σε περίπτωση µη πλήρωσης των προϋποθέσεων πιστοποίησης
του πενήντα τοις εκατό (50%), καθώς και κάθε αναγκαία ρύθµιση
για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. Με όµοια απόφαση ορίζονται τα καθεστώτα του παρόντος και τα είδη ενισχύσεων που αυτή αφορά. Οι ρυθµίσεις των δύο τελευταίων
εδαφίων της παρ. 3, όσον αφορά στην αναγνώριση και πιστοποίηση των προκαταβολών έργου που έχουν καταβληθεί για το
επενδυτικό σχέδιο, ισχύουν και για την πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της επένδυσης
σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον κατά τις διατάξεις της παρούσας.»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στ. Η παρ. 12 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου,
συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περ. β’
του πρώτου εδαφίου της παρ. 3, δύναται να πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης για την καταβολή της ενίσχυσης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 20, κατ’ επιλογή του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων έκθεση ελέγχου περί ολοκλήρωσης και έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, υπογεγραµµένη από
ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραµµένος/η στο Δηµόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν.
4449/2017 και που διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικής
ευθύνης ποσού τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου (1.000.000)
ευρώ ανά συµβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ ετησίως. Με αυτήν συνυποβάλλονται η έκθεση ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4449/2017
υπογεγραµµένη από τον, ως άνω, ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή
την ελεγκτική εταιρεία και σχετική βεβαίωση υλοποίησης από πολιτικό µηχανικό, καθώς και, όπου απαιτείται από το είδος και τους
όρους υπαγωγής της επένδυσης, από µηχανολόγο µηχανικό ή
και λογιστή - φοροτεχνικό Α’ τάξης για τις οικονοµικές καταστάσεις ή άλλης επαγγελµατικής ειδικότητας πρόσωπο. Η αρµόδια
Υπηρεσία διαπιστώνει την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου και
τη συµφωνία των πιστοποιηθέντων µε τις διατάξεις του αντίστοιχου θεσµικού πλαισίου και των σχετικών βεβαιώσεων και, εφόσον
βεβαιώνονται ανεπιφύλακτα η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εισηγείται την έκδοση
της σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείψεις στην υπό έλεγχο επένδυση, εφαρµόζονται αναλογικά οι
περ. β’ και δ’ της παρ. 6 του άρθρου 16, αντίστοιχα. Στην κατά
τα ως άνω διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης δεν απαιτείται
καταβολή του παράβολου της παρ. 7.
Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύµφωνα µε την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγµατοληπτικό έλεγχο που διενεργείται από
πενταµελή επιτροπή αποτελούµενη από: α) δύο (2) υπαλλήλους
της αρµόδιας Υπηρεσίας που ορίζεται µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων της παρ. 3 του άρθρου 14, β) ένα (1) µέλος που
ορίζεται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,
γ) ένα (1) µέλος που ορίζεται από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας και δ) ένα (1) µέλος που ορίζεται από το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος. Το πόρισµα της πενταµελούς επιτροπής
κοινοποιείται στην αρµόδια Υπηρεσία.
Σε περίπτωση που κατά τον ως άνω δειγµατοληπτικό έλεγχο
διαπιστωθούν αποκλίσεις και ανακριβείς δηλώσεις σε σχέση µε
όσα έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων, επιβάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του
ν. 4399/2016 ή τις αντίστοιχες διατάξεις των λοιπών επενδυτικών
νόµων, εφόσον πρόκειται για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί σε αυτούς.
Αν από τον δειγµατοληπτικό έλεγχο της παρούσας διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις των διατάξεων ως προς την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου του άρθρου 32 του ν. 4449/2017 του
ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ως προς
την ολοκλήρωση της επένδυσης και την έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας, η υπόθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) για περαιτέρω
έλεγχο και την τυχόν επιβολή κυρώσεων της παρ. 10 του άρθρου
35 του ν. 4449/2017.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης
και Επενδύσεων που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Ε.Λ.Τ.Ε.,
καθορίζεται το ελεγκτικό πλαίσιο (Διεθνή Πρότυπα) βάσει του
οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4449/2017. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται τα συγκεκριµένα αντικείµενα ελέγχου σχετικά µε την ολοκλήρωση της επένδυσης και την έναρξη της
παραγωγικής της λειτουργίας σύµφωνα µε τον
ν.
4399/2016, καθώς και κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτηµα για τη
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ρύθµιση των θεµάτων της παρούσας. Με όµοια απόφαση ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι απαιτούµενες ειδικότητες των
λοιπών επαγγελµατιών, καθώς και οι διαδικασίες για τη συγκρότηση και λειτουργία της πενταµελούς επιτροπής, καθορισµού
της αποζηµίωσης των µελών της και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
Όπου στις διατάξεις του ν. 4399/2016 γίνεται αναφορά στην
ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, αυτή δύναται να πιστοποιείται και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα.
Η διενέργεια ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων από ορκωτούς
ελεγκτές - λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, όπως ορίζεται στις
διατάξεις της παρούσας θεωρείται υποχρεωτικός έλεγχος. Οι
ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες που διενεργούν έλεγχο σε επενδυτικά σχέδια, όπως ορίζεται στις διατάξεις
του παρόντος, εφαρµόζουν αναλογικά στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής µη ελεγκτικών υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού
ελέγχου οντοτήτων δηµοσίου συµφέροντος, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισµό ΕΕ 537/2014 και στον ν. 4449/2017. Πέραν
των ανωτέρω, απαγορεύεται να διενεργούν έλεγχο σε επενδυτικά σχέδια, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος, ορκωτοί
ελεγκτές - λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίοι/οποίες συµµετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο στην εκπόνηση των εν λόγω
επενδυτικών σχεδίων. Οι ρυθµίσεις της παρούσας έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011,
του ν. 3299/2004 και του ν. 2601/1998.»
ζ. Το άρθρο 76 αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 76
Παράταση προθεσµιών ολοκλήρωσης επενδυτικών
σχεδίων υπαχθέντων στους νόµους 3299/2004 (Α’ 261) και
3908/2011 (Α’ 8)
1.α. Χορηγείται νέα προθεσµία ολοκλήρωσης, µέχρι τις 31
Μαρτίου 2017, των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 και η ηµεροµηνία ολοκλήρωσής τους
έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2015.
Αν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγµένα, το
πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριµένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσµία ολοκλήρωσης παρατείνεται µέχρι
τις 31 Δεκεµβρίου 2021. Η προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.
3299/2004 και η οποία λήγει µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2016, παρατείνεται µέχρι τις 31 Μαρτίου 2017. Αν µέχρι την ηµεροµηνία
αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγµένα, το πενήντα τοις εκατό (50%)
του εγκεκριµένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσµία ολοκλήρωσης παρατείνεται µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2021.
Για τη διαπίστωση της υλοποίησης του 50% του εγκεκριµένου
κόστους του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης συνοδευόµενης από συγκεντρωτική κατάσταση παραστατικών δαπανών και πληρωµών για το έργο από τον φορέα
της επένδυσης έως τις 31 Ιουλίου 2017. Τα οικεία παραστατικά
µπορούν να εκδίδονται µέχρι και την 31η Ιουλίου 2017. Η δήλωση
αυτή δεν υποκαθιστά την υποχρέωση υποβολής αιτήµατος ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης
στην περίπτωση αιτήµατος καταβολής του 50% της επιχορήγησης ή επιστροφής κατατεθείσας στην αρµόδια Υπηρεσία εγγυητικής επιστολής. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων δύναται να καθορίζονται πρόσθετα δικαιολογητικά,
λοιπές διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση.
β. Οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, οι οποίοι επιλέγουν τη χρήση της περ. α’ της παρ. 1 δεν δικαιούνται της παράτασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.
3299/2004. Η παράταση της 31ης Δεκεµβρίου 2021 καταλαµβάνει και τα επενδυτικά σχέδια, στα οποία έχει χορηγηθεί παράταση ή τα οποία δικαιούνται παράτασης, σύµφωνα µε το πρώτο
εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004, σε περίπτωση
προγενέστερης της ως άνω ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας
ολοκλήρωσής τους.
γ. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των
οποίων οι Φορείς έχουν επιλέξει το είδος της ενίσχυσης της φο-
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ρολογικής απαλλαγής του ν. 3299/2004 δεν δύναται να παραταθεί πέραν της 31ης Δεκεµβρίου 2016.
2. α. Η προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων
που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
ν. 3908/2011 (Α’
8) παρατείνεται µέχρι την 31 Δεκεµβρίου 2021.
β. Για τα επενδυτικά σχέδια της περ. α’ της παρούσας έχουν
εφαρµογή και οι ρυθµίσεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ.
33/2011 (Α’ 83).
3.α. Η προϋπόθεση υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%)
του εγκεκριµένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου για τη χορήγηση της παράτασης της προθεσµίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, σύµφωνα µε τις περ. α’ και β’ των παρ. 1 και 2,
αφορά και στις περιπτώσεις του τελικού ενισχυόµενου κόστους
του επενδυτικού σχεδίου, για το οποίο ο φορέας της επένδυσης
δηλώνει υπεύθυνα ότι θα είναι µικρότερο από το εγκεκριµένο
στην απόφαση υπαγωγής ενισχυόµενο κόστος. Η πρόταση του
τελικού ενισχυόµενου κόστους υποβάλλεται από τον φορέα της
επένδυσης µε την προϋπόθεση µη ουσιωδών µεταβολών του φυσικού αντικειµένου του επενδυτικού του σχεδίου, όπως εγκρίθηκε στην απόφαση υπαγωγής ή τροποποίησής της ή όπως
τυχόν αυτό εγκριθεί βάσει αιτήµατος τροποποίησης που έχει
υποβάλει ο φορέας µέχρι τις 29 Ιουνίου 2017.
β. Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης µέχρι και τις 31 Ιουλίου
2017 για τη διαπίστωση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό
(50%) του εγκεκριµένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, που
προβλέπεται στην περ. α’ της παρ. 1, θεµελιώνει αυτοδίκαια την
παράταση της προθεσµίας ολοκλήρωσης µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2021, χωρίς να απαιτείται έκδοση σχετικής εγκριτικής πράξης της Διοίκησης. Η πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα
τοις εκατό (50%) της επένδυσης ή η υποβολή αιτήµατος ελέγχου
για την πιστοποίησή της εντός της προβλεπόµενης στην παρ. 5
του άρθρου 5 του ν. 3299/2004 προθεσµίας, ήτοι έως τις
30.9.2017, θεµελιώνει αυτοδίκαια την παράταση της προθεσµίας
ολοκλήρωσης του δεύτερου εδαφίου της περ. β’ της παρ. 1,
χωρίς να απαιτείται έκδοση σχετικής εγκριτικής πράξης της Διοίκησης.
γ. Το προτεινόµενο µε την υπεύθυνη δήλωση τελικό ενισχυόµενο επενδυτικό κόστος αποτελεί τη βάση υπολογισµού για την
καταβολή των δόσεων της παρ. 1 του άρθρου 77. Η πιστοποίηση
του κόστους αυτού πραγµατοποιείται µε την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Σε
περίπτωση υπέρβασης του προτεινόµενου επενδυτικού κόστους
δεν ενισχύεται το επιπλέον κόστος. Το φυσικό αντικείµενο που
αντιστοιχεί σε τυχόν υπερβάλλον µη ενισχυόµενο κόστος λαµβάνεται υπόψη για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης. Αν το πιστοποιηθέν κόστος υλοποίησης κατά την 31η
Ιουλίου 2017 είναι µικρότερο του δηλωθέντος, το τελικό ενισχυόµενο κόστος δεν µπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του πιστοποιηθέντος.
4. Για όσες περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων των νόµων
3299/2004 και 3908/2011 έχει κριθεί από τις αρµόδιες Γνωµοδοτικές Επιτροπές ότι δικαιούνται παράτασης των προθεσµιών ολοκλήρωσης για λόγους ανωτέρας βίας, αλλά δεν έχει εκδοθεί έως
τις 30.10.2019 η σχετική εγκριτική απόφαση για τη χορήγηση της
παράτασης, η διάρκεια της παράτασης αυτής που εγκρίνεται µε
την οικεία απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου,
υπολογίζεται µετά τις 31.12.2021. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις
των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 ο υπολογισµός της
διάρκειας της παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας σύµφωνα
µε το προηγούµενο εδάφιο ισχύει, ανεξαρτήτως αν έχει υλοποιηθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριµένου κόστους του
επενδυτικού σχεδίου έως τις 31 Μαρτίου 2017, όµως οι φορείς
υλοποίησης των ανωτέρω επενδυτικών σχεδίων του
ν.
3299/2004 δεν δύνανται να κάνουν χρήση της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004.
Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου
εφαρµόζεται και για όσους φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 αιτηθούν παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης για λόγους ανωτέρας βίας µετά τις 30.10.2019 και
εφόσον τα αιτήµατά τους γίνουν δεκτά από τα κατά περίπτωση
αρµόδια όργανα κατά τις κείµενες διατάξεις, σε κάθε δε περί-
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πτωση εφαρµόζονται και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8
του π.δ. 33/2011.»
η. Η παρ. 2 του άρθρου 81 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τα επενδυτικά σχέδια του ειδικού καθεστώτος της Επιχειρηµατικότητας των Νέων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.
3908/2011, καθώς και για όσα καθεστώτα των αναπτυξιακών
νόµων δεν υποβάλλονται τουλάχιστον είκοσι (20) τουλάχιστον αιτήµατα, δεν είναι υποχρεωτική η διενέργεια πράξεων υλοποίησης
και ολοκλήρωσης µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων του Αναπτυξιακού νόµου (ΠΣΚΕ).»
θ. Η παρ. 13 του άρθρου 85 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. α. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις
των νόµων 3299/2004 και 3908/2011 δύνανται:
αα) να ολοκληρωθούν και να ενισχυθεί το σύνολο των δαπανών
τους, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νόµου
και οι προς ενίσχυση δαπάνες περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο
φυσικό αντικείµενο της επένδυσης (αρχικό ή τροποποιηµένο) και
συγχρόνως έχουν εκδοθεί για τις δαπάνες αυτές οι προβλεπόµενες νόµιµες (πολεοδοµικές) άδειες,
ββ) να ολοκληρωθούν, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νόµου και ενώ στο εγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο της
επένδυσης, αρχικό ή τροποποιηµένο, περιλαµβάνονται κατασκευές που έχουν υπαχθεί είτε στον ν. 1337/1983 (Α’ 33), είτε στον
ν. 4178/2013
(Α’ 174) είτε στον ν. 4495/2017 (Α’ 167), και για
τις οποίες i) βεβαιώνεται η οριστική υπαγωγή στο ηλεκτρονικό σύστηµα του Τ.Ε.Ε. και ii) αποδεικνύεται η πλήρης εξόφληση του
ποσού του ενιαίου ειδικού προστίµου. Οι δαπάνες για τις κατασκευές αυτές δεν περιλαµβάνονται στο ενισχυόµενο κόστος της
επένδυσης. Η ρύθµιση αυτή δεν ισχύει για εκδοθείσες µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος αποφάσεις επί αιτηµάτων τροποποίησης φυσικού αντικειµένου, οι οποίες έχουν περιλάβει τις δαπάνες
των ως άνω περιγραφόµενων κατασκευών στο ενισχυόµενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου. Επενδυτικές δαπάνες που έχουν
περιληφθεί σε αποφάσεις υπαγωγής στους ν. 3299/2004 και
3908/2011 και οι οποίες πραγµατοποιούνται επί κατασκευών, που
είχαν ήδη υπαχθεί σε θεσµικές ρυθµίσεις τακτοποίησης κατά τον
χρόνο υπαγωγής ενισχύονται, εφόσον τηρούνται οι λοιποί όροι και
οι προϋποθέσεις του νόµου.
β. Το άρθρο 14Β του ν. 3908/2011, όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 21 του ν. 4146/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14Β
Α. Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των
νόµων 3299/2004 και 3908/2011, ολοκληρώνονται, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις διατάξεις των νόµων 3299/2004 και 3908/2011 αντίστοιχα, και υπό τις εξής προϋποθέσεις οι οποίες ισχύουν σωρευτικά:
αα. Δεν επέρχεται αύξηση του ενισχυόµενου προϋπολογισµού,
ούτε αύξηση του ύψους του ποσού της ενίσχυσης. Σε διαφορετική
περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται µε περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους.
ββ. Η αύξηση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης δεν υπερβαίνει
το 10 % του εγκεκριµένου κόστους της κατηγορίας, σταθµισµένο
στο σύνολο του ενισχυόµενου κόστους, σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο, και έως το διπλασιασµό του εγκεκριµένου κόστους της
κατηγορίας:
σταθµισµένη αύξηση κόστους κατηγορίας = (A/Σ) Χ 100 όπου
Α= το ποσό αύξησης δαπανών της κατηγορίας και Σ= το σύνολο
του εγκεκριµένου ενισχυόµενου κόστους της επένδυσης. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται µε περικοπή του
υπερβάλλοντος κόστους ώστε να πληρούται η προϋπόθεση.
Το κόστος νέας κατηγορίας δαπάνης που δεν προβλεπόταν
στην εγκριτική απόφαση, είναι δυνατό να γίνει αποδεκτό µετά από
αίτηµα τροποποίησης που υποβάλει ο επενδυτικός φορέας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. β). Σε διαφορετική περίπτωση,
το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται χωρίς την ενίσχυση του κόστους της νέας κατηγορίας. Δεν επιτρέπεται η µεταφορά δαπανών µεταξύ των κατηγοριών δαπανών: α) Αρχικής επένδυσης για
ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα, β) µελετών και αµοιβών
συµβούλων και γ) έργων και προγραµµάτων έρευνας, ανάπτυξης

και καινοτοµίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην εγκριτική απόφαση του επενδυτικού σχεδίου.
γγ. Δεν επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επιµέρους κατηγοριών δαπανών, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις διατάξεις
των νόµων 3908/2011 και 3299/2004 και του σχετικού θεσµικού
πλαισίου ενισχυόµενων δαπανών. Σε διαφορετική περίπτωση, το
σχέδιο ολοκληρώνεται µε περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους,
ώστε να πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις.
δδ. Τηρούνται τα όρια απόκλισης δεικτών αξιολόγησης όπως
ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 17299/19.4.2011
(Β’ 652) απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισµός στοιχείων αξιολόγησης, δεικτών
βαθµολογίας και στάθµισης, και ελαχίστου ορίου βαθµολογίας
των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011» για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011, καθώς ο αριθµός των νέων ή/και υφιστάµενων θέσεων εργασίας για τα επενδυτικά σχέδια και των νόµων
3299 και 3908. Σε διαφορετική περίπτωση, το επενδυτικό σχέδιο
ολοκληρώνεται µε την επιβολή κυρώσεων, που προσδιορίζονται
µε υπουργική απόφαση, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν.
3908/2011 και ειδικότερα τις παρ. 3 και 8 αυτού.
εε. Δεν επέρχονται ουσιώδεις µεταβολές του εγκεκριµένου φυσικού αντικειµένου της επένδυσης. Σε διαφορετική περίπτωση το
επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται µόνο µετά από έγκριση αιτήµατος τροποποίησης που υποβάλλει ο φορέας στην αρµόδια υπηρεσία, σύµφωνα µε την περ. Β’.
στστ. Εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επένδυσης.
Β. Ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού αντικειµένου εγκρίνονται από την αρµόδια υπηρεσία µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα τροποποίησης του φορέα, το οποίο εξετάζεται από την
Υπηρεσία και γίνεται αποδεκτό υπό τους προαναφερόµενους
όρους και προϋποθέσεις της παρ. 1. Για την εξέταση του αιτήµατος τροποποίησης δεν απαιτείται επανεξέταση της βαθµολόγησης
του επενδυτικού σχεδίου.
Γ. Αιτήµατα τροποποίησης δύνανται να υποβάλλονται και για
την µεταβολή των παρακάτω όρων της απόφασης υπαγωγής:
αα. Για την τροποποίηση του τρόπου κάλυψης της ίδιας συµµετοχής, στο πλαίσιο των διατάξεων του
ν. 3299/2004 (ειδικότερα του άρθρου 5 παρ. 3) ή του
ν. 3908/2011 (άρθρο 8
παρ. 6) και του π.δ. 35/2011.
ββ. Για την ενίσχυση δαπανών µε συµβατική επένδυση αντί της
εγκεκριµένης χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
γγ. Για την αλλαγή του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευσης ή απόσχισης κλάδου στον οποίο εντάσσεται η ενισχυθείσα
επένδυση. Το αίτηµα εγκρίνεται µε τον όρο ολοκλήρωσης της
επένδυσης ή συνέχισης της παραγωγικής λειτουργίας της στο ίδιο
αντικείµενο, καθώς και υπό τον όρο ανάληψης από τον νέο φορέα
του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής.
δδ. Για την εκµίσθωση της επένδυσης, σύµφωνα µε το άρθρο
14 παρ. 1ζ του ν. 3908/2011 ή µε το άρθρο 10 παρ. Ββ του ν.
3299/2004.
εε. Για τυχόν λοιπούς όρους της απόφασης υπαγωγής.
Δ. Τα ανωτέρω αιτήµατα τροποποίησης, υποβάλλονται καθ’
όλη τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, εντύπως
και ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών
Ενισχύσεων και εξετάζονται βάσει δικαιολογητικών, όρων και προϋποθέσεων, που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων.
Ε. Σε περίπτωση µεταβολής της επωνυµίας, της εταιρικής σύνθεσης, της νοµικής µορφής, της έδρας ή άλλων στοιχείων επικοινωνίας της ενισχυόµενης επιχείρησης, εφαρµόζονται η παρ. 4 του
άρθρου 21 και η παρ. 5 του άρθρου 17. Σε περίπτωση µη τήρησης
των όρων της παρ. 4 του άρθρου 21, επιβάλλεται κύρωση, που
ορίζεται µε την υπουργική απόφαση της προηγούµενης περίπτωσης.
ΣΤ. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του παρόντος καταλαµβάνουν και τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις
διατάξεις των νόµων 3299/2004 και 3908/2011.»
ι. Στο άρθρο 85 προστίθεται παρ. 19 ως εξής:
«19. Οι συνέπειες που προβλέπονται για παραβάσεις επενδύ-
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σεων που έχουν υπαχθεί στον ν. 2601/1998 (Α’81) επέρχονται εφόσον η παράβαση διαπιστωθεί εντός δέκα (10) ετών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της απόφασης
ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, από τα αρµόδια για τον έλεγχο των κατά περίπτωση στοιχείων όργανα.»
2. H παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4609/2019 (Α’67) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η παρ. 1 εφαρµόζεται και για τα επενδυτικά σχέδια των
νόµων 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8).»
Άρθρο 41
Ένταξη αθλητικών εγκαταστάσεων
στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016
Υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (A’
117) οι κάτωθι κωδικοί αριθµοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) του ΚΑΔ
93:
α. 93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4x4, 5x5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ., και
β. 93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυµβητηρίου (πισίνας).
Άρθρο 42
Τροποποίηση του άρθρου 14Β του ν. 3908/2011 –
Τροποποίηση ενισχυόµενου κόστους της κατηγορίας δαπάνης «Μηχανήµατα – Λοιπός Μηχανολογικός
Εξοπλισµός»
Η παρ. Α του άρθρου 14Β του ν. 3908/2011 (Α’ 8) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Α. Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των
νόµων 3299/2004 και 3908/2011, ολοκληρώνονται, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις διατάξεις των νόµων 3299 και 3908 αντίστοιχα, και
υπό τις εξής προϋποθέσεις οι οποίες ισχύουν σωρευτικά:
αα. Δεν επέρχεται αύξηση του ενισχυόµενου προϋπολογισµού,
ούτε αύξηση του ύψους του ποσού της ενίσχυσης. Σε διαφορετική
περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται µε περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους.
ββ. Η αύξηση κόστους στην κατηγορία δαπάνης “Μηχανήµατα
– Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισµός” δεν υπερβαίνει το 25% του
εγκεκριµένου κόστους της κατηγορίας, ενώ για κάθε άλλη κατηγορία δαπάνης η αύξηση κόστους δεν υπερβαίνει το 10% του εγκεκριµένου κόστους της κατηγορίας, σταθµισµένων και στις δύο
περιπτώσεις στο σύνολο του ενισχυόµενου κόστους, σύµφωνα µε
τον παρακάτω τύπο, και έως τον διπλασιασµό του εγκεκριµένου
κόστους της κατηγορίας:
σταθµισµένη αύξηση κόστους κατηγορίας = (A/Σ) Χ 100
όπου Α= το ποσό αύξησης δαπανών της κατηγορίας και Σ= το
σύνολο του εγκεκριµένου ενισχυόµενου κόστους της επένδυσης.
Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται µε περικοπή
του υπερβάλλοντος κόστους ώστε να πληρούται η προϋπόθεση.
Το κόστος νέας κατηγορίας δαπάνης που δεν προβλεπόταν
στην εγκριτική απόφαση, είναι δυνατό να γίνει αποδεκτό µετά από
αίτηµα τροποποίησης που υποβάλει ο επενδυτικός φορέας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. β’. Σε διαφορετική περίπτωση,
το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται χωρίς την ενίσχυση του κόστους της νέας κατηγορίας. Δεν επιτρέπεται η µεταφορά δαπανών µεταξύ των κατηγοριών δαπανών: α) Αρχικής επένδυσης για
ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα, β) µελετών και αµοιβών
συµβούλων και γ) έργων και προγραµµάτων Έρευνας, Ανάπτυξης
και Καινοτοµίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην εγκριτική απόφαση του επενδυτικού σχεδίου.
γγ. Δεν επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επιµέρους κατηγοριών δαπανών, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις διατάξεις
των νόµων 3908/2011 και 3299/2004 και του σχετικού θεσµικού
πλαισίου ενισχυόµενων δαπανών. Σε διαφορετική περίπτωση, το
σχέδιο ολοκληρώνεται µε περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους
ώστε να πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις.
δδ. Τηρούνται τα όρια απόκλισης δεικτών αξιολόγησης όπως
ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 17299/19.4.2011
(Β’ 652) απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισµός στοιχείων αξιολόγησης, δεικτών
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βαθµολογίας και στάθµισης, και ελαχίστου ορίου βαθµολογίας
των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011» για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011, καθώς ο αριθµός των νέων ή/και υφιστάµενων θέσεων εργασίας για τα επενδυτικά σχέδια και των νόµων
3299 και 3908. Σε διαφορετική περίπτωση, το επενδυτικό σχέδιο
ολοκληρώνεται µε την επιβολή κυρώσεων, που προσδιορίζονται
µε υπουργική απόφαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14
του ν. 3908/2011 και ειδικότερα των παρ. 3 και 8 αυτού.
εε. Δεν επέρχονται ουσιώδεις µεταβολές του εγκεκριµένου φυσικού αντικειµένου της επένδυσης. Σε διαφορετική περίπτωση το
επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται µόνο µετά από έγκριση αιτήµατος τροποποίησης που υποβάλει ο φορέας στην αρµόδια υπηρεσία, σύµφωνα µε την παρ. Β.
στστ. Η µείωση της ισχύος (για επενδυτικά σχέδια παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές - ΑΠΕ) ή της δυναµικότητας
(για λοιπά επενδυτικά σχέδια) δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 25%
µε ταυτόχρονη τροποποίηση ή µη του φυσικού αντικειµένου και
αιτιολογηµένη κατά περίπτωση αναπροσαρµογή ή όχι του ενισχυόµενου κόστους. Σε περίπτωση µείωσης άνω του 25% και έως
50% και ταυτόχρονη τροποποίηση ή µη του φυσικού αντικειµένου,
το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται µόνο µετά από έγκριση αιτήµατος τροποποίησης που υποβάλλει ο φορέας στην αρµόδια
υπηρεσία, σύµφωνα µε την παρ. Β. Σε περίπτωση µείωσης της
ισχύος ή της δυναµικότητας άνω του 50%, το επενδυτικό σχέδιο
δεν νοείται ως ολοκληρωµένο και εκδίδεται απόφαση ανάκλησης
της απόφασης υπαγωγής και ανάκτησης της τυχόν χορηγηθείσας
ενίσχυσης µε τη διαδικασία είσπραξης δηµοσίων εσόδων και προσαυξηµένης κατά το ποσό των νόµιµων τόκων από την ηµεροµηνία
καταβολής.
ζζ. Εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας
και ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επένδυσης.»
Άρθρο 43
Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4608/2019 (Α’ 66) - Κίνητρα Στρατηγικών Επενδύσεων – Στρατηγικές
Επενδύσεις επί δηµοσίων ακινήτων
1. Η περ. α’ της παρ. 2 και η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν.
4608/2019 αντικαθίστανται, η παρ. 4 καταργείται και το άρθρο 12
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 12
Φορολογικά Κίνητρα
1. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4399/2016
(Α’ 117).
2. Οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές µπορεί
µε απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. να λάβουν διαζευκτικά:
α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από
την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων
προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, µετά από την αφαίρεση του φόρου του νοµικού προσώπου
ή νοµικής οντότητας, ο οποίος αναλογεί στα κέρδη που διανέµονται ή αναλαµβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αποθεµατικό. Ο φορέας µπορεί να αξιοποιήσει το
σύνολο της δικαιούµενης φορολογικής απαλλαγής µέσα σε δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη και όχι σε διάστηµα µικρότερο των
τριών (3) φορολογικών ετών από το έτος θεµελίωσης του δικαιώµατος χρήσης του κινήτρου.
β. Επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που
έχουν ενταχθεί στο εγκεκριµένο σχέδιο επένδυσης µε προσαύξηση των συντελεστών του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του
ν. 4172/2013 κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του
είκοσι τοις εκατό (20%), ο τελικός προσαυξηµένος συντελεστής
δεν µπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%). Επιπλέον,
αποκλειστικά για τις µεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις
των µηχανηµάτων και του µηχανολογικού εξοπλισµού εκπίπτουν
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από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον χρόνο της πραγµατοποίησής
τους, προσαυξηµένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
3. Οι ενισχύσεις του παρόντος χορηγούνται κατόπιν της προβλεπόµενης στην περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 16 αίτησης του
φορέα της επένδυσης, ως µεµονωµένες ενισχύσεις, είτε βάσει του
κανονισµού (ΕΕ) υπ’ αριθµ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 όπως ισχύει, είτε κατόπιν εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της
ενίσχυσης, όπως προκύπτουν από τον ανωτέρω κανονισµό ή την
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξειδικεύονται µε την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 20.»
2. Η παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Ειδικότερα όσον αφορά στις άδειες ή εγκρίσεις εγκατάστασης ή λειτουργίας Στρατηγικών Επενδύσεων, στις αρµόδιες αδειοδοτούσες αρχές, οι οποίες προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις που ορίζουν την έκδοση των εν λόγω αδειών ή εγκρίσεων για κάθε δραστηριότητα, περιλαµβάνεται και η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας
Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συµπράξεων Δηµόσιου και Ιδιωτικού
Τοµέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Εφόσον η
δραστηριότητα της Στρατηγικής Επένδυσης υπάγεται στο καθεστώς της γνωστοποίησης του άρθρου 5 του ν. 4442/2016 (Α’ 230),
στις αρµόδιες αδειοδοτούσες αρχές περιλαµβάνεται και η Γενική
Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων. Προκειµένου να εκδοθούν
οι ανωτέρω άδειες ή εγκρίσεις, ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατ’ επιλογήν του, είτε στην αρµόδια αρχή ή αρχές που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις, οι οποίες ορίζουν την έκδοση των εν λόγω αδειών ή εγκρίσεων είτε στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων. Η
σχετική διοικητική πράξη ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός της
ίδιας αδειοδοτούσας αρχής και δεν είναι δυνατή η κατάθεση ίδιας
αίτησης σε άλλη αδειοδοτούσα αρχή. Αναφορικά µε τη διοικητική
διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση των
ανωτέρω αδειών ή εγκρίσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις που ορίζουν την έκδοση των εν λόγω αδειών ή εγκρίσεων.»
3. Στο άρθρο 14 του ν. 4608/2019 προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Οι ενισχύσεις του παρόντος χορηγούνται κατόπιν της προβλεπόµενης στην περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 16 αίτησης του
φορέα της επένδυσης, ως µεµονωµένες ενισχύσεις, είτε βάσει του
κανονισµού (ΕΕ) υπ’ αριθµ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 όπως ισχύει, είτε κατόπιν εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της
ενίσχυσης, όπως προκύπτουν από τον ανωτέρω κανονισµό ή την
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξειδικεύονται µε την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 20.»
4. Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Κάθε ενδιαφερόµενος φορέας επένδυσης υποβάλλει προς
την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου
Α.Ε.» αίτηση για τον χαρακτηρισµό του επενδυτικού του σχεδίου
ως Στρατηγικής Επένδυσης, την ένταξή του σε µία από τις κατηγορίες του άρθρου 10 και τα κίνητρα που επιθυµεί να λάβει. Η αίτησή του συνοδεύεται από πλήρη φάκελο, ο οποίος περιλαµβάνει
τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) Επιχειρηµατικό σχέδιο (business plan) της επένδυσης που
περιλαµβάνει ιδίως, την ταυτότητα του επενδυτή και των συνεργατών του, ενδεικτικό αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της
επένδυσης και του χρονικού διαστήµατος λειτουργίας της, αναφορά της προηγούµενης εµπειρίας του επενδυτή σε σχέση µε το
είδος και τη φύση της επένδυσης που προτείνεται, περιγραφή της
συνολικής επένδυσης και των επιµέρους επενδύσεων µε ειδικότερη αναφορά στην πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 10 του
παρόντος σχετικά µε τη δηµιουργία νέων ετήσιων µονάδων εργασίας, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την καινοτοµία, την εξωστρέφεια, την υψηλή προστιθέµενη αξία, την περιβαλλοντική
προστασία, τον καθολικό σχεδιασµό, περιγραφή του τρόπου που
προτείνεται για την υλοποίηση του έργου, περιγραφή των επί µέρους δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν.
β) Αγοραπωλητήρια συµβόλαια ή παραχωρητήρια κυριότητας
ή συµβολαιογραφικά έγγραφα σύστασης δικαιώµατος επιφάνειας
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σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 18 έως 23 του ν. 3986/2011
(Α’152) ή µισθωτήρια συµβόλαια ή παραχωρητήρια χρήσης ακινήτων ελάχιστης διάρκειας τριάντα (30) ετών για όσα επενδυτικά
σχέδια αιτούνται να λάβουν τα κίνητρα που προβλέπονται στο
άρθρο 11 και δεκαπέντε (15) ετών για όλες τις άλλες περιπτώσεις,
ή συµβολαιογραφικά προσύµφωνα αγοράς ακινήτων µε την αίρεση της µη υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς
του παρόντος Μέρους.
γ) Ανάλυση του προϋπολογισµού της συνολικής επένδυσης και
των επί µέρους επενδύσεων, καθώς και της δοµής χρηµατοδότησης τόσο κατά την περίοδο κατασκευής του επενδυτικού έργου,
όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του, παροχή επιστολής υποστήριξης (comfort letter) ή επιστολής απόδειξης επάρκειας κεφαλαίων (proof of funds), για την περίπτωση επενδυτικών κεφαλαίων
(funds) από χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα στην
Ε.Ε. ή από άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα τα οποία έχουν αξιολογηθεί επαρκώς από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, παράθεση
των βασικών δεικτών αποδοτικότητας, αναφορά οποιασδήποτε
µορφής συνδροµής που έχει ζητηθεί από το Δηµόσιο, καθώς και
ανάλυση ενδεχοµένων άµεσων ή έµµεσων αντισταθµιστικών ωφελειών υπέρ του Δηµοσίου και της τοπικής κοινωνίας.
δ) Περιβαλλοντικά και πολεοδοµικά χαρακτηριστικά των ακινήτων που προβλέπονται στο σχέδιο και τεκµηρίωση της χρήσης ή
χρήσεων γης, του µεγέθους και της έντασης αυτών, καθώς και
των όρων και περιορισµών δόµησης. Ανάλυση των άµεσων και έµµεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονοµία σε
βραχυπρόθεσµο, µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα
(investment impact assessment), τόσο σε συνολικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στην οποία συµπεριλαµβάνεται η
ανάλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στην ανάλυση αυτή λαµβάνεται ιδίως υπόψη η τοπική παραγωγική δυνατότητα και ο βαθµός απασχόλησης, το µέγεθος και η παραγωγική
δυνατότητα των γειτονικών περιοχών, το φυσικό κάλλος της περιοχής, ο αρχαιολογικός και πολιτιστικός της πλούτος, η ανθεκτικότητα και η δυνατότητα οµαλής προσαρµογής του φυσικού,
οικιστικού και οικονοµικοκοινωνικού υποσυστήµατος στις επιδράσεις της επένδυσης και τέλος η ύπαρξη παρεµφερών οικονοµικών
δραστηριοτήτων στην περιοχή.
ε) Ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα προς την «Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» να προβεί
στις απαιτούµενες ενέργειες σχετικά µε:
αα) τον έλεγχο ή/και διασταύρωση των στοιχείων του φακέλου
της επενδυτικής πρότασης, προκειµένου αυτή να υπαχθεί στις
Στρατηγικές Επενδύσεις,
ββ) τη δηµοσίευση στοιχείων της επένδυσης, εκτός από εκείνα
που καλύπτονται από επιχειρηµατικό, βιοµηχανικό ή άλλο απόρρητο, και της εξέλιξής της, των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί
από τον φορέα της επένδυσης, καθώς και των σχετικών αποφάσεων και γνωµοδοτήσεων της Διοίκησης στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εµπορίου Α.Ε.», µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του
νόµου περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων.
στ) Αποδεικτικό καταβολής του 25% του συνόλου της διαχειριστικής αµοιβής στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.». Το ύψος του συνόλου της διαχειριστικής
αµοιβής, που καταβάλλεται στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων
και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» για την κάλυψη του διοικητικού
κόστους της διεκπεραίωσης του επενδυτικού φακέλου των «Στρατηγικών Ιδιωτικών Επενδύσεων», υπολογίζεται στο 0,1% του συνολικού κόστους της επένδυσης και δεν µπορεί να είναι κάτω των
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ούτε να υπερβαίνει τις διακόσιες
πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Το υπολειπόµενο ποσοστό
εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%), καταβάλλεται στην «Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» πριν από τη
συνεδρίαση της Δ.Ε.Σ.Ε., στην ηµερήσια διάταξη της οποίας έχει
εισαχθεί προς εξέταση η επενδυτική πρόταση. Σε περίπτωση µη
χαρακτηρισµού µιας επενδυτικής πρότασης ως στρατηγικής από
τη Δ.Ε.Σ.Ε. επιστρέφεται ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό
(75%) του συνόλου της διαχειριστικής αµοιβής.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του φορέα της
επένδυσης, στην οποία δηλώνεται ότι τα προσκοµιζόµενα έγ-
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γραφα, στοιχεία, δηλώσεις και δεδοµένα που εµπεριέχονται στον
υποβληθέντα φάκελο είναι ακριβή και αληθή.
η) Αναλυτική περιγραφή των αιτούµενων ενισχύσεων και των
σχετικών δαπανών, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία προς απόδειξη της πλήρωσης των κατά περίπτωση εφαρµοζόµενων προϋποθέσεων συµβατότητας του Κανονισµού (ΕΕ) υπ’ αριθµ.
651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (L 187), µόνο στην
περίπτωση που η αίτηση χαρακτηρισµού του επενδυτικού σχεδίου
ως Στρατηγικής Επένδυσης περιλαµβάνει και αίτηση χορήγησης
ενισχύσεων των άρθρων 12 και 14.»
5. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 4608/2019 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι ιδιωτικές επενδύσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν επί
εκτάσεων µε µικτό καθεστώς ιδιοκτησίας - δηµόσιες και ιδιωτικές
εκτάσεις- ή επί ακίνητων του Δηµοσίου ή των Νοµικών Προσώπων
Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), ή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) ή εταιρείας της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει,
άµεσα ή έµµεσα, στο Δηµόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., µε εξαίρεση τα ακίνητα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 2
του άρθρου 10 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) και του άρθρου 208 του
ν. 4389/2016 (Α’ 94), υπάγονται στις διατάξεις του Μέρους Β’ του
παρόντος ύστερα από απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., η οποία λαµβάνεται,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 19, πριν τη διενέργεια της
σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας της παρ. 3.
2. Η δηµοπράτηση των ακινήτων της παρ. 1 ή η παραχώρηση
αυτών, ανάλογα µε τη φύση και το καθεστώς του εκάστοτε ακινήτου, πραγµατοποιείται µέσω διεθνών ανοικτών διαγωνισµών σε
µία φάση, χωρίς προεπιλογή και σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο περί ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων και συµβάσεων
παραχώρησης. Σε ειδικές περιπτώσεις, αν συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης τεχνικής πολυπλοκότητας των προς υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων ή λόγοι ειδικού ενδιαφέροντος, που αιτιολογούνται
ειδικά, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση
µέσω διαδικασίας διεθνούς κλειστού διαγωνισµού ή διαδικασίας
ανταγωνιστικού διαλόγου.»
6. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Μετά την υποβολή του επενδυτικού φακέλου συντάσσεται
εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών Μνηµόνιο Συνεργασίας
µεταξύ του φορέα της επένδυσης και του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, το οποίο περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα της αδειοδοτικής διαδικασίας και υλοποίησης της επένδυσης, τις αντισταθµιστικές παροχές και τις
ειδικότερες υποχρεώσεις του φορέα της επένδυσης, το χρηµατοδοτικό σχήµα και την ικανότητα χρηµατοδότησης της επένδυσης
µέσω παροχής επιστολής προθέσεων χρηµατοδότησης ή υποστήριξης από χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα στην
Ε.Ε. ή από άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα τα οποία έχουν αξιολογηθεί επαρκώς από διεθνείς οίκους αξιολόγησης ή/ και από τον
ίδιο τον επενδυτή ή/ και από τρίτο, καθώς και τις υποχρεώσεις της
Διοίκησης αναφορικά µε την πρόοδο της αδειοδοτικής διαδικασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους Β’. Το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα αδειοδότησης περιλαµβάνει λεπτοµερή καταγραφή
του απαιτούµενου χρόνου για την υποβολή των επιµέρους φακέλων για την έκδοση κάθε απαιτούµενης άδειας, έγκρισης ή γνωµοδότησης, καθώς και του απαιτούµενου χρόνου για την έκδοση
αντίστοιχα κάθε απαιτούµενης άδειας, έγκρισης ή γνωµοδότησης.»
7. Το άρθρο 13 του ν. 4146/2013 (Α’ 90) εφαρµόζεται και για τις
Στρατηγικές Επενδύσεις του ν. 4608/2019.
Άρθρο 44
Ρύθµιση θεµάτων επιστροφής των εγγυητικών
επιστολών που υποβάλλονται από ναυτιλιακές
επιχειρήσεις υπαγόµενες στις διατάξεις του άρθρου 25
του ν. 27/1975 (Α’77), µετά την ανάκληση
της απόφασης υπαγωγής
1. Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του
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άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77), µετά την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, υποβάλουν αίτηµα στη Διεύθυνση Κεφαλαίων
Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την
επιστροφή της τραπεζικής εγγύησης της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
Για την επιστροφή της τραπεζικής εγγύησης εξακριβώνεται, βάσει
των στοιχείων του φακέλου της επιχείρησης που τηρείται στην
Υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται το αίτηµα και των πιστοποιητικών της παρ. 3, ότι οι λόγοι για τους οποίους είχε εκδοθεί έχουν
εκλείψει και δεν συντρέχουν λόγοι κατάπτωσης κατά τα οριζόµενα
στις παρ. 2 και 3.
2. Η τραπεζική εγγύηση δεν επιστρέφεται µετά από την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στις διατάξεις
του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού
Δηµοσίου, σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε παράβαση
των όρων της απόφασης υπαγωγής, για την οποία δεν έχει επιβληθεί η σχετική κύρωση και υπό την προϋπόθεση ότι η διαπίστωση της παράβασης και η αποστολή του έγγραφου της
Υπηρεσίας προς την επιχείρηση για υποβολή έκθεσης απόψεων
επ’ αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του α.ν. 378/1967 (Α’ 82), έχουν
γίνει ή θα γίνουν το αργότερο εντός οκτώ (8) ετών από τη δηµοσίευση της απόφασης ανάκλησης.
3. Επιπρόσθετα, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει ολικά υπέρ
του Ελληνικού Δηµοσίου εφόσον η επιχείρηση ή το προσωπικό
της δεν έχουν εκπληρώσει ή δεν εκπληρώσουν τις κάθε είδους
υποχρεώσεις τους προς το Δηµόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, εντός δύο (2) µηνών από την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975. Για τη
διαπίστωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της, η επιχείρηση
οφείλει εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης
ανάκλησης, να υποβάλει αιτήσεις στις κατά περίπτωση αρµόδιες
αρχές, προκειµένου να διενεργηθούν οι απαιτούµενοι έλεγχοι και
να λάβει σχετικά πιστοποιητικά.
4. Η µη εµπρόθεσµη υποβολή των αιτήσεων για έκδοση των πιστοποιητικών, καθώς και η µη προσκόµιση αυτών στη Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το αργότερο εντός ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση της
απόφασης ανάκλησης της υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου
25 του
ν. 27/1975, συνιστούν λόγο ολικής κατάπτωσης της τραπεζικής εγγύησης. Η προθεσµία υποβολής των πιστοποιητικών παρατείνεται αυτοδίκαια κατά ένα (1) έτος από την εκάστοτε λήξη
αυτής, εφόσον η επιχείρηση υποβάλλει στη Διεύθυνση Κεφαλαίων
Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικό
αίτηµα, συνοδευόµενο από βεβαιώσεις των αρµοδίων αρχών, από
τις οποίες προκύπτει η εµπρόθεσµη υποβολή της αίτησης σε
αυτές, καθώς και το στάδιο εξέτασής της.
Άρθρο 45
Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις
1. Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 39 καταλαµβάνει τις ενισχύσεις που χορηγούνται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου.
2. α) Για τις επιχειρήσεις των οποίων η δηµοσίευση της απόφασης ανάκλησης της υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 25
του ν. 27/1975 είναι προγενέστερη της έναρξης ισχύος του παρόντος δεν ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 44,
και εξακολουθούν να εφαρµόζονται σε σχέση µε την κατάπτωση
της εγγυητικής επιστολής, οι διατάξεις των τριών τελευταίων
εδάφιων του άρθρου 22 του ν. 1262/1982. Οι επιχειρήσεις του
προηγούµενου εδαφίου οφείλουν να έχουν υποβάλει τα αιτήµατα στις κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές για έκδοση των πιστοποιητικών περί εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς το
Δηµόσιο, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος µετά από τη δηµοσίευση της απόφασης ανάκλησης της υπαγωγής τους στις
διατάξεις του ν. 27/1975, που δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα
(1) έτος και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση τριών (3)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για την προσκόµιση
των πιστοποιητικών στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, όσον
αφορά την προθεσµία και τη διαδικασία παράτασης αυτής,
ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 44. Κατ’ εξαίρεση,

17200

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σε περίπτωση που η προθεσµία αυτή έχει παρέλθει πριν τη δηµοσίευση του παρόντος, εφόσον υποβληθεί το προβλεπόµενο αίτηµα, παρέχεται αυτοδίκαια παράταση που λήγει µε τη
συµπλήρωση ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του παρόντος. Η µη υποβολή των αιτήσεων στις αρµόδιες αρχές
για έκδοση των πιστοποιητικών εντός του εύλογου χρόνου που τίθεται στην παρούσα περίπτωση καθώς και η µη προσκόµιση
αυτών στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός της ισχύουσας προθεσµίας, συνιστούν λόγο ολικής κατάπτωσης της τραπεζικής εγγύησης.
β) Στις επιχειρήσεις των οποίων η απόφαση ανάκλησης της υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 25 του
ν. 27/1975 έχει δηµοσιευθεί µέχρι και την 31.12.2013 και οι οποίες υπέβαλαν αίτηµα
στην οικεία Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) για έκδοση πιστοποιητικού περί εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εντός της προθεσµίας της περ. α’, εάν η τραπεζική εγγύηση κρατείται λόγω µη
προσκόµισης του πιστοποιητικού αυτού, δύναται να επιστραφεί
µε την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι κατάπτωσης,
µε την προσκόµιση βεβαίωσης της ίδιας Υπηρεσίας από την οποία
διαπιστώνεται ότι: αα) το αιτηθέν πιστοποιητικό δεν θα εκδοθεί
διότι έχει παρέλθει ο χρόνος που βάσει της κείµενης νοµοθεσίας
δύναται να εκδοθούν οριστικές πράξεις προσδιορισµού του
φόρου για διαχειριστικές περιόδους µέχρι την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στις διατάξεις του άρθρου 25
του ν. 27/1975, και ββ) από τα τηρούµενα αρχεία δεν προκύπτουν
σε βάρος της επιχείρησης ανεξόφλητες οφειλές που να αφορούν
την περίοδο ισχύος της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του
άρθρου 25 του ν. 27/1975.
3. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου
6 του α.ν. 89/1967 καταργούνται.
4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 και η παρ. 4 του άρθρου 18
του ν. 4608/2019 καταργούνται.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 22
του ν. 1262/1982 (Α’ 70).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Άρθρο 46
Τροποποίηση του άρθρου 22 Α του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος (ΚΦΕ) σχετικά µε την προσαύξηση σε 100%
της έκπτωσης δαπανών επιστηµονικής
και τεχνολογικής έρευνας
Το άρθρο 22Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.
4172/2013, Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 22Α
1. Οι δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις
οποίες περιλαµβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισµού και των
οργάνων, που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της
επιστηµονικής και της τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγµατοποίησής τους προσαυξηµένες κατά ποσοστό εκατό τοις
εκατό (100%). Τα κριτήρια χαρακτηρισµού των δαπανών της παρούσας καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων. Αν προκύψουν ζηµίες µετά από την αφαίρεση του ως
άνω ποσοστού, αυτές µεταφέρονται µε βάση το άρθρο 27.
2. Συγχρόνως µε την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης
η επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας
που πραγµατοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών
αυτών διενεργούνται µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) µηνών.
Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ενηµερώνει σχετικά το Υπουργείο Οικονοµικών, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που καθορίζεται στην κοινή απόφαση της παρ. 1.

3. α) Εναλλακτικά, αντί της διαδικασίας της παρ. 2, η επιχείρηση, συγχρόνως µε την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης,
µπορεί να υποβάλει στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συνοδευόµενα από έκθεση ελέγχου για την
πραγµατοποίηση των δαπανών και το ύψος αυτών, η οποία υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή/και ελεγκτική εταιρεία
που είναι εγγεγραµµένος/η στο Δηµόσιο Μητρώο µε την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα
άρθρα 14 και 37 του ν. 4449/2017, µετά από τη διενέργεια σχετικού ελέγχου, σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Δ.Χ.Π.Α.) και τη φορολογική νοµοθεσία.
β) Στην περίπτωση αυτή η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας προβαίνει σε έλεγχο επί του φυσικού αντικειµένου, ήτοι
ελέγχει εάν οι πραγµατοποιηθείσες δαπάνες αφορούν σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση
των δαπανών, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρούσας, διενεργούνται από την αρµόδια Υπηρεσία µέσα σε χρονικό διάστηµα έξι
(6) µηνών. Μετά από την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσµίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη της
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛ.Τ.Ε.), καθορίζεται το ελεγκτικό πλαίσιο (Διεθνή Πρότυπα), βάσει του οποίου
διενεργούνται οι έλεγχοι από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές
ή/και τις ελεγκτικές εταιρείες, σύµφωνα µε τον ν. 4449/2017, τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικασία ελέγχου από
την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η διενέργεια
του ελέγχου των δαπανών επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή/και ελεγκτικές εταιρείες,
όπως ορίζεται στο παρόν, θεωρείται υποχρεωτικός έλεγχος. Οι
ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή/και ελεγκτικές εταιρείες, που διενεργούν τον εν λόγω έλεγχο, εφαρµόζουν αναλογικά τις διατάξεις
περί απαγόρευσης παροχής µη ελεγκτικών υπηρεσιών που
ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου οντοτήτων δηµοσίου συµφέροντος, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισµό ΕΕ
537/2014 και τον
ν. 4449/2017, όπως ισχύουν για τις οντότητες µη δηµοσίου συµφέροντος.
δ) Οι εκθέσεις ελέγχου της παρ. 3.α υπόκεινται σε δειγµατοληπτικό έλεγχο που διενεργείται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας
και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο
δειγµατοληπτικός αυτός έλεγχος διενεργείται σε ετήσια βάση και
αφορά κατ’ ελάχιστον στο πέντε τοις εκατό (5%) των κατατεθειµένων εκθέσεων ελέγχου. Αν κατά τον ως άνω δειγµατοληπτικό
έλεγχο διαπιστώνονται παραβάσεις των διατάξεων, ως προς την
ακρίβεια και την πληρότητα της έκθεσης από τον ορκωτό ελεγκτή
- λογιστή ή/και την ελεγκτική εταιρεία, η υπόθεση διαβιβάζεται
στην Ε.Λ.Τ.Ε. για περαιτέρω έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων της
παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 4449/2017.»
Άρθρο 47
Σύσταση Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων
1. Στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται Εθνικό
Μητρώο Νεοφυών (startups) Επιχειρήσεων. Η εγγραφή στο εν
λόγω Μητρώο γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας, µετά από σχετική αίτηση της επιχείρησης και
θετική εισήγηση από επιτροπή αξιολόγησης. Με κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµοδίου για την έρευνα και
την τεχνολογία Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη
του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας
(ΕΣΕΤΕΚ), καθορίζονται όλα τα ειδικότερα θέµατα για τα απαιτούµενα στοιχεία του Μητρώου και την τήρησή τους, η διαδικασία εγγραφής/διαγραφής των επιχειρήσεων σε αυτό, οι προϋποθέσεις
και τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις προκειµένου να εγγραφούν σε αυτό, η διαδικασία αξιολόγησής τους, οι
λεπτοµέρειες για τη σύσταση και λειτουργία των επιτροπών αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
2. Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 1, ως
νεοφυής (startups) επιχείρηση νοείται κάθε επιχείρηση που εγγρά-
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φεται στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών (startups) Επιχειρήσεων. Ακολούθως, οποιεσδήποτε ρυθµίσεις στην κείµενη νοµοθεσία αφορούν σε νεοφυείς (startups) επιχειρήσεις, έχουν εφαρµογή µόνο
επί των εγγεγραµµένων επιχειρήσεων στο εν λόγω Μητρώο.
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (A’ 170),
για τις επιχειρήσεις που αιτούνται την εγγραφή τους ή είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο της παρ. 1, δύνανται να διαβιβάζονται
στην Γ.Γ.Ε.Τ. στοιχεία από άλλα µητρώα ή βάσεις δεδοµένων που
τηρούνται στον δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Το είδος και
το πλήθος των στοιχείων που διαβιβάζονται στην Γ.Γ.Ε.Τ., για τους
σκοπούς λειτουργίας του µητρώου της παρ. 1, ο χρόνος, ο τρόπος
και η διαδικασία διαβίβασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα,
καθορίζονται µε κοινή απόφαση του αρµοδίου για την έρευνα και
την τεχνολογία Υπουργού, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρµοδίου Υπουργού.

κεφαλαίου έχει γίνει µε σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήµατος, που µαταιώνει τον σκοπό της παρούσας, επιβάλλεται
πρόστιµο στο φυσικό πρόσωπο ίσο µε το ύψος του οφέλους που
επιδίωξε. Για την επιβολή του προστίµου της παρούσας παραγράφου εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 62 του ν. 4174/2013 (Α’
170).
4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που συντρέχουν για τον χαρακτηρισµό του φορολογουµένου – φυσικού προσώπου ως επενδυτή κατά την έννοια του παρόντος σε νεοφυή επιχείρηση ή σε
νεοφυείς επιχειρήσεις (startups επιχειρήσεις), ο τρόπος, ο χρόνος
και τα χαρακτηριστικά της εισφοράς του κεφαλαίου, η διαδικασία
έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδηµα των φυσικών προσώπων
της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα, καθορίζονται µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, του αρµοδίου για την
έρευνα και την τεχνολογία Υπουργού και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.»

Άρθρο 48
Τροποποίηση του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας (ΚΦΔ) σχετικά µε τη χορήγηση
φορολογικών στοιχείων στη Γενική Γραµµατεία
Έρευνας και Τεχνολογίας και τη Διυπηρεσιακή
Μονάδα Ελέγχου Αγοράς

Άρθρο 50
Δικαίωµα αµοιβής αξιολογητών – Τροποποίηση
του άρθρου 135 του ν. 4472/2017

Στο άρθρο 17 του ν. 4174/2013 ( Α’ 170) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Στο τέλος της παρ. 1 προστίθεται περ. ιζ’ ως εξής:
«ιζ) σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά µε στοιχεία µητρώου και οικονοµικά στοιχεία των
επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή ή είναι εγγεγραµµένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, καθώς
και στους ελεγκτές της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς
για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.»
2. Προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, του Διοικητή
της ΑΑΔΕ και των αρµόδιων Υπουργών για τα θέµατα έρευνας και
τεχνολογίας και για τα θέµατα ελέγχου της αγοράς καθορίζονται
ο ειδικότερος τρόπος, το είδος και το πλήθος των στοιχείων µητρώου και οικονοµικών στοιχείων που διαβιβάζονται στη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας και στη Γενική Γραµµατεία
Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή δυνάµει της περ. ιζ’
της παρ. 1.»
Άρθρο 49
Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτικούς αγγέλους
Στον ν. 4172/2013 προστίθεται άρθρο 70Α ως εξής:
«Άρθρο 70Α
Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδηµα ποσοστού
επί κεφαλαίου που εισφέρουν φυσικά πρόσωπα
σε εγγεγραµµένες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών
Επιχειρήσεων
1. Σε περίπτωση που φορολογούµενος – φυσικό πρόσωπο εισφέρει κεφάλαιο (angel investor) σε κεφαλαιουχική εταιρεία που
είναι εγγεγραµµένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων
της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ποσό ίσο µε το πενήντα τοις
εκατό (50%) του ποσού της εισφοράς του, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδηµά του αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήµατος του φορολογικού έτους εντός του οποίου
πραγµατοποιήθηκε η εισφορά.
2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται για εισφορές κεφαλαίων φυσικού προσώπου – επενδυτή, µέχρι του συνολικού ποσού των τριακοσίων
χιλιάδων (300.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος, οι οποίες (εισφορές κεφαλαίων) διενεργούνται σε έως τρεις (3), κατά τον µέγιστο
αριθµό, διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και µέχρι του ποσού
των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά επιχείρηση.
3. Η εισφορά κεφαλαίου της παρ. 1 εκτελείται υποχρεωτικά
µέσω τραπεζικής καταθέσεως. Εφόσον αποδειχθεί, µετά από σχετικό έλεγχο της αρµόδιας φορολογικής αρχής, ότι η εισφορά του

Η παρ. 3 του άρθρου 135 του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Πέραν των παροχών και αποζηµιώσεων του παρόντος δεν
δικαιολογείται η χορήγηση άλλων µισθολογικών παροχών, µε
οποιαδήποτε ονοµασία, πλην της αµοιβής από συγγραφικά δικαιώµατα, από δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας, από παροχή
εκπαιδευτικού έργου, από συµµετοχή σε επιτροπές ή επιστηµονικά ή διοικητικά συµβούλια του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα ή
Διοικούσες Επιτροπές Α.Ε.Ι., από αξιολόγηση προτάσεων ή
έργων και από τη συµµετοχή µε οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες τεχνολογικής βάσης - έντασης γνώσης, και πλην της πρόσθετης αµοιβής για εκτέλεση χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών
και λοιπών προγραµµάτων.»
Άρθρο 51
Συνεδρίαση επιτροπών µέσω τηλεδιάσκεψης
Η παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 (Α’ 258) αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Η συνεδρίαση των επιτροπών των παρ. 8 και 9 δύναται να
διεξαχθεί και µε τηλεδιάσκεψη, η οποία πραγµατοποιείται µε
κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό µέσο. Η γραµµατειακή υποστήριξη των επιτροπών παρέχεται από τη ΓΓΕΤ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα και κάθε τεχνική
ή άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.»
Άρθρο 52
Καθορισµός του ΕΛΙΑΜΕΠ ως δικαιούχου
χρηµατοδότησης από το ΕΛΙΔΕΚ – Τροποποίηση
του άρθρου 2 του ν. 4429/2016
Το πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.
4429/2016 (Α’ 199), αντικαθίσταται και η παρ. 2 διαµορφώνεται
ως εξής:
«2α. Κύριοι δικαιούχοι χρηµατοδότησης εκ µέρους του Ιδρύµατος είναι, µε την επιφύλαξη της παρ. 1ε, Πανεπιστήµια και
Τ.Ε.Ι. που εδρεύουν στην Ελλάδα, οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί
φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), τα Ερευνητικά
Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα των ν. 2083/1992 και 3685/2008 και
το Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής
(ΕΛΙΑΜΕΠ). Συνδικαιούχοι χρηµατοδότησης δύνανται να είναι
επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα και λοιποί
φορείς του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα της ηµεδαπής. Οι
δυνητικοί δικαιούχοι (κύριοι και συνδικαιούχοι) χρηµατοδότησης
θα ορίζονται στις εκάστοτε προκηρύξεις.
β. Ειδικά για υποτροφίες για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών και µεταδιδακτορικών µελετών, δικαιούχοι είναι φυσικά
πρόσωπα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και σύνδεσής τους µε συγκεκριµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα ή ερευνητικό κέντρο, που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η εκάστοτε προκήρυξη.»
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Άρθρο 53
Απαλλαγή από φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά
των υποτροφιών του ΕΛΙΔΕΚ
Τα προβλεπόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 72 του
ν.
4610/2019 εφαρµόζονται ανάλογα στις υποτροφίες αριστείας και
στις ανταποδοτικές υποτροφίες που χορηγούνται από το Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας Καινοτοµίας (ΕΛΙΔΕΚ).
Άρθρο 54
Ρυθµίσεις για τη βιβλιοθήκη του Εθνικού
Ιδρύµατος Ερευνών
Στο τέλος του άρθρου 59 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) προστίθενται παρ. 17 έως 23 ως εξής:
«17. Η Βιβλιοθήκη του ΕΙΕ, η οποία αποτέλεσε Τµήµα της Υπηρεσίας ΕΚΤ βάσει του άρθρου 4 του π.δ. 226/1989 (εφεξής Βιβλιοθήκη), ανήκει στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και από τη δηµοσίευση
του παρόντος και µέχρι τη σύναψη του συµφωνητικού συνεργασίας µεταξύ του ΕΙΕ και του ΕΚΤ οι χώροι της Βιβλιοθήκης χρησιµοποιούνται από το ΕΚΤ και από το ΕΙΕ. Με το συµφωνητικό
συνεργασίας µεταξύ του ΕΙΕ και του ΕΚΤ προσδιορίζονται και οι
όροι παραχώρησης της χρήσης της Βιβλιοθήκης του ΕΙΕ για δράσεις του ΕΚΤ ή/και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συναφείς µε την αποστολή τους.
18. Η Βιβλιοθήκη έχει τις κατωτέρω αναφερόµενες δράσεις:
α) Παροχή υπηρεσιών βιβλιοθήκης (µε φυσική παρουσία ή εξ
αποστάσεως) ανοιχτής στο ερευνητικό, επιστηµονικό και ευρύτερο αναγνωστικό κοινό.
β) Λειτουργία και υποστήριξη ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου και
ασύρµατου δικτύου στον χώρο της βιβλιοθήκης, για την πρόσβαση των επισκεπτών της βιβλιοθήκης στις ηλεκτρονικές πληροφοριακές πηγές που θα εξασφαλίσει.
Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης του ΕΙΕ είναι ανεξάρτητη από τη
λειτουργία της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ.
γ) Είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση ροής επιστηµονικών πληροφοριών στους ερευνητές των ινστιτούτων του ΕΙΕ και για την
υποστήριξη των ερευνητικών δράσεών τους και τη διάδοση των
ερευνητικών αποτελεσµάτων τους σύµφωνα µε τις αρχές της
Ανοικτής Επιστήµης. Για τον σκοπό αυτόν συνεργάζεται στενά µε
όµορες βιβλιοθήκες ακαδηµαϊκών και ερευνητικών φορέων.
19. Το προσωπικό µε συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου
που υπηρετεί στις δράσεις της Βιβλιοθήκης, που περιγράφονται
στο άρθρο 18 και έχει µεταφερθεί στο ΕΚΤ, µπορεί να µεταφέρεται εκ νέου στο ΕΙΕ, µε την ίδια νοµική σχέση απασχόλησης και
διατηρεί όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τις ενεργές κατά τη δηµοσίευση του παρόντος συµβάσεις εργασίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία του επόµενου εδαφίου. Η µεταφορά του προσωπικού διενεργείται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µετά από σχετική αίτηση εκάστου των εργαζοµένων, εντός
µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος, προς την αρµόδια υπηρεσία του ΕΚΤ, η οποία κοινοποιείται στην αρµόδια υπηρεσία του
ΕΙΕ.
20. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταφοράς του προσωπικού της Βιβλιοθήκης στο ΕΙΕ, βάσει και των διατάξεων της
παρ. 19, µεταφέρεται µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταµένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από το ΕΚΤ στο ΕΙΕ, το µέρος
της τακτικής επιχορήγησης του έτους 2020 που αφορά στη µισθοδοσία του προσωπικού που θα παραµείνει στο ΕΙΕ.
21. Στο πλαίσιο των αναφεροµένων στην παρ. 17, στην κυριότητα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών ανήκουν: α) οι τίτλοι των έντυπων επιστηµονικών περιοδικών και βιβλίων που απαρτίζουν τη
συλλογή της βιβλιοθήκης, όπως αυτοί είναι καταγεγραµµένοι στον
Κατάλογο της Βιβλιοθήκης, β) τα γραφεία, τα έπιπλα και ο εξοπλισµός του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου που υπάρχουν στον χώρο
της Βιβλιοθήκης για παροχή υπηρεσιών στο κοινό και για χρήση
από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, αφαιρούµενα από την κατάσταση παγίων του ΕΚΤ.

22. Η κατά την παρ. 16 οριζόµενη χρήση των χώρων του κτιρίου
του ΕΙΕ από το ΕΚΤ ορίζεται για χρονικό διάστηµα µέχρι 30 Ιουνίου
2021, οπότε θα πρέπει να έχουν εκκενωθεί όλοι οι χώροι εντός του
κτιρίου του ΕΙΕ που χρησιµοποιούνται από το ΕΚΤ.
23. Ο τρόπος υπολογισµού της συµµετοχής του ΕΚΤ στις λειτουργικές δαπάνες του κτιρίου του ΕΙΕ καθορίζεται µε οικονοµικοτεχνική µελέτη ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή, που ορίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.»
Άρθρο 55
Μεταβατικές διατάξεις
1. Η παρ. 1 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013, όπως τροποποιείται µε το παρόν, αναφορικά µε την εφαρµογή του ποσοστού
100%, τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεµβρίου 2020.
2. Οι διαδικασίες της παρ. 3 του άρθρου 22 Α του ν. 4172/2013,
όπως αυτή προστέθηκε µε το παρόν, µπορεί να εφαρµόζονται και
για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας, κατά την παρ. 2 του άρθρου 22 Α του ν. 4172/2013, που έχουν ήδη υποβληθεί στη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 56
Kαταργούµενες διατάξεις
1. Η περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 155/2007 (Α’ 198)
καταργείται.
2. Η περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 155/2007 καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Άρθρο 57
Θέµατα Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας
1. Στον ν. 1100/1980 (Α’ 295) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Η περ. ι’ του άρθρου 2 αντικαθίσταται, προστίθενται περ. ιστ’
και ιζ’ και το άρθρο 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 2
Σκοποί
Σκοποί του Οικονοµικού Επιστηµονικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος είναι:
α) Η έρευνα και ανάλυση των οικονοµικών θεµάτων προς ανάπτυξη της εν γένει οικονοµικής σκέψεως εις την Ελλάδα και προς
παροχή, οίκοθεν ή κατόπιν προσκλήσεως των αρµοδίων Αρχών,
των Υπηρεσιών του Δηµοσίου, Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και ετέρων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και παντός ετέρου Οργανισµού,
επιστηµονικώς ηλεγµένων µελετών επί των διαφόρων οικονοµικών
προβληµάτων της Χώρας ή επί οποιουδήποτε θέµατος αρµοδιότητάς του.
β) Η γνωµοδότηση για γενικά και ειδικά οικονοµικά θέµατα µε
δική του πρωτοβουλία ή εφόσον προσκληθεί από τον αρµόδιο
Υπουργό και µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από αυτόν.
γ) Η επεξεργασία και η εισήγηση στις αρµόδιες κρατικές αρχές
γενικών οικονοµικών και ειδικών δηµοσιονοµικών λογιστικών ελεγκτικών κοστολογικών εµπορικών και λοιπών αρχών, σχεδίων και
προτύπων, η εκλαΐκευση και διάδοσή τους, καθώς και η συνεχής
προσπάθεια να εφαρµοστούν και επικρατήσουν τα προσφορότερα από αυτά σε όλες τις εκδηλώσεις της οικονοµικής δραστηριότητας.
δ) Η συµβολή στην εφαρµογή των µεθόδων και τρόπων για ορθολογική οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση, µε σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την αύξηση της παραγωγικότητας
των δηµοσίων και ιδιωτικών οικονοµικών µονάδων.
ε) Η γνωµοδότηση σε θέµατα εκπαίδευσης στον οικονοµικό
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τοµέα µε δική του πρωτοβουλία ή εφόσον τη ζητήσουν οι αρµόδιοι
υπουργοί.
στ) Η ανάπτυξη της επιστηµονικής οικονοµικής σκέψεως των
µελών του Οικονοµικού Επιστηµονικού Επιµελητηρίου και των παραγόντων της οικονοµικής ζωής της Χώρας, βάσει συγχρόνων επιστηµονικών µεθόδων και αντιλήψεων, δια διαλέξεων, οµιλιών,
περιοδικών, συγγραφών και άλλων πρόσφορων µέσων.
ζ) Η προάσπιση των επιστηµονικών, επαγγελµατικών, οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συµφερόντων, η µέριµνα για την
προαγωγή και την προστασία των επαγγελµατικών συµφερόντων
των µελών του, καθώς και η τήρηση από τα εν λόγω πρόσωπα των
κανόνων της δεοντολογίας και αξιοπρέπειας κατά την άσκηση του
επαγγέλµατός τους, µε την επιβολή πειθαρχικών ή διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβίασης αυτών.
η) Η χορήγηση στα µέλη του, όταν χρησιµοποιούν το πτυχίο
τους για επαγγελµατικούς λόγους, πιστοποιητικού για την επάρκειά τους στην άσκηση συγκεκριµένης δραστηριότητας του οικονοµολογικού επαγγέλµατος.
θ) Η συµµετοχή σε διεθνείς οργανισµούς επιµελητηρίων και σε
λοιπούς συναφείς οργανισµούς, η ανάπτυξη σχέσεων µε αντίστοιχους οργανισµούς άλλων χωρών, η οργάνωση και η συµµετοχή
σε συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση
των σκοπών του.
ι) Η σύµπραξη µε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε τοµείς αρµοδιότητάς του για την εκτέλεση έργων ή την
παροχή υπηρεσιών.
ια) Η συνεργασία µε τα επιστηµονικά και επαγγελµατικά σωµατεία του κλάδου των οικονοµικών επιστηµονικών και η παροχή
βοήθειας σε αυτά για την επίτευξη των σκοπών τους.
ιβ) Η έκδοση περιοδικών και συγγραµµάτων, η οργάνωση διαλέξεων, δηµοσίων συζητήσεων και η λήψη κάθε µέτρου που συµβάλλει στη συνεχή επιµόρφωση και εκπαίδευση των µελών του και
των µη µελών του, κατόχων επαγγελµατικής ταυτότητας λογιστή
φοροτεχνικού που χορηγείται από το Ο.Ε.Ε. Για την ανάπτυξη των
παραπάνω το Ο.Ε.Ε. δύναται να εφαρµόσει νέες τεχνολογίες.
ιγ) Η υλοποίηση προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτόνοµα ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς, σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.
ιδ) Η παροχή διαρκούς εκπαίδευσης και επιµόρφωσης στα
µέλη του και στους λογιστές φοροτεχνικούς.
ιε) Η προβολή της δραστηριότητας και των υπηρεσιών του µε
δηµοσιεύσεις στα σύγχρονα µέσα µαζικής επικοινωνίας ή µε
άλλον πρόσφορο τρόπο.
ιστ) Η συνεργασία µε Πανεπιστήµια για την υλοποίηση προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών των Πανεπιστηµίων σχετικών
µε τις δραστηριότητες του οικονοµολογικού επαγγέλµατος.
ιζ) Η ίδρυση ή η συµµετοχή σε αστικές µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείες, οι σκοποί των οποίων είναι συναφείς µε τους
σκοπούς του Ο.Ε.Ε.. Το Ο.Ε.Ε. δύναται ειδικότερα να ιδρύει ή να
συµµετέχει σε αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες, που θα παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιµόρφωσης στα µέλη του
Ο.Ε.Ε. ή/και σε τρίτα πρόσωπα, θα δραστηριοποιούνται σε τοµείς
ανάπτυξης εφαρµογών πληροφορικής και ψηφιακής τεχνολογίας
και θα υλοποιούν προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από εθνικούς
πόρους, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισµούς. Η
διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων των εταιρειών αυτών ασκείται αποκλειστικά από τους νόµιµους εκπροσώπους των εταίρων.
Για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης απαιτείται στην πλειοψηφία
να περιλαµβάνεται και η ψήφος του εκπροσώπου του Ο.Ε.Ε..»
β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 9 αντικαθίσταται και
η παρ. 8 διαµορφώνεται ως εξής:
«8. Τα µέλη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., οι Πρόεδροι
και οι Γενικοί Γραµµατείς των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τµηµάτων του Ο.Ε.Ε. εφόσον είναι υπάλληλοι του δηµόσιου
τοµέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε µε τον ν. 1256/1982 (Α’ 65), δικαιούνται άδειας απουσίας από την υπηρεσία τους χωρίς περικοπή αποδοχών, µέχρι έξι (6) ηµέρες το µήνα, για να
εκπληρώσουν τα καθήκοντα που απορρέουν από την ιδιότητά
τους.
Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε., εφόσον είναι υπάλληλος του δηµόσιου
τοµέα, πλην των µελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., δύναται να πάρει άδεια
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απουσίας από την υπηρεσία του για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί
η θητεία του ή κατόπιν δηλώσεώς του να παραµείνει στην υπηρεσία του ασκώντας παράλληλα τα καθήκοντά του. Σε κάθε περίπτωση, διατηρεί όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από την
υπαλληλική του ιδιότητα, εκτός από το δικαίωµα να λαµβάνει
µισθό από την υπηρεσία του.»
γ. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται να επιβάλει ανάλογα µε
τη βαρύτητα του παραπτώµατος τις ακόλουθες ποινές:
α) έγγραφη επίπληξη,
β) πρόστιµο έως τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ,
γ) προσωρινή διαγραφή του µέλους για χρονικό διάστηµα µέχρι
έξι (6) µηνών,
δ) οριστική διαγραφή του µέλους εφόσον έχει υποπέσει σε πειθαρχικό αδίκηµα καθ’ υποτροπήν και έχει ήδη επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται στις περ. γ) και δ) να επιβάλει
σωρευτικά και το πρόστιµο.
4. Τα ποσά των ποινών της παρ. 3 θεωρούνται έσοδα του Ο.Ε.Ε.
και εισπράττονται κατά τη διαδικασία είσπραξης των δηµοσίων
εσόδων σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων.»
δ. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο – Ανώτατο
Πειθαρχικό Συµβούλιο
1. Για την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωµάτων των µελών
του Επιµελητηρίου συνιστώνται Πρωτοβάθµιο και Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο.
2. Τα Πειθαρχικά Συµβούλια απαρτίζονται από πέντε (5) αιρετά
µέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων
(ΣΤΑ) κατά την πρώτη µετά από τις εκλογές τακτική σύνοδό της.
3. Η θητεία των µελών των Πειθαρχικών Συµβουλίων είναι τετραετής. Υποψήφιοι για το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο
µπορούν να είναι όλα τα µέλη της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων
(ΣτΑ) και για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο τα µέλη που είναι
κάτοχοι των πτυχίων τους δέκα (10) τουλάχιστον έτη.
4. Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου,
µε εξαίρεση αυτές που επιβάλλουν έγγραφη επίπληξη, υπόκεινται
στο ένδικο µέσο της έφεσης που εκδικάζεται από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο.
5. Οι Πρόεδροι των Πειθαρχικών Συµβουλίων εκλέγονται µεταξύ
των µελών τους.
6. Καθήκοντα Γραµµατέα στα Πειθαρχικά Συµβούλια εκτελεί ο
Διευθυντής των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Ε..
7. Με διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατόπιν εισήγησης της Κεντρικής
Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την εξαίρεση
των µελών των Πειθαρχικών Συµβουλίων, την κλήση σε απολογία,
την έγγραφη απολογία και την παράσταση των πειθαρχικώς διωκοµένων ενώπιον των συµβουλίων αυτών, την εκδίκαση της πειθαρχικής υπόθεσης, καθώς και κάθε άλλο θέµα πειθαρχικής
διαδικασίας.»
2. Στο π.δ. 326/1983 (Α’ 117) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Στο τέλος του άρθρου 18 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Αν ο Πρόεδρος παραιτηθεί, εκλέγεται νέος Πρόεδρος σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13.»
β. Οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 19 αντικαθίστανται, προστίθεται
παρ. 6 και το άρθρο 19 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 19
Καθήκοντα Αντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέα και Ταµία
1. O Α’ Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Διοίκησης αναπληρώνει τον
Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντά του, όταν ο τελευταίος απουσιάζει
ή κωλύεται. Τον Α’ Αντιπρόεδρο, ως προς την αναπλήρωση του
Προέδρου, αναπληρώνουν κατά σειρά ο Β’ Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας και ο µεγαλύτερος στην ηλικία σύµβουλος. Ο
Πρόεδρος µπορεί να µεταβιβάζει αρµοδιότητες στον Α’ Αντιπρόεδρο και στον Β’ Αντιπρόεδρο µε απόφασή του.
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2. Ο Γενικός Γραµµατέας της Κ.Δ. έχει την ευθύνη τήρησης των
Πρακτικών του Διοικητικού Συµβουλίου και της έκδοσης αντιγράφων ή αποσπασµάτων ενηµέρωσης του Δ.Σ. για την πρόοδο της
υλοποίησης των αποφάσεων του, προετοιµασίας και πραγµατοποίησης των συνοδών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και τήρησης των Πρακτικών της. Έχει επίσης την ευθύνη τήρησης και
ενηµέρωσης του Μητρώου των Μελών του Ο.Ε.Ε. και των Πινάκων
των Αντιπροσώπων και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και
της έκδοσης αντιστοίχων βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών. Το Γενικό
Γραµµατέα σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας αναπληρώνει ο
µεγαλύτερος στην ηλικία σύµβουλος.
3. Ο Οικονοµικός Επόπτης της ΚΔ έχει την ευθύνη έγκαιρης κατάρτισης σχεδίων του ετησίου Προϋπολογισµού και του Ετησίου
Απολογισµού και της παρουσίασης σχετικών Προτάσεων στο Διοικητικό Συµβούλιο και στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων, παρακολουθεί την υλοποίηση του Προϋπολογισµού και υπογράφει τα
εντάλµατα πληρωµών, ενηµερώνει την ΚΔ για την οικονοµική κατάσταση του Επιµελητηρίου και εισηγείται για κάθε σχετικό ζήτηµα. Αν ο Οικονοµικός Επόπτης απουσιάζει ή κωλύεται, η ΚΔ
υποχρεούται να ορίσει προσωρινό αναπληρωτή του ή να εκλέξει
νέο Οικονοµικό Επόπτη.
4. Στον Α’ Αντιπρόεδρο, στον Β’ Αντιπρόεδρο, στον Γενικό Γραµµατέα και στον Οικονοµικό Επόπτη µπορούν να αναθέτονται µε
απόφαση του Δ.Σ. ειδικά καθήκοντα εποπτείας συγκεκριµένων τοµέων δραστηριότητας του Ο.Ε.Ε. εκτός από τα καθήκοντα που
προαναφέρονται.
5. Με τη διαδικασία της παρ. 6 του άρθρου 18 είναι δυνατή η
αντικατάσταση και του Α’ Αντιπροέδρου, Β’ Αντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέα και του Οικονοµικού Επόπτη.
6. Αν παραιτηθεί ο Α’ ή ο Β’ Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραµµατέας ή ο Οικονοµικός Επόπτης για οποιονδήποτε λόγο, η αντικατάσταση του παραιτηθέντος γίνεται µε την εκ νέου εκλογή του
µέλους που παραιτήθηκε σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13.»
3. Στο τέλος του άρθρου 10 του π.δ. 340/1998 (Α’ 228) προστίθενται παρ. 4, 5 και 6 ως εξής:
«4.Ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών υποχρεούται να υποβάλει
στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου διµήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία δηλώνει το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτηµένο να υπογράφει για
λογαριασµό του νοµικού προσώπου πράξεις που ανάγονται στο
αντικείµενο εργασιών του Λογιστή – Φοροτεχνικού, τη µορφή της
εργασιακής σχέσης που τους συνδέει, καθώς και αλλαγές στα δηλωθέντα στοιχεία του νοµικού προσώπου προς επικαιροποίηση
αυτών.
5. Αν ο νόµιµος εκπρόσωπος δεν καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση εντός του πρώτου διµήνου, το νοµικό πρόσωπο δεν εντάσσεται στο Μητρώο των νοµικών προσώπων παροχής λογιστικών
και φοροτεχνικών υπηρεσιών του άρθρου 11. Η πρόσβαση στο
συγκεκριµένο αρχείο επιτρέπεται µε την κατάθεση της υπεύθυνης
δήλωσης. Το Ο.Ε.Ε. ελέγχει το περιεχόµενο της εν λόγω δήλωσης,
ενηµερώνει αυτόµατα το Μητρώο των νοµικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών και εκδίδει ειδική
πράξη για όσα νοµικά πρόσωπα έχουν εκπέσει αυτοδίκαια λόγω
µη τήρησης της διαδικασίας που προβλέπεται.
6. Αν ο νόµιµος εκπρόσωπος, καταδικαστεί αµετάκλητα για τα
αδικήµατα του άρθρου 14, ανακαλείται η βεβαίωση που έχει χορηγηθεί και το νοµικό πρόσωπο παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών διαγράφεται από το αντίστοιχο Μητρώο.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Άρθρο 58
Σύσταση επιτροπών και οµάδων εργασίας ή έργου –
Τροποποίηση του άρθρου 58 του ν. 4314/2014 (Α’ 265)
Η παρ. 13 του άρθρου 58 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
µπορεί να συστήνονται και να συγκροτούνται επιτροπές και οµάδες εργασίας ή έργου µε αντικείµενο σχετικό µε την εφαρµογή
του παρόντος νόµου, καθώς και για ενέργειες σχετικές µε την επόµενη περίοδο προγραµµατισµού. Τα µέλη των πιο πάνω επιτροπών
ή οµάδων εργασίας ή έργου που προέρχονται από άλλους φορείς
υποδεικνύονται από τους φορείς τους.»
Άρθρο 59
Απόσπαση προσωπικού στην Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα
Η παρ. 8 του άρθρου πέµπτου του ν. 3912/2011 (Α’ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία και στις άµεσες θυγατρικές της µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, µε αποδεδειγµένη εµπειρία σε
θέµατα της Εταιρείας, από το Δηµόσιο ή νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε το άρθρο
14 του
ν. 2190/1994 (Α’ 28) ή από ανεξάρτητες αρχές, για
διάστηµα τριών (3) ετών, η οποία µπορεί να παρατείνεται µία φορά
για ίσο χρονικό διάστηµα. Ο υπάλληλος υποβάλλει αίτηση για
απόσπαση στην Εταιρεία, η οποία συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα και εγκρίνεται από το Διοικητικό της Συµβούλιο, χωρίς να απαιτείται προς τούτο η γνώµη του υπηρεσιακού
συµβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται ο υπάλληλος,
ακολούθως δε εκδίδεται κοινή απόφαση του αρµοδίου οργάνου
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί της διαδικασίας της κινητικότητας του ν. 4440/2016
(Α’ 224), τηρουµένων ωστόσο των προϋποθέσεων της περ. α’ της
παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016. Το κόστος της µισθοδοσίας
βαρύνει την Εταιρεία ή την άµεση θυγατρική της, στην οποία αποσπάται ο υπάλληλος. Ειδικότερα θέµατα του προσωπικού που
αποσπάται ρυθµίζονται από τον κανονισµό προσωπικού και αποδοχών της Εταιρείας για το οποίο ισχύουν αναλογικώς το άρθρο
3 και η παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η παρούσα εφαρµόζεται και
για το προσωπικό που έχει ήδη αποσπαστεί στην Εταιρεία. Η απόσπαση στην Εταιρεία προσωπικού από την ΜΟΔ ΑΕ σύµφωνα µε
την παρούσα επιτρέπεται κατά παρέκκλιση της περ. ζ’ του άρθρου
8 του καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ, όπως έχει κωδικοποιηθεί µε το
άρθρο 33 του ν. 3614/2007 (Α’ 267).»
Άρθρο 60
Καταχώριση πράξεων και στοιχείων
δηµοσίων συµβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ
Η µη καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ των απαιτούµενων από τον
νόµο πράξεων και στοιχείων δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν
σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα, την κανονικότητα και την επιλεξιµότητα των σχετικών δαπανών, εφόσον τα
ανωτέρω στοιχεία καταχωρισθούν από το αρµόδιο όργανο εντός
δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε διαφορετική περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις περί δηµοσιονοµικών
διορθώσεων και ανακτήσεων.
Άρθρο 61
Πληρωµές του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής
Για τις πάσης φύσεως πληρωµές που βαρύνουν τις πιστώσεις
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, οι οποίες προβλέπεται να διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο δεύτερο του ν.
3845/2010 (Α’ 65), παρατείνεται η προθεσµία συµµόρφωσης έως
τις 31.12.2020. Πληρωµές που έχουν διενεργηθεί, έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος, εκτός του συστήµατος πληρωµών της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής (ΕΑΠ) δεν πάσχουν εξ αυτού του λόγου
και παράγουν τα έννοµα αποτελέσµατά τους.
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Άρθρο 62
Τροποποίηση του άρθρου 200 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) –
Απόδοση στο Ελληνικό Δηµόσιο µερίσµατος από την
«Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας»
Η παρ. 3 του άρθρου 200 του ν.4389/2016 (Α’ 94), τροποποιείται
ως εξής:
«3. Ποσά τα οποία αποδίδονται στο Ελληνικό Δηµόσιο ως µέρισµα σύµφωνα µε την υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 199, χρησιµοποιούνται από το Ελληνικό Δηµόσιο για την
υλοποίηση προγραµµάτων, έργων ή µελετών στο πλαίσιο της ακολουθούµενης επενδυτικής και αναπτυξιακής πολιτικής και χρηµατοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Τα ποσά αυτά
τα οποία αποδίδονται στο Ελληνικό Δηµόσιο ως µέρισµα µεταφέρονται διακριτά στο λογαριασµό 23/2002 «Δηµόσιες Επενδύσεις»
και αποτελούν ετήσιο έσοδο του ΠΔΕ, εγγράφονται δε, ως ισόποση πρόσθετη πίστωση στο ΠΔΕ (εθνικό ή συγχρηµατοδοτούµενο), η οποία δαπανάται καθ’ υπέρβαση του συνολικού ορίου
πιστώσεων του ΠΔΕ του έτους κατά το οποίο πραγµατοποιείται
και ενταλµατοποιείται η δαπάνη. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθµίζεται η διαδικασία επιλογής, παρακολούθησης και ελέγχου των έργων, καθώς και κάθε ειδικότερο
θέµα για την πληρωµή των έργων αυτών από τα ως άνω έσοδα
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.»
Άρθρο 63
Τροποποιήσεις του ν. 4314/2014 (Α’265) για θέµατα
δηµοσιονοµικών διορθώσεων, κρατικών ενισχύσεων,
πληρωµών, επαληθεύσεων και διασύνδεσης
πληροφοριακών συστηµάτων
1. Στο άρθρο 22 του ν. 4314/2014 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Δηµοσιονοµικές διορθώσεις και ανακτήσεις δεν επιβάλλονται όταν η συνεισφορά από τα ταµεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ και ΕΤΘΑ
που αντιστοιχεί στη µη επιλέξιµη δαπάνη του δικαιούχου σε µια
πράξη και σε µια λογιστική χρήση, µη συµπεριλαµβανοµένων των
τόκων, δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ.»
2. Το τρίτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.
4314/2014 αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. α) Οι προκαταβολές και οι ενδιάµεσες πληρωµές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας και Θάλασσας και το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται
σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµψηφίζονται µε τυχόν
οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία. Στην περίπτωση αυτή παραµένουν σε ισχύ οι γενικές
διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για
είσπραξη χρηµάτων, χωρίς όµως τον όρο της παρακράτησης. Οι
τελικές πληρωµές των ανωτέρω δικαιούχων, µετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται, να υπόκεινται σε παρακράτηση και να συµψηφίζονται, µε τυχόν οφειλές του
δικαιούχου προς το Ελληνικό Δηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία
και καταβάλλονται µε την υποχρεωτική προσκόµιση αποδεικτικών
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Το συνολικό ποσό
που κατάσχεται, παρακρατείται ή συµψηφίζεται σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% του ποσού
της τελικής πληρωµής. Ο διατάκτης της πληρωµής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωµής ορίζει ρητά ότι η ενίσχυση αυτή εµπίπτει στις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου και αν
η πληρωµή αφορά προκαταβολή, ενδιάµεση ή τελική πληρωµή.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόµισης, κατά την πληρωµή, αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
οι δικαιούχοι:
αα) άµεσων ενισχύσεων στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής και ειδικών µέτρων στήριξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) που
χορηγούνται εν όλω από την Ευρωπαϊκή Ενωση,
ββ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των µέτρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στους οποίους
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οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής
και
γγ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των µέτρων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (ΕΤΑ), οι οποίοι δεν είναι επιτηδευµατίες.
β) Η διάταξη της περ. α ‘ εφαρµόζεται και στις προσκλήσεις ενισχύσεων που έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και απαιτούν την προσκόµιση αποδεικτικών
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, προκειµένου να καταβληθεί η ενίσχυση στον δικαιούχο, καθώς και στις σχετικές προσκλήσεις που εκδίδονται εφεξής. Από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται µε την παρούσα, καταργείται.
3. α. Η παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4314/2014 αντικαθίσταται
ως εξής:
«5. Ειδικά θέµατα για τη συγκρότηση και λειτουργία του µητρώου, όπως ιδίως τα προσόντα των προσκαλούµενων, η απαιτούµενη εµπειρία στη διαχείριση έργων, η ρήτρα αµεροληψίας και
σύγκρουσης συµφερόντων, οι διαδικασίες εκπαίδευσης και εξετάσεων, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.»
β. Στο άρθρο 43 του ν. 4314/2014 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Το ύψος και κάθε σχετικό θέµα για την αποζηµίωση των
µελών του µητρώου καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η αποζηµίωση της παρούσας δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4354/2015 και ειδικότερα στο
άρθρο 21 αυτού.»
γ. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου
43
του
ν.
4314/2014
καταργείται
η
υπ’
αρ.
301783/ΥΔ3441/19.9.2017 (Β’ 3389) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµικών.
4. Η παρ. 10 του άρθρου 44 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Οι διατάξεις του άρθρου 33 και των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 22 εφαρµόζονται αναλόγως και για τις δράσεις που χρηµατοδοτούνται από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ).»
5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν.
4314/2014 καταργείται και µετά την παρ. 6 του ιδίου άρθρου προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Για την αποζηµίωση των µελών των µητρώων αξιολογητών
και των επιτροπών αξιολόγησης για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται η µε α.π.
1394/334/Α3/5.3.2019 (ΥΟΔΔ 130) κοινή υπουργική απόφαση. Στις
περιπτώσεις δράσεων κρατικών ενισχύσεων του παρόντος, στις
οποίες κατά την κρίση του φορέα διαχείρισης οι διατάξεις της
απόφασης του προηγούµενου εδαφίου δεν ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της αξιολόγησης, για τον καθορισµό της αποζηµίωσης των µελών των µητρώων αξιολογητών και των επιτροπών
αξιολόγησης για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων του παρόντος, δύναται να εκδίδεται απόφαση του αρµοδίου οργάνου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά περίπτωση. Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρµόζονται για τις περιπτώσεις της
παρ. 4.»
6. Στο άρθρο 48 του ν. 4314/2014 προστίθεται παρ. 10 ως
εξής:
«10. Οι διοικητικές πράξεις που απαιτούνται για τη σύναψη και
την εκτέλεση δηµόσιας σύµβασης για ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας των Ειδικών Υπηρεσιών του παρόντος νόµου, εκδίδονται
από το αρµόδιο για την ανάθεση αυτής όργανο (αποφαινόµενο
όργανο).»
7. Στον ν. 4314/2014 προστίθεται άρθρο 57Β, το οποίο έχει ως
εξής:
«Άρθρο 57Β
Διασύνδεση πληροφοριακών συστηµάτων
Μέχρι την πλήρη διασύνδεση των πληροφοριακών συστηµάτων και βάσεων δεδοµένων του Δηµοσίου για τους σκοπούς του
παρόντος Κεφαλαίου, ο εκάστοτε φορέας διαχείρισης σε συνεργασία µε την εκάστοτε αρµόδια υπηρεσία λαµβάνει κατόπιν αι-
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τήµατος ή αντλεί κατά περίπτωση, τα απαραίτητα στοιχεία που
εξετάζονται στο πλαίσιο της αξιολόγησης, παρακολούθησης και
ελέγχου των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων, ιδίως στοιχεία
απασχόλησης προσωπικού από τη βάση δεδοµένων «ΕΡΓΑΝΗ»
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στοιχεία
λειτουργίας δικαιούχων από βάσεις δεδοµένων του Υπουργείου
Οικονοµικών και στοιχεία λειτουργίας εταιριών από το Γ.Ε.ΜΗ..
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού
ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα µε την παροχή των αναγκαίων δεδοµένων και την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήµατος που θα
επιτρέπει την απευθείας πρόσβαση των φορέων διαχείρισης στα
στοιχεία.»
8. Στο τέλος του άρθρου 72Α του ν. 4314/2014 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του άρθρου 22 εφαρµόζονται και για τις πράξεις
που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΠΑΛΘ.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 64
Ρύθµιση δαπανών µισθίου οδού Κορνάρου 1 και Ερµού
Οι δαπάνες µίσθωσης και λειτουργίας του κτιρίου που βρίσκεται
επί των οδών Κορνάρου 1 και Ερµού στην Αθήνα, το οποίο µισθώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στο οποίο
στεγάζονται πλέον υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καταβάλλονται από
1ης.1.2020 από τη Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε τη συµµετοχή του
Υπουργείου Εξωτερικών. Προς τον σκοπό αυτόν, µεταφέρονται
από το Υπουργείο Εξωτερικών στους αντίστοιχους ΑΛΕ του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι σχετικές πιστώσεις. Η
κατανοµή των δαπανών µεταξύ των δύο Υπουργείων ρυθµίζεται
µε πρωτόκολλο που υπογράφεται από τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονοµικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εξωτερικών και τον
Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και είναι ανάλογη προς
το εµβαδόν των χώρων που χρησιµοποιούνται από τις υπηρεσίες
εκάστου Υπουργείου. Αναλήψεις πιστώσεων µε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας παραλαβής των τιµολογίων που αφορούν τις ως άνω δαπάνες θεωρούνται νόµιµες και κανονικές.
.
Άρθρο 65
Ορισµός Αρχής Οργάνωσης Εποπτείας
και Συντονισµού και Αρχών Εφαρµογής Εποπτείας
και Διαχείρισης στο πεδίο ασφάλειας και
συµµόρφωσης των βιοµηχανικών προϊόντων Ορισµός Ενιαίου Γραφείου Σύνδεσης στο πλαίσιο
εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2019/1020
1. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι ο ορισµός των Αρχών Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισµού και των Αρχών Εποπτείας και
Διαχείρισης για το πεδίο της ασφάλειας και συµµόρφωσης βιοµηχανικών προϊόντων αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων
127 έως 157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).
2. Ως Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισµού στο πεδίο
ασφάλειας και συµµόρφωσης βιοµηχανικών προϊόντων ορίζεται η
Γενική Διεύθυνση Βιοµηχανίας και Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3. Ως Αρχές Εφαρµογής Εποπτείας και Διαχείρισης ορίζονται
οι κατωτέρω αναφερόµενες αρχές, στις οποίες οι Αρχές Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισµού του άρθρου 2 του ν. 4512/2018
αναθέτουν τον έλεγχο συγκεκριµένου τοµέα του πεδίου των προϊόντων ή υποκατηγορίας αυτού και συγκεκριµένα:
α) Η Διεύθυνση Τεχνικής Βιοµηχανικής Νοµοθεσίας της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας για τα βιοµηχανικά προϊόντα που καλύ-

πτονται από την τεχνική ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία του Παραρτήµατος I. Ειδικά για τα προϊόντα που εµπίπτουν στην Οδηγία
2014/32/ΕΕ, ως Αρχές Εφαρµογής Εποπτείας και Διαχείρισης ορίζονται και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.
β) Η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας για τα βιοµηχανικά προϊόντα που καλύπτονται από
την τεχνική ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία του Παραρτήµατος II.
Ειδικά για τα προϊόντα που εµπίπτουν στις Οδηγίες 2014/31/ΕΕ
και 2001/95/ΕΚ, ως Αρχές Εφαρµογής Εποπτείας και Διαχείρισης
ορίζονται και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.
γ) Η Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελµάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας για τα βιοµηχανικά προϊόντα και εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την τεχνική
ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία του Παραρτήµατος III.
4. Η Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισµού της παρ. 2
είναι αρµόδια για τον συντονισµό και την οργάνωση των ενεργειών
εποπτείας σύµφωνα µε τα άρθρα 127 έως 157 του ν. 4512/2018
και την υποστήριξη συµµόρφωσης στο πεδίο αρµοδιότητάς της
και ιδίως για:
α) την κατανοµή του προϋπολογισµού και του προσωπικού,
β) τη µεθοδολογία σχεδιασµού των ενεργειών εποπτείας, συµπεριλαµβανοµένου του ετήσιου προγραµµατισµού ελέγχων,
γ) την αξιολόγηση και κατάταξη κινδύνου, καθώς και τη διεξαγωγή ερευνών και µελετών για την αξιολόγηση νέων κινδύνων ή
αλλαγών σε υφιστάµενους κινδύνους,
δ) τον σχεδιασµό του συστήµατος διαχείρισης καταγγελιών,
ε) την κατάρτιση των φύλλων ελέγχου,
στ) την κατάρτιση του Μοντέλου Ενεργειών Συµµόρφωσης,
ζ) τη λήψη απόφασης για παραχώρηση άσκησης ελεγκτικών αρµοδιοτήτων από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για την υποβοήθηση
του έρνου της,
η) τη σύνταξη του Μητρώου Ελεγκτών, το οποίο κοινοποιείται
ετησίως στη Διεύθυνση Συντονισµού Κανονιστικού Πλαισίου και
Εποπτείας Οικονοµικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
θ) την έκδοση γενικών οδηγιών για πληροφόρηση του κοινού
για θέµατα που εµπίπτουν στο πεδίο εποπτείας του παρόντος,
ι) την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για την κατανόηση και
εφαρµογή των κείµενων διατάξεων από τους ελεγχόµενους µε
σκοπό τη συµµόρφωση και τον περιορισµό ή τη µείωση των κινδύνων,
ια) τη σύνταξη και υποβολή στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων, καθώς και τη µέριµνα για τη δηµοσίευσή της στο ΟΠΣ-ΑΔΕ σύµφωνα µε το άρθρο
144 του ν. 4512/2018,
ιβ) την κοινοποίηση των πολυετών προγραµµάτων ελέγχου στην
Ο.Δ.Ε. για την εποπτεία του άρθρου 134 του ν. 4512/2018 και στη
Διεύθυνση Συντονισµού και Παρακολούθησης του κανονιστικού
πλαισίου για το επιχειρηµατικό περιβάλλον του άρθρου 133 του
ως άνω νόµου,
ιγ) την πρόταση τροποποιήσεων της νοµοθεσίας που αφορά τις
απαιτήσεις συµµόρφωσης,
ιδ) την έκδοση κανόνων δεοντολογίας (Κώδικας Δεοντολογίας)
σύµφωνα µε τους οποίους διενεργούνται οι δράσεις τους.
Ειδικά για την αρµοδιότητα της περ. α) σχετικά µε την κατανοµή
του προϋπολογισµού και του προσωπικού, ασκείται και σε συνεργασία µε τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, στις ειδικές περιπτώσεις των προϊόντων για τις οποίες ορίζονται ως Αρχές
Εφαρµογής Εποπτείας και Διαχείρισης.
5. α. Οι Αρχές Εφαρµογής Εποπτείας και Διαχείρισης συνεργάζονται µε την Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισµού για
την απρόσκοπτη υποστήριξη και εφαρµογή του συνόλου των
ενεργειών εποπτείας στο πεδίο της ασφάλειας και συµµόρφωσης
βιοµηχανικών προϊόντων σύµφωνα µε τα άρθρα 127 έως 157 του
ν. 4512/2018 και ιδίως για:
α) την εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης κινδύνου και την
κατάταξη των επιχειρήσεων σε βαθµούς επικινδυνότητας,
β) την εξειδίκευση του ετήσιου προγραµµατισµού ελέγχων ως
προς τον καθορισµό της συχνότητας, τον προγραµµατισµό και τη
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διενέργεια των ελέγχων,
γ) την προετοιµασία για την έκδοση, γενικών οδηγιών για πληροφόρηση του κοινού για θέµατα που εµπίπτουν στο πεδίο της
ασφάλειας και συµµόρφωσης βιοµηχανικών προϊόντων του παρόντος,
δ) την παροχή, σε συνεργασία µε την Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισµού, κατευθυντήριων οδηγιών για την κατανόηση και εφαρµογή των κείµενων διατάξεων από τους
ελεγχόµενους µε σκοπό τη συµµόρφωση και τον περιορισµό ή τη
µείωση των κινδύνων,
ε) τη λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή κοινών ελέγχων, προκειµένου να αντιµετωπιστούν θέµατα που αφορούν περισσότερους τοµείς εντός του πεδίου εποπτείας, και τη γενικότερη
συνεργασία µε άλλες εποπτεύουσες αρχές και φορείς της Διοίκησης για τους σκοπούς της δράσης τους,
στ) την εξειδίκευση της διαχείρισης των καταγγελιών, καθώς
και των πληροφοριών που τίθενται σε γνώση τους σύµφωνα µε το
εγκεκριµένο σύστηµα διαχείρισης,
ζ) την αξιολόγηση των πληροφοριών και δεδοµένων που συλλέγονται και αφορούν τους οικονοµικούς φορείς και τα ελεγχόµενα προϊόντα, καθώς και τη διενέργεια παρακολούθησης
µελετών, όπου απαιτείται, για την εκτίµηση νέων κινδύνων ή πιθανών αλλαγών σε υφιστάµενους κινδύνους,
η) την ανάλυση των αποτελεσµάτων µεµονωµένων ελέγχων και
τη σύνταξη αναφορών αυτοαξιολόγησης σχετικά µε τις δράσεις
και λειτουργίες της, οι οποίες υποβάλλονται στον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 144 του ν.
4512/2018.
β. Οι Αρχές Εφαρµογής Εποπτείας και Διαχείρισης είναι αρµόδιες επιπλέον για:
βα) την προετοιµασία του ελέγχου µε την έκδοση της σχετικής
απόφασης, η οποία αναφέρει κατ' ελάχιστον τον εποπτευόµενο
οικονοµικό φορέα, το προϊόν, το αντικείµενο του ελέγχου, την ηµεροµηνία του ελέγχου, τα ονόµατα των ελεγκτών, τα φύλλα ελέγχου που θα χρησιµοποιηθούν και τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις του εποπτευόµενου φορέα, καθώς και για τον σχηµατισµό του φακέλου που περιλαµβάνει πληροφορίες για τον οικονοµικό φορέα και το προϊόν,
ββ) την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου και κάθε
σχετικής απόφασης στον οικονοµικό φορέα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, εντός της εκάστοτε προβλεπόµενης νόµιµης προθεσµίας,
βγ) την επιβολή ή την επικύρωση της επιβολής µέτρων και κυρώσεων που επιβάλλονται από τους αρµόδιους ελεγκτές όταν σε
συνέχεια ελέγχου διαπιστώνεται από αυτούς απειλή ή βλάβη για
το δηµόσιο συµφέρον,
βδ) τη µέριµνα για την καταχώριση των στοιχείων που απαιτούνται από τις κείµενες διατάξεις και ιδίως των πληροφοριών για τον
βαθµό επικινδυνότητας των διατιθέµενων προϊόντων, των αποτελεσµάτων των ελέγχων και των επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων, στο Σύστηµα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για την
εποπτεία της αγοράς (ΙCSMS) όπως διαλειτουργεί µε το ΟΠΣΑΔΕ,
βε) τη συλλογή και ενηµέρωση των δεδοµένων ελέγχου των οικονοµικών φορέων και των βιοµηχανικών προϊόντων και των πληροφοριών σχετικά µε τον κίνδυνο αυτών για τους σκοπούς της
ανταλλαγής πληροφοριών και της αξιολόγησης κινδύνου,
βστ) τη µέριµνα για την άµεση ενηµέρωση και προειδοποίηση
του κοινού, όταν από τη διενέργεια του ελέγχου διαπιστώνεται σοβαρός κίνδυνος λαµβάνοντας υπόψη τη φύση της παράβασης, τις
ανάγκες ενηµέρωσης του κοινού και τα νόµιµα δικαιώµατα του
ελεγχόµενου,
βζ) τη διοργάνωση σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Συντονισµού Κανονιστικού Πλαισίου και Εποπτείας Οικονοµικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας,
τακτικών επιµορφωτικών σεµιναρίων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και γνώσεων των ελεγκτών τους.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να ανατίθεται τµήµα της άσκησης των αρµοδιοτήτων των Αρχών
Εφαρµογής Εποπτείας και Διαχείρισης σε υπηρεσίες ή φορείς του
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δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται
στην
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28),
µέσω πρωτοκόλλου συνεργασίας του άρθρου 130Α του
ν. 4512/2018, στο οποίο καθορίζονται επακριβώς τα πεδία ελέγχου, τα χρονοδιαγράµµατα ελέγχου, καθώς και οι εργαστηριακές
δοκιµές που κρίνονται κατά περίπτωση αναγκαίες για την τεκµηρίωση των διαδικασιών του ελέγχου. Στο τµήµα του έργου που
ανατίθεται µπορεί να περιλαµβάνεται η έκδοση διοικητικών πράξεων και η επιβολή κυρώσεων.
7. Τα Παραρτήµατα I, II και III, τα οποία αποτυπώνουν την τεχνική ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία, στην οποία βρίσκουν εφαρµογή οι διατάξεις του παρόντος, µπορεί να τροποποιούνται ή να
επικαιροποιούνται, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού,
ανάλογα µε την εξέλιξη και την επέκταση του πεδίου της ασφάλειας και συµµόρφωσης βιοµηχανικών προϊόντων αρµοδιότητας
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας.
8. Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 10 του Κανονισµού (ΕΕ)
2019/1020 για την εποπτεία της αγοράς και τη συµµόρφωση των
προϊόντων (εφεξής «Κανονισµός») ορίζεται ως Ενιαίο Γραφείο
Σύνδεσης το Τµήµα Συντονισµού Εποπτείας Οικονοµικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων της Διεύθυνσης Συντονισµού και Παρακολούθησης του Κανονιστικού Πλαισίου για το Επιχειρηµατικό
Περιβάλλον (εφεξής «ΔΙΚΑΠΕΠ») της Γενικής Διεύθυνσης Βιοµηχανίας και Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Σκοπός του Ενιαίου Γραφείου Σύνδεσης είναι η εκπροσώπηση
της συντονισµένης θέσης των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς, η κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των εθνικών στρατηγικών τους και η υποστήριξη της συνεργασίας µεταξύ των
αρχών εποπτείας των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι αρµοδιότητες του Ενιαίου Γραφείου Σύνδεσης για την εποπτεία
της αγοράς και τη συµµόρφωση των προϊόντων καθορίζονται στο
επόµενο άρθρο.
9. Κάθε αρµόδια αρχή που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του
Κανονισµού γνωστοποιεί στο Τµήµα Συντονισµού Εποπτείας Οικονοµικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων της ΔΙΚΑΠΕΠ, ως Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης, τα εξής:
(α) τον τίτλο και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και τους
εντεταλµένους φορείς, µε τους οποίους συνεργάζεται για τις
ανάγκες εφαρµογής του Κανονισµού,
(β) τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε την οργάνωση, τις
αρµοδιότητές τους και τη στρατηγική εποπτείας τους, ώστε να
διασφαλίζεται η αποτελεσµατική εκπλήρωση των καθηκόντων
τους, και
(γ) πληροφορίες σχετικά µε τη συνεργασία τους µε άλλες δηµόσιες αρχές στο πλαίσιο εφαρµογής του Κανονισµού.
10. Η Οµάδα Διαχείρισης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την εποπτεία οικονοµικών δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων του άρθρου
134 του ν. 4512/2018 επικυρώνει σύµφωνα και µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 13 του Κανονισµού, την εθνική στρατηγική εποπτείας
της αγοράς. Η εθνική στρατηγική εποπτείας της αγοράς σχεδιάζεται ανά τέσσερα έτη τουλάχιστον και προάγει µια συνεπή, συνολική και ολοκληρωµένη προσέγγιση στην εποπτεία της αγοράς.
Η Ο.Δ.Ε. για την εποπτεία προσδιορίζει τους βραχυπρόθεσµους,
µεσοπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους για την εποπτεία, καθώς και τις απαραίτητες δράσεις για την υλοποίησή τους.
Η Ο.Δ.Ε. για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της σχετικά µε
τη λειτουργία του Ενιαίου Γραφείου Σύνδεσης, µπορεί να συστήνει οµάδες εργασίας που θα αποτελούνται από εκπροσώπους των
αρµόδιων φορέων εποπτείας αγοράς και συµµόρφωσης προϊόντων στις οποίες µπορούν να συµµετέχουν και ιδιώτες εµπειρογνώµονες.
11. Το Τµήµα Συντονισµού Εποπτείας Οικονοµικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων της ΔΙΚΑΠΕΠ, ως Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης:
(α) εκπροσωπεί τη συντονισµένη θέση των αρχών εποπτείας
της αγοράς και των αρχών που ορίζονται βάσει της παρ. 1 του
άρθρου 25 του Κανονισµού,
(β) κοινοποιεί τις εθνικές στρατηγικές εποπτείας της αγοράς
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 του Κανονισµού,
(γ) συµβάλλει στη συνεργασία µεταξύ αρχών εποπτείας της
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αγοράς από διαφορετικά κράτη - µέλη βάσει της προβλεπόµενης
διαδικασίας του Κεφαλαίου VI του Κανονισµού,
(δ) συµµετέχει µε έναν εκπρόσωπο στο Ενωσιακό Δίκτυο Συµµόρφωσης των Προϊόντων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο VIII του Κανονισµού,
(ε) συµµετέχει, κατά περίπτωση, µε εκπροσώπους του στις οµάδες διοικητικής συνεργασίας (ADCO) σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο Κεφάλαιο VIII του Κανονισµού,
(στ) χρησιµοποιεί το σύστηµα πληροφοριών και επικοινωνίας
του άρθρου 34 του Κανονισµού για τη διευκόλυνση της παροχής
διασυνοριακής αµοιβαίας συνδροµής,
(ζ) καταχωρεί στο σύστηµα πληροφοριών και επικοινωνίας τα
οριζόµενα στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 34 του Κανονισµού,
(η) αποτελεί το εθνικό σηµείο επαφής για το σύστηµα ICSMS
(Information and Communication System on Market Surveillance).
Άρθρο 66
Αποχαρακτηρισµός Βιοτεχνικών Κέντρων
του ν. 4458/1965
1. Τα ανεγερθέντα Πολυώροφα Βιοτεχνικά Κέντρα που έχουν
υπαχθεί αυτοτελώς ως τέτοια στο καθεστώς του ν. 4458/1965 (Α’
33) σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου αυτού, αποχαρακτηρίζονται κατόπιν αιτήµατος του διαχειριστή τους, µε κοινή
απόφαση των αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση αποχαρακτηρισµού, η οργάνωση, η λειτουργία, η διοίκηση και η διαχείρισή τους ρυθµίζονται αποκλειστικά από τις διατάξεις των
άρθρων 4 επ. του ν. 3741/1929 (Α’ 4) και του Αστικού Κώδικα,
καθώς και από τις σχετικές συµβολαιογραφικές πράξεις σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών και κανονισµού σχέσεων συνιδιοκτητών.
2. Για τα Πολυώροφα Βιοτεχνικά Κέντρα που αποχαρακτηρίζονται σύµφωνα µε την παρ. 1. καταργούνται οι κανονισµοί λειτουργίας που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 4458/1965.
3. Από την εφαρµογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2, εξαιρούνται τα Πολυώροφα Βιοτεχνικά Κέντρα: α) που δεν υπήχθησαν αυτοτελώς στο καθεστώς του
ν. 4458/1965 σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου αυτού ή β) που έχουν ήδη
υπαχθεί ή έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν.
3982/2011 (Α’ 143), σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3
του άρθρου 63 του νόµου αυτού.
Άρθρο 67
Ρυθµίσεις για τη λειτουργία των φαρµακαποθηκών
1. Η παρ. 6 του άρθρου 17 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Σε νοµίµως υφιστάµενες φαρµακαποθήκες σε περιοχές γενικής κατοικίας και πολεοδοµικού κέντρου ανεξαρτήτως της συνολικής επιφάνειας δόµησης, νοµίµως γίνεται η ανανέωση της
άδειας λειτουργίας. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρµόζονται υπό
την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.»
2. Οι έως τη δηµοσίευση του παρόντος αδειοδοτηµένες φαρµακαποθήκες, ανεξαρτήτως του νοµικού χαρακτηρισµού τους, ενδεικτικώς ως «αποθήκες φαρµάκων» ή ως «καταστήµατα
αποθήκευσης φαρµάκων», θεωρούνται νόµιµα αδειοδοτηµένες και
υπάγονται στον ν. 4302/2014 (Α’ 225), καθώς και στην παρ. 6 του
άρθρου 17 του π.δ. 59/2018.
Άρθρο 68
Ζητήµατα της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.
Στο άρθρο 44 του ν. 4587/2018 (Α’ 218) προστίθεται παρ.4, η
οποία έχει ως εξής:
«4. Από την ηµέρα δηµοσίευσης της απόφασης επικύρωσης της
συµφωνίας εξυγίανσης από το αρµόδιο δικαστήριο και εφεξής και
µέχρι την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών για την υλοποίηση
της συµφωνίας εξυγίανσης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην

οικεία συµφωνία, τα πρόσωπα της παρ. 1 δεν έχουν υπαιτιότητα
για πράξεις ή παραλείψεις, όπως πράξεις µη καταβολής χρεών
προς το Δηµόσιο, πλην της ευθύνης τους έναντι του Ελληνικού
Δηµοσίου για πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαρεία αµέλεια,
και δεν υπέχουν καµία προσωπική ή αλληλέγγυα ποινική, αστική
ή διοικητική ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις της παρ. 1 και
για όσες υποχρεώσεις γεννώνται στο διάστηµα αυτό, οποτεδήποτε και αν βεβαιωθούν αυτές συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν
αξιώσεων από αποζηµιώσεις απόλυσης. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της συναλλαγής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην οικεία συµφωνία εξ υπαιτιότητας ή ολιγωρίας των προσώπων της
παρ. 1, επέρχονται οι έννοµες συνέπειες για την προσωπική ή αλληλέγγυα ευθύνη τους για τις πράξεις ή παραλείψεις της παρ. 1
αναδροµικά από την ηµέρα δηµοσίευσης της απόφασης επικύρωσης της συµφωνίας εξυγίανσης και εντεύθεν. Με την ολοκλήρωση
της συναλλαγής τα πρόσωπα της παρ. 1 απαλλάσσονται οριστικά
και από την αστική ευθύνη για τις οικείες οφειλές της Ε.Β.Ζ. Α.Ε..»
Άρθρο 69
Ένταξη επενδυτικών σχεδίων για τη δηµιουργία
κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και για την
παροχή Στέγης Υποστηριζόµενης Διαβίωσης Ατόµων
µε Αναπηρία, καθώς και επενδυτικών σχεδίων για τη
δηµιουργία χώρων στάθµευσης στον αναπτυξιακό νόµο
Στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4399/2016 (Α’ 117) προστίθεται
στην περ. β) υποπερ. δδ), προστίθεται περ. ε), τροποποιείται η
περ. δ) και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Στους µη υπαγόµενους στον παρόντα νόµο τοµείς της παραγράφου 2, ενισχύονται κατ’ εξαίρεση τα παρακάτω επενδυτικά
σχέδια:
α. Στον τοµέα παραγωγής, διανοµής και υποδοµών ενέργειας,
κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια:
αα) µικρών Υδροηλεκτρικών Σταθµών εγκατεστηµένης ισχύος
µέχρι 15 MW, σύµφωνα µε το άρθρο 41 Γ.Α.Κ. και τον ν. 3468/2006
(Α’ 129), όπως ισχύει,
ββ) µονάδων συµπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από
ΑΠΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 40 Γ.Α.Κ.,
γγ) υβριδικών σταθµών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά
(ΜΔΝ) µε εγγυηµένη ισχύ µέχρι 5 MW, σύµφωνα µε το άρθρο 41
Γ.Α.Κ.,
δδ) παραγωγής θερµότητας και ψύξης από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, σύµφωνα µε το άρθρο 41 Γ.Α.Κ.,
εε) ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης, σύµφωνα µε τον ν. 4342/2015 (Α’ 143) και το άρθρο 46
Γ.Α.Κ.,
στστ) παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίµων τα οποία δεν είναι βασιζόµενα σε εδώδιµα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασµού ή ανάµειξης, σύµφωνα µε το άρθρο 41 Γ.Α.Κ., καθώς και
µετατροπής υφιστάµενων µονάδων παραγωγής βιοκαυσίµων βασιζόµενων σε εδώδιµα φυτά σε µονάδες παραγωγής αειφόρων
βιοκαυσίµων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιµα φυτά και δεν
υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασµού ή ανάµειξης, σύµφωνα µε
το άρθρο 41 Γ.Α.Κ..
β) Στον τοµέα αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη µεταφορά δραστηριοτήτων κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι κλάδοι:
αα) 52.22.11.05 [Υπηρεσίες τουριστικών λιµανιών (µαρίνων)],
ββ) 52.22.11.06 (Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδροµίων) και,
γγ) 52.29.19.03 [Υπηρεσίες µεταφοράς µε διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού προς τρίτους (logistics)].
δδ) 52.21.24.00 [Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης] - Ενισχύονται
κατ’ εξαίρεση επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση δηµόσιας χρήσης κλειστών σταθµών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών
αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων,
επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο εκάστοτε ισχύον Οικοδοµικός
Κανονισµός για την κάλυψη των µόνιµων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον καταρτίζονται από επιχειρήσεις εκµετάλλευσης δηµοσίας χρήσεως, υπέργειων ή
υπόγειων σταθµών αυτοκινήτων.
γ) Στον τοµέα του τουρισµού, κατ’ εξαίρεση υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια:
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αα) ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών µονάδων τουλάχιστον
τριών (3) αστέρων,
ββ) εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών
µονάδων που ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη
λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της
προηγούµενης επένδυσης εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής της µονάδας,
γγ) επέκτασης και εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, µε
την προϋπόθεση ότι στο διάστηµα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή
χρήσης του κτηρίου και ότι µέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής αναβαθµίζονται σε κατηγορία
τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
δδ) ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης
µορφής Τουριστικών Οργανωµένων Κατασκηνώσεων (camping),
τα οποία ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον
τριών (3) αστέρων,
εε) ίδρυσης και εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων εντός χαρακτηρισµένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε
κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων,
στστ) σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων, όπως ορίζονται στον
ν. 4276/2014 (Α’ 155), εκτός του µέρους αυτών που αφορά σε
προς µεταβίβαση ή µακροχρόνια µίσθωση κτήρια και εγκαταστάσεις και µε την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά
σχέδια στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 65 έως 69,
ζζ) εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδοµής {συνεδριακά
κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιµένες, χιονοδροµικά κέντρα,
θεµατικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαµατικού τουρισµού [µονάδες
ιαµατικής θεραπείας, κέντρα ιαµατικού τουρισµού θερµαλισµού,
κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισµού, ορειβατικά καταφύγια,
αυτοκινητοδρόµια}, όπως αυτές ορίζονται στον
ν. 4276/2014
(Α’ 155),
ηη) εγκαταστάσεων αγροτουρισµού ή οινοτουρισµού, όταν
υποβάλλεται επενδυτικό σχέδιο από επιχειρηµατικές συστάδες
(cluster),
θθ) ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι
είναι όσοι αναφέρονται στις περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 6.
ιι) ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται
στον ν. 4276/2014 (Α’ 155), υπό την προϋπόθεση ότι η µεταβίβαση
ή η µακροχρόνια µίσθωση ενισχυόµενων τµηµάτων αυτών λαµβάνει χώρα µετά τη λήξη της τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 21 του ν. 4399/2016.
δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τουρισµού και των συναρµόδιων Υπουργών, η οποία δεν
µπορεί να τροποποιηθεί πριν την παρέλευση διετίας από την έκδοσή της, δύνανται να καθορίζονται περιοχές της επικράτειας οι
οποίες θα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής µιας ή περισσότερων υποπεριπτώσεων της περ. γ) της παρούσας.
ε) Στον τοµέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής µέριµνας κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για τη δηµιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά
καθορίζονται µε το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125) και επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόµενης Διαβίωσης
Ατόµων µε Αναπηρία, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του ίδιου νόµου.»
Άρθρο 70
Μισθολογικά ζητήµατα προσωπικού που απασχολείται σε
έργα/προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται
από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), προστίθεται περ. στ) ως εξής:
«στ) το προσωπικό, που απασχολείται µε συµβάσεις εργασίας
ορισµένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) σε έργα ή προγράµµατα, τα οποία
χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους
και τη διαχείριση των οποίων αναλαµβάνουν τα ερευνητικά κέν-
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τρα, ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13Α του ν.
4310/2014 (Α’ 258), οι Ε.Λ.Κ.Ε., των Α.Ε.Ι. του άρθρου 50 του ν.
4485/2017 (Α’114) και τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα
(Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν.
2083/1992 (Α’ 159), µε την επιφύλαξη του άρθρου 28.»
2. Στο τέλος του άρθρου 93 του ν. 4310/2014 (Α’ 258), προστίθενται εδάφια και το άρθρο 93 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 93
Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α, οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Α.Ε.Ι. και τα
Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 µπορεί, για την
εκτέλεση των προγραµµάτων ή των έργων τους που χρηµατοδοτούνται, εν όλω ή εν µέρει, από ενωσιακούς, διεθνείς, ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια, να απασχολούν ερευνητικό, τεχνικό,
ειδικό επιστηµονικό και εν γένει προσωπικό, µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Οι εν λόγω συµβάσεις
συνάπτονται και παρατείνονται µε αποφάσεις του Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα ή του αυτοτελούς ινστιτούτου ή της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι. χωρίς
περιορισµό, µέχρι τη λήξη των έργων για την εκτέλεση των οποίων
συνήφθηκαν, και εντός των εγκεκριµένων ορίων του προϋπολογισµού του εκάστοτε έργου ή προγράµµατος, ενώ παράλληλα οι εν
λόγω συµβάσεις συνδέονται µε το παραγόµενο αποτέλεσµα του
έργου για το οποίο συνάπτονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων
του
ν. 2190/1994, της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009
και της ΠΥΣ 33/2006, εφόσον η σχετική δαπάνη τους καλύπτεται
από τα προγράµµατα ή τα έργα για τις ανάγκες των οποίων έχουν
συναφθεί. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή τους ως
συµβάσεις αορίστου χρόνου. Το προσωπικό του παρόντος άρθρου, που απασχολείται σε έργα ή προγράµµατα µη χρηµατοδοτούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό ή το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων, αλλά χρηµατοδοτούµενα αποκλειστικά
από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους δεν υπάγεται µισθολογικά στις
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, που αφορούν στο προσωπικό
του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Το ύψος των
αποδοχών του προσωπικού του προηγούµενου εδαφίου καθορίζεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου κάθε φορέα, µε την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου αποδοχών, όπως αυτό καθορίζεται
στο άρθρο 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).»
Άρθρο 71
Διατάξεις για τη σύσταση της εταιρείας
«ΕΑΝΕΠ Τhess-ΙNTEC Α.Ε.»
1. Προς εκπλήρωση των προβλεπόµενων στο άρθρο 18 του ν.
4690/2020 (Α’ 104) και ειδικότερα για την ανάπτυξη, διοίκηση και
διαχείριση του Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς, συστήνεται ανώνυµη εταιρεία ειδικού σκοπού, µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Τhess-ΙΝΤΕC
Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΑΝΕΠ Τhess-ΙΝΤΕC Α.Ε.» («Εταιρεία»), µε έδρα τον Δήµο Θερµαϊκού της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης. Η σύστασή της θα γίνει µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α’ 104), το οποίο θα
υπογραφεί εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Ο σκοπός της Εταιρείας θα είναι µη κερδοσκοπικός, όσον αφορά
τους µετόχους της, καθώς και κοινωφελούς χαρακτήρα, η δε µεταβίβαση των µετοχών της θα λαµβάνει χώρα στην ονοµαστική
τους αξία.
2. Η εταιρεία λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, του άρθρου
18 του ν. 4690/2020, του καταστατικού της και συµπληρωµατικώς
από τη νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιριών (ν. 4548/2018).
Άρθρο 72
Συµπλήρωση πλαισίου αιτηµάτων τροποποίησης
για τα επενδυτικά σχέδια των αναπτυξιακών νόµων
Η υποπερ. γγ) της περ. Γ’ του άρθρου 14Β του ν. 3908/2011
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Α’8), αντικαθίσταται και η περ. Γ’ διαµορφώνεται ως ακολούθως:
«Γ. Αιτήµατα τροποποίησης δύνανται να υποβάλλονται και για
τη µεταβολή των παρακάτω όρων της απόφασης υπαγωγής:
αα) Για την τροποποίηση του τρόπου κάλυψης της ίδιας συµµετοχής, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3299/2004 (ειδικότερα
του άρθρου 5 παρ. 3) ή του ν. 3908/2011 (άρθρο 8 παρ. 6) και του
π.δ. 35/2011.
ββ) Για την ενίσχυση δαπανών µε συµβατική επένδυση αντί της
εγκεκριµένης χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
γγ) Για την αλλαγή του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης. Το αίτηµα εγκρίνεται µε τον όρο ολοκλήρωσης
της επένδυσης ή συνέχισης της παραγωγικής λειτουργίας της στο
ίδιο αντικείµενο, καθώς και υπό τον όρο ανάληψης από τον νέο
φορέα του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την
απόφαση υπαγωγής.
Για την αλλαγή του υπό σύσταση φορέα της επένδυσης, όπως
αυτός περιγράφεται στην εγκριτική απόφαση υπαγωγής. Το αίτηµα εγκρίνεται και η εταιρεία που θα υλοποιήσει το επενδυτικό
σχέδιο δύναται να είναι άλλη από την οριζόµενη στην απόφαση
υπαγωγής µε τον όρο της διατήρησης αµέσως ή εµµέσως της
ίδιας µετοχικής σύνθεσης µε τον υπό σύσταση φορέα. Κατά τα
λοιπά ισχύουν και οι όροι που αναφέρονται στην περίπτωση αλλαγής του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης. Σε περίπτωση µη γνωστοποίησης της εν λόγω αλλαγής εντός
εξήντα (60) ηµερών από τη συντέλεσή της, εφαρµόζονται το
άρθρο 14 του ν. 3908/2011 και το άρθρο 10 του ν. 3299/2004, αναλόγως.
δδ) Για την εκµίσθωση της επένδυσης, σύµφωνα µε το άρθρο
14 παρ. 1ζ του ν. 3908/2011 ή µε το άρθρο 10 παρ. Ββ του ν.
3299/2004.
εε) Για τυχόν λοιπούς όρους της απόφασης υπαγωγής.»
Άρθρο 73
Ωρίµανση και παρακολούθηση έργων ΣΔΙΤ
στο πλαίσιο της από 14.05.2015 Συµφωνίας
µεταξύ Ελλάδας και E.B.R.D.
Στο άρθρο 29 του ν. 3389/2005 (Α’ 232) προστίθεται παρ. 4 ως
εξής:
«4. Για την υλοποίηση έργων τεχνικής βοήθειας και παροχής
συµβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίµανση, δηµοπράτηση και
παρακολούθηση έργων ΣΔΙΤ του παρόντος, η Γενική Γραµµατεία
Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συµπράξεων Δηµοσίου και Ιδιωτικού
Τοµέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων συµβάλλεται
µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(Ε.Β.R.D.), στο πλαίσιο και υπό τους όρους της από 14.05.2015
«Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης σχετικά µε τη συνεργασία και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελληνική Δηµοκρατία» που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4341/2015 (Α’ 142). Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραµµατεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συµπράξεων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα είναι αρµόδια για την
παρακολούθηση της σχετικής σύµβασης, και οι επιµέρους πράξεις για την εκτέλεση αυτής διενεργούνται από τον Γενικό Γραµµατέα. Η Γενική Γραµµατεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και
Συµπράξεων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα χρηµατοδοτεί στο
πλαίσιο της ανωτέρω σύµβασης την Τράπεζα είτε από τον τακτικό
προϋπολογισµό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είτε
από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του ίδιου Υπουργείου.
Το ύψος της χρηµατοδότησης, η χρονική κατανοµή της, καθώς
και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή αυτής προς
την Ε.Β.R.D. καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων. Με ίδια απόφαση εγκρίνεται και η µεταφορά των
σχετικών κονδυλίων προς την Ε.Β.R.D.».
Άρθρο 74
Ο θεσµός του ανεξάρτητου µηχανικού
1. Στον ν. 4062/2012 (Α’ 70) προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής:

«Άρθρο 6Α
Εισαγωγή του θεσµού του Ανεξάρτητου Μηχανικού
1. Τα έργα υποδοµής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά, τα οποία περιγράφονται στο Παράρτηµα I, καθώς
και τα συνοδά έργα, κτίρια και εγκαταστάσεις αυτών, υλοποιούνται από τον Αγοραστή ή/και τον Εγγυητή, όπως οι τελευταίοι ορίζονται στην από 14.11.2014 Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών
(ΣΑΜ) για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την
από 19.7.2016 Τροποποιητική Σύµβαση και κυρώθηκε µε τον ν.
4422/2016 (Α’ 181), µέχρι τη µεταβίβαση των µετοχών που προβλέπεται στο άρθρο 2 της ΣΑΜ. Μετά την εν λόγω µεταβίβαση,
τα έργα αυτά υλοποιούνται από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.»
ή/και τον Αγοραστή ή/και τον Εγγυητή, καθώς και από θυγατρικές αυτών εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση, τα ως άνω έργα υποδοµής υλοποιούνται µε δαπάνες των φορέων των προηγούµενων
εδαφίων και σύµφωνα µε την κατωτέρω διαδικασία, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης:
α) Οι µελέτες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων
υποδοµής του Παραρτήµατος I, εκπονούνται από µελετητές, οι
οποίοι επιλέγονται κάθε φορά από τους φορείς της παρ. 1. Με
την επιφύλαξη της παρ. 5, οι µελέτες ελέγχονται και εγκρίνονται
από Ανεξάρτητο Μηχανικό, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2,
εφόσον είναι σύµφωνες µε τις διοικητικές πράξεις των άρθρων
2 και 3.
β) Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται από εργολάβους επιλογής
των φορέων της παρ. 1, τη δε επίβλεψη των εργασιών αναλαµβάνει Ανεξάρτητος Μηχανικός, ο οποίος ελέγχει τη συµφωνία
των εκτελούµενων εργασιών µε τις εγκεκριµένες µελέτες και µε
τις συµβάσεις µεταξύ των φορέων της παρ. 1 και των εργολάβων.
γ) Η σύµφωνη µε τις µελέτες εκτέλεση των εργασιών ελέγχεται από Ανεξάρτητο Μηχανικό και εκδίδεται «Βεβαίωση Περαίωσης 'Εργου», εφόσον ο Ανεξάρτητος Μηχανικός διαπιστώσει
ότι το έργο πληροί τις προδιαγραφές των σχετικών µελετών.
Εφόσον το έργο υποδοµής ή τµήµα αυτού είναι ή προορίζεται
να είναι κοινόχρηστο, η «Βεβαίωση Περαίωσης Έργου» υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία, όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτηµα I, συνοδευόµενη από πρόσκληση, υπογεγραµµένη από τον
Ανεξάρτητο Μηχανικό και τον αντίστοιχο φορέα της παρ. 1, για
την παραλαβή του έργου ή του τµήµατος αυτού που είναι ή προορίζεται να είναι κοινόχρηστο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών.
δ) Η αρµόδια για την παραλαβή υπηρεσία υποχρεούται να παραλάβει το έργο εντός της ανωτέρω προθεσµίας. Προς απόδειξη
της παραλαβής αυτής υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσµίας, το έργο
θεωρείται ότι έχει παραληφθεί.
2. Ως Ανεξάρτητος Μηχανικός ορίζεται φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι ανεξάρτητος εµπειρογνώµονας, ο οποίος αναλαµβάνει τον έλεγχο και την έγκριση των µελετών κατασκευής,
την επίβλεψη και τον τελικό έλεγχο των έργων υποδοµής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά. Ο Ανεξάρτητος
Μηχανικός επιλέγεται από τον εκάστοτε φορέα της παρ. 1 για
αντικείµενο που ορίζει ο φορέας κατά τη διακριτική του ευχέρεια,
µεταξύ υποψηφίων οι οποίοι έχουν επαρκή και κατάλληλη εµπειρία και εξοικείωση µε έργα παρόµοιου µεγέθους και κλίµακας µε
το εκάστοτε έργο και οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια που τίθενται
µε την απόφαση της παρ. 4.
3. Το Γραφείο Ελληνικού µπορεί να αντιτεθεί στην επιλογή κάποιου προσώπου ως Ανεξάρτητου Μηχανικού, µόνον εφόσον ο
επιλεγείς δεν πληροί τα κριτήρια της απόφασης της παρ. 4.
Τυχόν διαφωνία του Γραφείου Ελληνικού µε τον φορέα της παρ.
1 επιλύεται σύµφωνα µε τους Κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς
Εµπορικού Επιµελητηρίου από τριµελές διαιτητικό δικαστήριο.
Ως τόπος της διαιτησίας ορίζεται η Αθήνα και ως γλώσσα της διαιτησίας η ελληνική.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Υποδοµών και Μεταφορών, καθορίζονται τα
προσόντα του Ανεξάρτητου Μηχανικού, τα καθήκοντά του και τα
όρια των αρµοδιοτήτων του, το ελάχιστο περιεχόµενο της σύµ-
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βασης µεταξύ φορέων της παρ. 1 και Ανεξάρτητου Μηχανικού,
η διαδικασία επίλυσης διαφωνιών αναφορικά µε την άσκηση των
καθηκόντων του Ανεξάρτητου Μηχανικού, τυχόν διαδικασία αντικατάστασής του, η διαδικασία ενηµέρωσης του Γραφείου Ελληνικού για την άσκηση του δικαιώµατος της παρ. 3, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού µπορούν να προστίθενται νέα έργα στο
Παράρτηµα I και να τροποποιούνται οι αρµόδιες προς παραλαβή
αυτών υπηρεσίες.
5. Από τις ρυθµίσεις του παρόντος δεν θίγονται οι διατάξεις
του ν. 3028/2002 (Α’ 153), οι ειδικές διατάξεις για την προστασία
των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς εντός του
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Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά, καθώς και οι
διατάξεις του
ν. 4014/2011 (Α’ 209) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων.
6. Οι φορείς του Δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
και οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί, που είναι αρµόδιοι
για το σύνολο των έργων υποδοµής του Μητροπολιτικού Πόλου
Ελληνικού -Αγίου Κοσµά, οφείλουν να παρέχουν κάθε δυνατή
συνδροµή κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, προβαίνοντας σε κάθε
ενέργεια που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των έργων από
τους φορείς της παρ. 1 και την άµεση παραλαβή των έργων.»
2. Στο τέλος του ν. 4062/2012 (Α’ 70) προστίθεται Παράρτηµα
I, το οποίο έχει ως εξής:
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Άρθρο 75
Ένταξη επενδυτικών σχεδίων για τη δηµιουργία
εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίµων σε νησιά
στον αναπτυξιακό νόµο
Στην περ. Β’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4399/2016 (Α’ 117)
η εγγραφή «-46- Χονδρικό εµπόριο» αντικαθίσταται και η παρ. 2
διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος
νόµου επενδυτικά σχέδια:
Α. Σύµφωνα µε την περίπτωση α’ του άρθρου 13 Γ.Α.Κ. κατά κατηγορία:
αα) στον τοµέα του χάλυβα, όπως ορίζεται στο στοιχείο 43 του
άρθρου 2 Γ.Α.Κ., κατά κατηγορία,
ββ) στον τοµέα των συνθετικών ινών, όπως ορίζεται στο στοιχείο
44 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., κατά κατηγορία,
γγ) στον τοµέα του άνθρακα, όπως ο άνθρακας ορίζεται στο
στοιχείο 13 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., σχετικά µε κρατικές ενισχύσεις
προς τη βιοµηχανία άνθρακα,
δδ) στον τοµέα της ναυπηγίας. Μπορεί µε κοινή υπουργική απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών να προκηρυχθεί κατ’ εξαίρεση
καθεστώς στον τοµέα της ναυπηγίας κατόπιν προηγούµενης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
εε) στον τοµέα παραγωγής, διανοµής και υποδοµών ενέργειας,
µε την επιφύλαξη της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4,
στστ) στον τοµέα µεταφορών (και η συναφής υποδοµή), όπως
ορίζεται στο στοιχείο 45 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., κατά κατηγορία.
Β. Με βάση την «Εθνική Ονοµατολογία Οικονοµικών Δραστηριοτήτων - Κωδικοί Αριθµοί Δραστηριότητας 2008» [υ.α.
1100330/1954/ΔΜ/2008 (Β’ 2149) και Εγκ./ Πολ. 1133/2008], και
µε την επιφύλαξη των άρθρων 52 έως 58:
-02- Δασοκοµία και Υλοτοµία.
-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη).
-06- (Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.)
-09.1- (Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου) και
-09.90.11- (Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα) και εν γένει όποια δραστηριότητα σχετίζεται µε τον τοµέα
του άνθρακα και του χάλυβα.
-36- Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός των υπηρεσιών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποκλειστικά µε χρήση
ΑΠΕ.
-41- Κατασκευές κτηρίων.
-42- Έργα πολιτικού µηχανικού.
-43- Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.
-45- Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή µηχανοκίνητων
οχηµάτων και µοτοσικλετών.
-46- Χονδρικό εµπόριο. Κατ' εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των Κ.Α.Δ. 46.71.12.05, 46.71.13.14 και 46.71.13.16
που υλοποιούνται στα νησιά, για τη δηµιουργία εγκαταστάσεων
αποθήκευσης.
-47- Λιανικό εµπόριο.
-49 - Χερσαίες µεταφορές και µεταφορές µέσω αγωγών.
-52- Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4.
-55- Καταλύµατα, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4.
-56- Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
-64- Δραστηριότητες χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
-65- Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταµεία.
-66- Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.
-68- Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
-69- Νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες.
-70- Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων - δραστηριότητες
παροχής συµβουλών διαχείρισης.
-71- Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες µηχανικών - τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις.
-72- Επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη.
-73- Διαφήµιση και έρευνα αγοράς.
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-75- Κτηνιατρικές δραστηριότητες.
-77- Δραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης.
-78- Δραστηριότητες απασχόλησης.
-79- Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωµένων ταξιδίων και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες.
-80- Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας.
-81- Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους.
-82- Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραµµατειακή
υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης
προς τις επιχειρήσεις.
-84- Δηµόσια διοίκηση και άµυνα - υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση.
-85- Εκπαίδευση.
-86- Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρούµενων των
επενδυτικών σχεδίων τουρισµού υγείας και ιατρικού τουρισµού.
-87- Δραστηριότητες βοήθειας µε παροχή καταλύµατος, εξαιρούµενων των επενδυτικών σχεδίων τουρισµού υγείας και ιατρικού τουρισµού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Τουρισµού και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις των
υπαγόµενων επενδυτικών σχεδίων των ΚΑΔ - 86- και -87-, καθώς
και κάθε άλλο συναφές θέµα εφαρµογής τους.
-88- Δραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή καταλύµατος.
-90- Δηµιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση.
-91- Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, µουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 3.
-92- Τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα.
-93- Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, µε την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης ζζ’ της
περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4.
-94- Δραστηριότητες οργανώσεων.
-95- Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατοµικής
ή οικιακής χρήσης.
-96- Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών,
µε την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης ζζ’ της περίπτωσης γ’ της
παραγράφου 4.
-97- Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού
προσωπικού.
-98- Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την
παραγωγή µη διακριτών αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση.
-99- Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισµών και φορέων.»
Άρθρο 76
Νοµοτεχνική προσαρµογή ως προς απαγορεύσεις,
όρους και προϋποθέσεις συµµετοχής
σε δηµόσιες συµβάσεις
1. Η περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 (Α’ 30)
αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α) Απαγορεύεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε εξωχώριες εταιρείες από «µη συνεργάσιµα κράτη στον φορολογικό
τοµέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν.
4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, Α’ 167). Οι εξωχώριες εταιρείες από «µη συνεργάσιµα κράτη στον φορολογικό
τοµέα» απαγορεύεται επίσης να συµµετέχουν µε ποσοστό µεγαλύτερο του ένατοις εκατό (1%) επί του µετοχικού κεφαλαίου ή να
κατέχουν εταιρικά µερίδια ή να είναι εταίροι των εταίρων σε επιχειρήσεις που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις. Για τον έλεγχο και
την επιβολή της απαγόρευσης αυτής η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας εφαρµόζει την υπουργική απόφαση που εκδίδεται
κατά την παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013. Επιπλέον, απαγορεύεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε εξωχώριες εταιρείες από κράτη που έχουν προνοµιακό φορολογικό καθεστώς,
όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του
άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, µε εξαίρεση τα
κράτη που αποτελούν: αα) κράτος - µέλος της Ένωσης, ή ββ) κράτος - µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή γγ)
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τρίτη χώρα που έχει υπογράφει και κυρώσει τη Διεθνή Συµφωνία
για τις Διεθνείς Συµβάσεις (ΣΔΣ), στον βαθµό που η υπό ανάθεση
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I
της ως άνω ΣΔΣ, ή δδ) σε τρίτη/ες χώρες που δεν εµπίπτει στις
περιπτώσεις αα), ββ) και γγ) και έχει συνάψει και εφαρµόζει διµερή
ή πολυµερή συµφωνία µε την Ένωση.»
2. Η παρ. 1 ισχύει από την 1η.04.2019.
Άρθρο 77
Ρυθµίσεις αναφορικά µε την Εµβληµατική Δράση
για την αντιµετώπιση του ιού SARS- Cον-2
1. Στα ερευνητικά κέντρα «Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών
Ακαδηµίας Αθηνών» και «Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών/Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» και
στα πανεπιστηµιακά εργαστήρια «Εργαστήριο Ιστολογίας και Εµβρυολογίας /Τµήµα Ιατρικής/Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών» και «Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και
Ιατρικής Στατιστικής/Τµήµα Ιατρικής/Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών» που συµµετέχουν στην Εµβληµατική Ερευνητική Δράση για την αντιµετώπιση του ιού µε τίτλο «Επιδηµιολογική µελέτη του SARS-Cov-2 στην Ελλάδα µέσω εκτεταµένων
εξετάσεων ανίχνευσης ιού και αντισωµάτων, αλληλούχισης ιικών
γονιδιωµάτων και γενετικής ανάλυσης ασθενών, για την αντιµετώπιση του ιού SARS-Cov-2» δίνεται δικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα που περιέχονται στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον
κορωνοϊό COVID-19 («Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19»), που
συστάθηκε από το Υπουργείο Υγείας και τηρείται από την ΗΔΙΚΑ
Α.Ε..
Η συντονίστρια της Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης
Έργου ορίζεται ως διαπιστευµένος χρήστης που ανήκει στην κατηγορία «χρήστες για σκοπούς ιχνηλάτησης» της παρ. 5 του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 2650/2020 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β’ 1298).
Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο σύστηµα αρχειοθέτησης, χρησιµοποιούνται από τους ως άνω φορείς
και εργαστήρια προκειµένου να εκπληρωθούν σκοποί της παρ. 3
του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. 2649/2020 υπουργικής απόφασης (Β’
1390). Η επεξεργασία τους θα γίνεται βάσει των κανόνων για την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων και σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η επεξεργασία αυτή κρίνεται απαραίτητη για λόγους δηµοσίου συµφέροντος στον τοµέα της
δηµόσιας υγείας και για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας, σύµφωνα µε τον σκοπό της Σύµπραξης για το Έργο «Εµβληµατική
Δράση για την αντιµετώπιση του ιού: Επιδηµιολογική µελέτη του
SARS-Cov-2 στην Ελλάδα µέσω εκτεταµένων εξετάσεων ανίχνευσης ιού και αντισωµάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωµάτων και
γενετικής ανάλυσης ασθενών, για την αντιµετώπιση του ιού SARSCov-2». Στους ως άνω φορείς και εργαστήρια δίνεται η δυνατότητα επεξεργασίας των δεδοµένων αυτών προκειµένου να
ενηµερωθούν τα υποκείµενα σχετικά µε τους σκοπούς της Εµβληµατικής Δράσης και τη συµµετοχή τους σε αυτούς και να χρησιµοποιηθούν τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς
επιστηµονικής έρευνας.
2. Στα ερευνητικά κέντρα «Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών
Ακαδηµίας Αθηνών» και «Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών/Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» και
στα πανεπιστηµιακά εργαστήρια «Εργαστήριο Ιστολογίας και Εµβρυολογίας/Τµήµα Ιατρικής/Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών» και «Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και
Ιατρικής Στατιστικής /Τµήµα Ιατρικής/Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών» που συµµετέχουν στην Εµβληµατική
Δράση για την αντιµετώπιση του ιού µε τίτλο «Επιδηµιολογική µελέτη του SARS-Cov-2 στην Ελλάδα µέσω εκτεταµένων εξετάσεων
ανίχνευσης ιού και αντισωµάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωµάτων και γενετικής ανάλυσης ασθενών, για την αντιµετώπιση του
ιού SARS-Cov-2» διαβιβάζονται τα θετικά δείγµατα από όλα τα εργαστήρια που πραγµατοποιούν διάγνωση ασθενούς που έχει προσβληθεί από τον ιό SARS-Cov-2 και έχει ενταχθεί στο Εθνικό
Μητρώο Ασθενών COVID 19, προκειµένου να διενεργηθούν ανα-
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λύσεις του γονιδιώµατος του ιού (virome analysis) και προς επιβεβαίωση της διάγνωσης µε ανοσολογικές µεθόδους. Σε περίπτωση επιστηµονικής έρευνας πέραν της ως άνω αναφεροµένης
γίνεται ενηµέρωση του ασθενούς και λήψη συγκατάθεσης.
3. Τα ερευνητικά κέντρα «Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών
Ακαδηµίας Αθηνών» και «Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών/Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» και πανεπιστηµιακά εργαστήρια «Εργαστήριο Ιστολογίας και
Εµβρυολογίας/Τµήµα Ιατρικής/Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών» και «Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής/Τµήµα Ιατρικής/Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών» που συµµετέχουν στην Εµβληµατική
Δράση για την αντιµετώπιση του ιού µε τίτλο «Επιδηµιολογική µελέτη του SARS-Cov-2 στην Ελλάδα µέσω εκτεταµένων εξετάσεων
ανίχνευσης ιού και αντισωµάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωµάτων και γενετικής ανάλυσης ασθενών, για την αντιµετώπιση του
ιού SARS-Cov-2» ορίζονται ως διαγνωστικά εργαστήρια για τον
SARS-Cov-2 και συµβάλλονται µε τον ΕΟΔΥ προς τον σκοπό
αυτόν.
Άρθρο 78
Καθορισµός συνολικού ποσού ενίσχυσης ανά
υποβαλλόµενο επενδυτικό σχέδιο
στον αναπτυξιακό νόµο
1. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4399/2016 (Α’ 117) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόµενο επενδυτικό
σχέδιο δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δέκα εκατοµµυρίων
(10.000.000) ευρώ. Οι ενισχύσεις που παρέχονται σε κάθε φορέα
δεν µπορεί να υπερβαίνουν σωρευτικά τα είκοσι εκατοµµύρια
(20.000.000) ευρώ για µεµονωµένη επιχείρηση και τα τριάντα εκατοµµύρια (30.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόµενων
κατά το ποσοστό συµµετοχής τους ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων, µε την επιφύλαξη των περιορισµών του άρθρου 4 Γ.Α.Κ.. Οι
περιορισµοί αυτοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και για χρονική περίοδο τριών (3)
ετών από την αίτηση του φορέα για υπαγωγή του επενδυτικού του
σχεδίου. Ως ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόµενο επενδυτικό σχέδιο, λαµβάνεται υπόψιν το εγκριθέν µε την απόφαση υπαγωγής.
Το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης περικόπτεται αναλογικά κατά
είδος ενίσχυσης και οµάδα δαπανών.»
2. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 67
του ν. 4399/2016 (Α’ 117) και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης µπορεί να κάνει
χρήση της φορολονικής απαλλαγής της περ. α) της παρ. 1 του
άρθρου 10 και να του χορηγηθεί ενίσχυση έως του ποσού των
δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ:
α) µε βάση τα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων,
για το σύνολο των δαπανών της παρ. 1 του άρθρου 66,
β) µε βάση τα ποσοστά και ποσά ενίσχυσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, για τις δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 66. Το
δικαίωµα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεµελιώνεται µε την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους του επενδυτικού
σχεδίου από το αρµόδιο όργανο ελέγχου και η δικαιούµενη ενίσχυση χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20.»
3. Στο άρθρο 85 του ν. 4399/2016 προστίθεται παρ. 19, ως εξής:
«19. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 και αφορούν ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων ολοκληρώνονται χωρίς να απαιτείται η προσκόµιση της Ειδικής Γνωµάτευσης του Ε.Ο.Τ..»
4. Η παρ. 11 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως
εξής:
«11. Για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της υπ’ αριθµ. 41766/26.9.2013 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Β’ 2589) και προκειµένου
για τη διενέργεια του ελέγχου της παρ. 2 του άρθρου 3 εφαρµόζονται τα γενικά χρονικά όρια ελέγχου της περ. Ε’ της παρ. 2 του
άρθρου 10 του ν. 3299/2004.

17214

Για τη διενέργεια των διοικητικών ελέγχων της απόφασης αυτής
µπορεί να εφαρµόζεται αναλόγως η υπ’ αριθµ. 20283/3.5.2012
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας (Β’1518) πλην της παρ. 5 αυτής.»
5. Τροποποιείται η περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.
4399/2016 και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Αιτήµατα τροποποίησης ή έγκρισης µεταβολής στοιχείων
της παρ. 1, υποβάλλονται ως προς τα εξής:
α) ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου ή µείωση της δυναµικότητας του επενδυτικού σχεδίου,
β) αλλαγή του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης, σύµφωνα µε την περ. η) της παρ. 3 του άρθρου 21,
γ) αλλαγή του τόπου εγκατάστασης, σύµφωνα µε την περ. στ)
της παρ. 3 του άρθρου 21,
δ) αλλαγή τρόπου χρηµατοδότησης της επένδυσης,
ε) παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυσης, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 18,
στ) αλλαγή άλλων όρων της εγκριτικής απόφασης, οι οποίοι
µπορεί να προσδιορίζονται ειδικότερα στην απόφαση προκήρυξης
του καθεστώτος,
ζ) εκµίσθωση της ενισχυθείσας επένδυσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. ζ) του άρθρου 21.»
Άρθρο 79
Μίσθωση δηµοτικών ακινήτων για την ανάπτυξη
τουριστικών δραστηριοτήτων
Η παρ. 3 του άρθρου 192 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν.
3463/2006, Α’ 114) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου επιτρέπεται η εκµίσθωση µε δηµοπρασία δηµοτικών ακινήτων µε µειωµένο µίσθωµα, για χρονικό διάστηµα µέχρι είκοσι πέντε (25) έτη, υπό τον
όρο ότι ο µισθωτής αναλαµβάνει το σύνολο ή µέρος της δαπάνης
ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε
τυχόν πρόσθετες παροχές, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα ειδικότερα στους όρους διακήρυξης της δηµοπρασίας. Με όµοια απόφαση, ειδικά για την περ. α) της παρ. 4 χωρεί παράταση των
υφιστάµενων µισθώσεων για έως είκοσι πέντε (25) έτη υπό τους
όρους του προηγούµενου εδαφίου, ύστερα από συνεκτίµηση της
προτεινόµενης επένδυσης για την ανακαίνιση ή ανακατασκευή,
την αναπροσαρµογή του µισθώµατος και την εξυπηρέτηση του
δηµοτικού συµφέροντος.»
Άρθρο 80
Ρύθµιση για τη ναυπήγηση δύο Ταχέων Περιπολικών
Κατευθυνόµενων Βληµάτων (ΤΠΚ) του Πολεµικού Ναυτικού
Στο στοιχείο Α’ του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 (Α’ 10) προστίθεται παρ. 11 ως εξής:
«11. Επιπλέον ποσό µέχρι τρία εκατοµµύρια τριακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες (3.375.000) ευρώ διατίθεται από πιστώσεις
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για την οµαλή εξέλιξη ναυπήγησης
του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόµενων Βληµάτων (ΤΠΚ) υπ’
αριθµ. 6, που έχει ήδη παραληφθεί από το Πολεµικό Ναυτικό, και
του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόµενων Βληµάτων (ΤΠΚ) υπ’
αριθµ. 7. Ειδικότερα, η καθέλκυση του ΤΠΚ υπ’ αριθµ. 7, θα πρέπει
να εκτελεστεί εντός ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Τα ποσά που θα διατεθούν από τις ανωτέρω χρηµατοδοτήσεις και αφορούν στη συµβασιοποίηση προµήθειας υλικών και
ανάθεσης εργασιών-παροχής υπηρεσιών, που εκκρεµούν και αφορούν σε υλικά και υπηρεσίες για τη συνέχιση ναυπήγησης των
ανωτέρω ΤΠΚ και στην πληρωµή της µισθοδοσίας, των λογαριασµών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και των υπηρεσιών µετακίνησης προσωπικού, θα καταλογιστούν στην εταιρεία «Ναυπηγικές
και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» (ΝΒΕΕ Α.Ε.). Η καταβολή από το Πολεµικό Ναυτικό των µηνιαίων αµοιβών των εργαζοµένων παρατείνεται εκ νέου για χρονικό διάστηµα τριών
µηνών από την 1η Ιουλίου 2020, όσο και το χρονικό διάστηµα παράτασης του προγράµµατος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών/συναφθεισών ατοµικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης µεταξύ του Πολεµικού Ναυτικού και των εργαζοµένων της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται έως την 30ή Σεπτεµβρίου 2020. Το Ελληνικό Δηµόσιο επιφυλάσσεται παντός νοµίµου ή συµβατικού δικαιώµατος του, είτε αυτό απορρέει από τη σύµβαση υπ’ αριθµ.
001Β/2000, είτε από την κυρωθείσα τριµερή συµφωνία, η οποία
παρατείνεται έως την 30ή Σεπτεµβρίου 2020. Επί των εγκριθεισών
µε το άρθρο 62 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), το άρθρο 23 του ν.
4618/2019 (Α’ 89), το άρθρο 216 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και το
άρθρο 67 του ν. 4688/2020 (Α’ 101) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νοµικών δεσµεύσεων δαπανών έως και τον Σεπτέµβριο 2020.»
Άρθρο 81
Ρυθµίσεις για τους παρόχους περιεχοµένου επίγειας
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας
Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από
1.5.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 90) που κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
4690/2020 (Α’ 104), τροποποιούνται και το άρθρο διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο
Ρυθµίσεις για τους παρόχους περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής
και περιφερειακής εµβέλειας
1. Παρέχεται δικαίωµα στους παρόχους περιεχοµένου επίγειας
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης, εθνικής
ή περιφερειακής εµβέλειας, για καταβολή στον πάροχο δικτύου
µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και
τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» ποσοστού 50% της µηνιαίας αµοιβής, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., που του οφείλεται για την παροχή υπηρεσιών
µεταφοράς και διανοµής περιεχοµένου εθνικής ή περιφερειακής
εµβέλειας αντίστοιχα και συµπληρωµατικών υπηρεσιών, όπως
αυτές εξειδικεύονται στις οικείες υπογραφείσες συµβάσεις, κατά
τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο 2020. Ο πάροχος δικτύου µε τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» εκδίδει τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών για ποσό που
ισούται µε το ήµισυ της µηνιαίας αµοιβής του, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση που ο πάροχος δικτύου µε τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.»
έχει εκδώσει τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών µε τη συνολική µηναία
αµοιβή που του οφείλεται, εκδίδει πιστωτικό τιµολόγιο για το
ήµισυ της µηνιαίας αµοιβής του, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.. Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή, που πάντως πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντός της εκάστοτε ταχθείσας
στις οικείες συµβάσεις προθεσµίας, εξαντλείται η υποχρέωση του
παρόχου περιεχοµένου έναντι του παρόχου δικτύου µε τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» για την παροχή
των υπηρεσιών του τελευταίου κατά τη διάρκεια καθενός εκ των
προαναφερθέντων µηνών και ο πάροχος δικτύου µε τον διακριτικό
τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» δεν έχει οιαδήποτε περαιτέρω αξίωση έναντι του παρόχου περιεχοµένου για την παροχή
των υπηρεσιών του.
2. Στον πάροχο δικτύου µε τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» παρέχεται το ευεργέτηµα της αποµείωσης
ποσού ίσου µε το υπόλοιπο της µη καταβληθείσας µηνιαίας αµοιβής, για τους µήνες που αναφέρονται στην παρ. 1, ανά µήνα, από
παρόχους περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής ή περιφερειακής εµβέλειας, µε
επόµενη δόση ή επόµενες δόσεις του εκπλειστηριάσµατος που
καταβάλλεται για το ένα (1) Δικαίωµα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων
Εθνικής Κάλυψης και τα δεκατρία (13) Δικαιώµατα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης, δυνάµει της υπ’ αριθµ.
706/4/6.2.2014 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, «Ανακήρυξη Υπερθεµατιστή της Δηµοπρασίας για τη Χορήγηση Δικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων
Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκποµπής».
3. Κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Μαΐου 2020 έως και
την 30ή Οκτωβρίου 2020 αναστέλλεται το δικαίωµα του παρόχου
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δικτύου µε τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ
Α.Ε.» να περιορίζει την ποιότητα εκποµπής ψηφιακού σήµατος,
καθώς και να προβαίνει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική διακοπή παροχής υπηρεσιών λόγω οφειλών σε παρόχους περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης εθνικής ή περιφερειακής εµβέλειας, οι οποίοι έχουν κάνει
χρήση του δικαιώµατος της παρ. 1 για το ως άνω χρονικό διάστηµα των πέντε (5) µηνών.»
Άρθρο 82
Αποζηµίωση της ζηµίας του φορέα παροχής καθολικής
ταχυδροµικής υπηρεσίας λόγωτης πανδηµίας Covid-19
1. Η Ελληνικά Ταχυδροµεία ΑΕ (ΕΛΤΑ Α.Ε.), ως φορέας παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, δύναται να λάβει επιχορήγηση για τη ζηµία που υπέστη λόγω της πανδηµίας Covid-19,
µε την επιφύλαξη της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2. Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται ως επιπλέον αποζηµίωση και δεν λογίζεται ως µέρος ούτε συµψηφίζεται µε το ποσό
που ετησίως λαµβάνει η ΕΛΤΑ Α.Ε. ως πάροχος καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης καθορίζονται το ποσό, ο χρόνος, οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης, ο έλεγχος των δαπανών, η διαδικασία επαλήθευσης του ύψους της ζηµίας, η διαδικασία ανάκτησης της ενίσχυσης στον βαθµό που δεν θεµελιώνεται
από τον σχετικό έλεγχο, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Ο έλεγχος του ύψους της ζηµίας και η επαλήθευση αυτής
µπορεί να ανατίθενται και σε ανεξάρτητο πιστοποιηµένο φορέα.
Άρθρο 83
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 10 του καταστατικού της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ που θεσπίστηκε µε το
άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011 (Α’ 17) προστίθενται εδάφια και
η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Ο Διευθύνων Σύµβουλος εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα
την Εταιρεία. Στη θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου µπορεί να
ορίζεται υπάλληλος και λειτουργός του κατά το άρθρο 1 του ν.
1256/1982 (Α’ 65) δηµόσιου τοµέα ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας
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(µόνιµος, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
ή ειδικό επιστηµονικό προσωπικό). Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994
(Α’28).»
2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2843/2000 (Α’
219) προστίθενται εδάφια και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από
πέντε (5) µέλη, που ορίζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στη θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου µπορεί να ορίζεται
υπάλληλος και λειτουργός του κατά το άρθρο 1 του ν. 1256/1982
(Α’ 65) δηµόσιου τοµέα ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας (µόνιµος,
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ειδικό
επιστηµονικό προσωπικό). Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι
διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 (Α’28).»
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος ισχύουν από 30.6.2020.
Άρθρο 84
Στο άρθρο 11 της από 26ης Ιουλίου 2018 ΠΝΠ που κυρώθηκε
µε το άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α’196), όπως αυτό τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 2 εδάφ. α’ του ν. 4626/2019 (Α’ 141), η ηµεροµηνία
«30.7.2020» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «25.1.2021».
Άρθρο 85
1. Οι κάτοχοι επαγγελµατικών αδειών υπαίθριου εµπορίου του
Κεφαλαίου Γ’ του ν. 4497/2017 που κατά τη 15η Ιανουαρίου 2019
δεν ανανέωσαν την άδειά τους και εφόσον συνεχίζουν να πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 19 του ως άνω νόµου, µπορούν να
υποβάλουν εκ νέου την αίτηση ανανέωσης των αδειών. Η διάρκεια ισχύος της άδειας, ορίζεται έως την ηµεροµηνία έναρξης
της διαδικασίας αδειοδότησης όπως αυτή προβλέπεται από το
άρθρο 58 του ως άνω νόµου και πάντως δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των έξι µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
2. Οι άδειες επαγγελµατία πωλητή υπαίθριου εµπορίου του
άρθρου 14 του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 4497/2017 που έχουν ανακληθεί το τελευταίο έτος για µοναδικό λόγο την υπέρβαση των
ορίων του άρθρου 21 του ως άνω νόµου, από τους φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, θεωρούνται σε ισχύ έως την
31.12.2020.
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Άρθρο 86
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε
ειδικές διατάξεις.
Αθήνα,.........................2020
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
5. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
8. ΥΓΕΙΑΣ

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

10. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

11. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

13. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

14. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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15. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
17. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
19. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΩ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ

16. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
18. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
20. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

21. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για
την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό διακόπτεται η
συνεδρίαση.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα τα εξής:
«Με την παρούσα σας ενηµερώνουµε σχετικά µε τη συζήτηση
των επίκαιρων ερωτήσεων στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού
ελέγχου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020, ότι οι επίκαιρες ερωτήσεις
οι οποίες θα συζητηθούν είναι οι εξής:
Η µε αριθµό 938/17-7-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Νικόλαου Ηγουµενίδη προς τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Άµεση στήριξη των εργαζόµενων οδηγών τουριστικών λεωφορείων».
Η µε αριθµό 940/20-7-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεωργίου Μουλκιώτη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, µε θέµα: «Άµεση εφαρµογή των αποφάσεων της
ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας για τα αναδροµικά
των συνταξιούχων».
Η µε αριθµό 941/20-7-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, µε θέµα: «Παράταση της συλλογικής συµβάσης εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης µε τους
τουριστικούς πράκτορες και τους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων».
Η µε αριθµό 942/20-7-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, µε θέµα: «Έκδοση υπουργικής απόφασης σύµφωνα
µε τη διάταξη της εύλογης αµφιβολίας (ν.4554/18) και στους µηχανικούς, παλιούς ασφαλισµένους, που έχουν πλήρη ασφάλιση
σε άλλον φορέα, πέραν του ΤΣΜΕΔΕ».
Η µε αριθµό 7074/4-6-2020 ερώτηση του Βουλευτή Βοιωτίας
του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεωργίου Μουλκιώτη προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Εξίσωση ορίων ηλικίας ανδρών-γυναικών για λήψη σύνταξης µε ανήλικο παιδί (εικοσιπενταετία/2010)».
Οι ως άνω επίκαιρες ερωτήσεις και ερωτήσεις κατά το άρθρο
130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής θα απαντηθούν
από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη
Βρούτση.
Η µε αριθµό 934/15-7-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Ηλείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη
προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Αποκλεισµένη η Ηλεία από
τους σχεδιασµούς του Υπουργείου Υγείας».
Η µε αριθµό 936/17-7-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Χανίων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Παύλου Πολάκη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Καθυστέρηση στο πρόγραµµα ενεργειακής αναβάθµισης νοσοκοµείων».
Η µε αριθµό 937/17-7-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου προς τον Υπουργό
Υγείας, µε θέµα: «Εκτός λειτουργίας το ένα από τα δύο ακτινοθεραπευτικά µηχανήµατα του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας (ΠΓΝΛ)».
Η µε αριθµό 939/17-7-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κλέωνα
Γρηγοριάδη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Προβλέψεις
και πρόνοιες µε αφορµή την αύξηση κρουσµάτων COVID-19».
Η µε αριθµό 945/20-7-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηλείας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Διονύσιου – Χαράλαµπου Καλαµατιανού προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Οι νοσηλευτικές µονάδες υγείας
Ηλείας αποκλεισµένες από την προκήρυξη θέσεων για ειδικευµένους ιατρούς του κλάδου ΕΣΥ».
Η µε αριθµό 948/20-7-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών του Συνασπισµού

Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Μπαλάφα προς τον Υπουργό
Υγείας, µε θέµα: «Στήριξη των ψυχικά πασχόντων και όσων χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη».
Η µε αριθµό 949/20-7-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ.
Κρίτωνα – Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Θα
νοσηλευόσασταν σε ράντζο στο «Αττικό» εν µέσω πανδηµίας,
κύριε Υπουργέ;
Η µε αριθµό 5687/10-4-2020 ερώτηση της Βουλευτού Κιλκίς
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ειρήνης - Ελένης
Αγαθοπούλου προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Λειτουργία
µονάδας εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στο Γενικό Νοσοκοµείο Κιλκίς».
Η µε αριθµό 6623/19-5-2020 ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κουµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γιάννη
Δελή προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Εργαζόµενοι ορισµένου χρόνου στο Νοσοκοµείο Δράµας».
Η µε αριθµό 6854/27-5-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Αναγκαία µια σύγχρονη και
σοβαρή πολιτική ανάπτυξης της δηµόσιας υγείας».
Οι ως άνω επίκαιρες ερωτήσεις και ερωτήσεις κατά το άρθρο
130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής θα απαντηθούν
πρώτες από τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κικίλια.
Ξεκινάµε µε την πρώτη µε αριθµό 936/17-7-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Χανίων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παύλου Πολάκη προς τον Υπουργό
Υγείας, µε θέµα: «Καθυστέρηση στο πρόγραµµα ενεργειακής
αναβάθµισης νοσοκοµείων».
Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ όλους να κρατάτε τους
χρόνους, γιατί είναι δεκαπέντε συνολικά οπότε θα πάµε σίγουρα
ως τις 12 το βράδυ.
Κύριε Πολάκη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς σήµερα είναι η πρώτη φορά που
έχουµε επίκαιρη ερώτηση οι δυο µας. Όλες τις άλλες ερωτήσεις
που έχω κάνει, τις έχει απαντήσει ο κ. Κοντοζαµάνης και είναι
σαν να µην απάντησε.
Η ερώτηση έχει να κάνει µε την καθυστέρηση στο πρόγραµµα
ενεργειακής αναβάθµισης των νοσοκοµείων της χώρας. Πέρυσι
στις 5 Ιουνίου του 2019, και αφού είχε προηγηθεί µια βαριά διαδικασία µε το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Οικονοµίας,
τις διαχειριστικές αρχές κ.λπ. κ.λπ., καταφέραµε και εξασφαλίσαµε τη χρηµατοδότηση ύψους 45,6 εκατοµµυρίων ευρώ της
ενεργειακής αναβάθµισης δεκατεσσάρων νοσοκοµείων της
χώρας.
Τα δεκατέσσερα νοσοκοµεία ήταν:
Το Γενικό Νοσοκοµείο Καβάλας, το Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, το Γενικό Νοσοκοµείο «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας, το Γενικό Περιφερειακό Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, το
«Αχιλλοπούλειο» Νοσοκοµείο Βόλου, το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
στην Αττική, PSYHAT στην Αττική, το «ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»,
ο «Ευαγγελισµός»-Οφθαλµιατρείο, το Νοσοκοµείο ΚΑΤ, το Νοσοκοµείο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» και το Λαϊκό Νοσοκοµείο.
Τα ποσά τα οποία κυµαίνονται από 2,5 εκατοµµύρια το λιγότερο έως 4,5 εκατοµµύρια το περισσότερο, σύνολο 45 εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία ουσιαστικά ήταν και είναι ένα µεγάλο
πρόγραµµα µε αντικατάσταση κουφωµάτων, µε αντικατάσταση
λυχνιών λαµπτήρων led, µε άλλα συστήµατα κλιµατισµού, µε αντικατάσταση θυρών µε ενεργειακές, µε µια σειρά µονώσεις στις
υποδοµές των κτηρίων, στις σκεπές και στους τοίχους που ουσιαστικά θα οδηγούσε στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας
περίπου κατά 30% µεσοσταθµικά στα νοσοκοµεία αυτά.
Αυτό σήµαινε σε ένα νοσοκοµείο, για παράδειγµα στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, µείωση του ετήσιου λειτουργικού κόστους και εξοικονόµηση χρηµάτων από τον προϋπολογισµό
του 900.000 ευρώ τον χρόνο. Αντίστοιχα ποσά είναι σε όλα τα µεγάλα νοσοκοµεία και δεν πέφτει σε κανένα λιγότερο από 500.000
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µε 600.000 ευρώ. Όλα, λοιπόν, τα νοσοκοµεία θα είχαν εξοικονόµηση, η οποία θα µπορούσε να στραφεί σε άλλες δαπάνες.
Εσείς, απ’ όσο ξέρω, έχετε εντάξει άλλα εννιά νοσοκοµεία ανά
τη χώρα µε αποφάσεις ένταξης στο πρόγραµµα αυτό, διότι είναι
το Πρόγραµµα Ενεργειακή Αναβάθµιση Δηµοσίων Κτηρίων Παραγωγής Ενέργειας από µονάδες ΣΗΘΥΑ ή µε χρήση ΑΠΕ σε νοσοκοµεία του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Υποδοµές
Μεταφορών, Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020.
Εκκινήσαµε τις διαδικασίες από πέρυσι. Είναι δουλειά που έχει
γίνει και µε διοικητές που είχαν παραµείνει και από τη δικιά µας
εποχή κ.λπ..
Το θέµα είναι το εξής: Έναν χρόνο µετά η πορεία των διαγωνισµών αυτών φαίνεται βαλτωµένη. Ακόµα και νοσοκοµεία στα
οποία έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός και είναι ο έλεγχος των
διαγωνισµών αυτών υπό την επιχειρησιακή δοµή του ΕΣΠΑ για
να τις εγκρίνει, όπως είναι το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων στέλνει το Υπουργείο Υγείας –και θα µιλήσω ήπια στην
πρωτολογία µου, αλλά αναλόγως την απάντηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Πολάκη, ήπια,
αλλά µια φράση ακόµα γιατί έχουν περάσει τέσσερα λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί πέρα
από τα παλαµάκια, αυτό είναι έργο το οποίο αλλάζει τα νοσοκοµεία όπως και πολλά άλλα και πρέπει να γίνει.
Στέλνουν, λοιπόν, διαρκώς αντιφατικές εγκυκλίους στα νοσοκοµεία, ακόµα και σε νοσοκοµεία που έχουν τελειώσει τον διαγωνισµό, και τους λένε το εξής: «Αλλάξτε τον τύπο του έργου
από «Προµήθεια και Εγκατάσταση» σε «Έργο»». Τι σηµαίνει
αυτό; Ενώ, προσέξτε, η ίδια η τεχνική υπηρεσία έχει δώσει εγκρίσεις σκοπιµότητας, να προκηρυχτούν τα έργα αυτά ως «Προµήθεια και Εγκατάσταση». Το κόστος είναι 50% λιγότερο. Αυτή
είναι η διαφορά. Αν δηλαδή πάρεις κουφώµατα και τα εγκαταστήσεις σου λένε: «Όχι, δεν είναι «Προµήθεια και Εγκατάσταση»,
είναι «Έργο»». Αν το κάνεις ως «Προµήθεια και Εγκατάσταση»
κάνει 500.000 ευρώ και αν το κάνεις σαν «Έργο» θα φτάσει ένα
εκατοµµύριο. Και το λέω χοντρικά.
Η ίδια τεχνική υπηρεσία, που επί των ηµερών µας, ενέκρινε και υπέγραφα εγώ- σκοπιµότητες να προκηρυχτεί ως προµήθεια,
και η εγκατάσταση επί των ηµερών σας στέλνει εγκυκλίους και
λέει: «Όχι, κάντε το έργο».
Επειδή το έχω ζήσει το σενάριο σε διάφορα νοσοκοµεία στο
παρελθόν, θέλω µια απάντηση αν το πρόγραµµα συνολικά θα
προχωρήσει, αν το παρακολουθείτε; Είναι πολλά αυτά που έχετε
στο κεφάλι σας, το ξέρω, το έχω βιώσει.
Το θέµα είναι το εξής, επειδή αυτά είναι έργα που µένουν και
αλλάζουν τη ζωή και των εργαζοµένων και των ασθενών, είναι
µεγάλη ευκαιρία αυτό το πρόγραµµα, φτύσαµε αίµα για να γίνει
αυτό το πράγµα τότε και να πάρουµε τα χρήµατα από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Εντάξαµε τα πρώτα νοσοκοµεία, έχετε εντάξει
έχω µάθει άλλα εννέα, όµως το θέµα είναι να προχωρήσουν. Και
δεν πρόκειται να προχωρήσουν, σας το λέω τώρα κατ’ αρχάς φιλικά, µε τέτοια διαδικασία δεν θα γίνει κανένα. Δεν θα γίνει κανένα.
Απαντήστε µου και θα δούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Τώρα, κύριε συνάδελφε, αντιπαρέρχοµαι το ξεκινάω ήπια και ανάλογα µε την
απάντηση θα συνεχίσω έτσι ή αλλιώς, γιατί εσείς ξέρετε πάρα
πολύ καλά έχοντας προσωπική άποψη για το πρόσωπό µου, ότι
δεν υπάρχει έτσι ή αλλιώς ή αλλιώτικα σε αυτές τις απαντήσεις,
υπάρχει η πραγµατικότητα την οποία βιώνουµε και πάντα επαρκείς εξηγήσεις. Και καλά κάνετε και ελέγχετε στα πλαίσια του
κοινοβουλευτισµού την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για όλα.
Για να µη χρονοτριβώ, είναι σηµαντικό το πρόγραµµα της
ενεργειακής αναβάθµισης; Βεβαίως, κύριε συνάδελφε, είναι
πολύ σηµαντικό. Καλώς ξεκινήσατε και βάλατε στη διαδικασία
αυτά τα νοσοκοµεία και εντάξατε και τα κονδύλια στον προϋπολογισµό; Βεβαίως. Είναι στόχος της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Υγείας η ταχύτερη υλοποίηση του προγράµµατος
και όχι η καθυστέρησή του; Βεβαίως. Το καταλαβαίνουµε όλοι,
θέλω να συνεννοηθούµε τουλάχιστον στα βασικά. Υπάρχει κοινή
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λογική. Βεβαίως θέλω να προχωρήσουν τα έργα αυτά της ενεργειακής αναβάθµισης εντάσσοντας και άλλα νοσοκοµεία φυσικά,
και αν αυτό είναι εφικτό όσο πιο πολλά νοσοκοµεία γίνεται. Υπάρχει κάποια διάθεση κωλυσιεργίας; Το αντίθετο. Εγώ τα βρήκα
µπλοκαρισµένα αυτά. Προσπαθούσα να καταλάβω γιατί δεν τα
προχωρούσαν οι διαχειριστικές. Προσπαθούσα να βγάλω άκρη
και µε τις υπηρεσίες επίσης.
Και δεν ισχύει, κύριε Υπουργέ, ότι αλλάξαµε ή άλλαξε το
Υπουργείο, µετέτρεψε τεχνικά δελτία υλοποίησης του διαγωνισµού από προµήθειες σε έργο, όπως µου λέτε, αλλά σε µεικτά.
Τι σηµαίνει µεικτά και γιατί έτσι θεωρούµε ότι θα προχωρήσει το
έργο;
Ένα µέρος είναι έργο και ένα µέρος είναι προµήθεια, όπως είναι
και το έργο αυτό στην πραγµατικότητα. Ένα κοµµάτι της όλης διαδικασίας είναι έργο και ένα άλλο κοµµάτι είναι προµήθεια. Η λύση
των µεικτών συµβάσεων σύµφωνα µε την διαβούλευση που έκανε
το Υπουργείο Υγείας µε τα συναρµόδια Υπουργεία σε επίπεδο
γραµµατέων -και βασανίστηκε γι’ αυτό επαναλαµβάνω επικροτούµε την προσπάθεια την οποία κάνατε, ο τρόπος µε τον οποίον
θέλατε να προχωρήσετε το έργο δεν θα µπορούσε να ολοκληρωθεί και να προχωρήσει ποτέ αυτό το έργο, είχε µπλοκάρει στις διαχειριστικές, όπως γνωρίζετε οι διαχειριστικές δεν είναι στο
Υπουργείο Υγείας- είναι ο µοναδικός τρόπος για να απεµπλακούµε
από τα προσκόµµατα και να προχωρήσουµε και αυτά τα έργα να
υλοποιηθούν και φυσικά πάνω από όλα, γιατί κινδύνευσε, να χαθεί
η χρηµατοδότηση, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Πολάκης για τρία λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, εγώ θα σας τροφοδοτήσω µε µια απάντηση, γιατί εγώ θέλω να γίνουν τα έργα αυτά,
γιατί έχασα πολύ φαιά ουσία για να ξεκινήσει αυτό το πρόγραµµα. Θα σας τροφοδοτήσω µε αυτή την απάντηση. Είναι η
απάντηση του Βασίλη του Τσίκαρη, του διοικητή του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων µέχρι πριν από ένα µήνα, ο
οποίος απαντάει σε ένα προς ένα σηµείο. Μπορείτε να το πάρετε
σαν φόρµα αυτό, διότι εδώ έκανε προσφυγή ο Σύνδεσµος Ελληνικών Εταιρειών - Γραφείων Μελετών προς την ΕΑΑΔΗΣΥ. Η ίδια
επιχειρηµατολογία είναι παντού, οι ίδιοι έχουν πιάσει και την τεχνική υπηρεσία, οι ίδιοι έχουν πιάσει και τις διαχειριστικές αρχές.
Τι λένε, λοιπόν; Έστειλε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
Συµβάσεων ερωτήµατα προς το Πανεπιστηµιακό Ιωαννίνων ενώ
έκανε το διαγωνισµό. Και του λέει: «Για πες µας, γιατί κάνεις
αυτό έτσι και το άλλο έτσι, γιατί δεν κάνεις αυτό;» Είναι αυτά που
έστειλε ο Σύνδεσµος Ελληνικών Εταιρειών - Γραφείων Μελετών.
Τι θέλω να πω µε αυτό; Το Πανεπιστηµιακό Ιωαννίνων έχει είκοσι επτά µηχανικούς στην τεχνική υπηρεσία. Έγραψε µια εξαιρετική απάντηση, που µε βάση αυτή πήρε την έγκριση της
ΕΑΑΔΗΣΥ και προχώρησε αυτός ο διαγωνισµός.
Είναι ψέµα αυτό που σας λένε. Ακούστε µε. Αυτή η κοινωνία
και αυτός ο χώρος του Υπουργείου Υγείας έχει δοµηθεί τριάντα
χρόνια, στο πώς θα φάµε περισσότερα και να το πω και µε τα
ονόµατα. Ξέρετε ότι ακόµα -και εµείς δεν προλάβαµε να τα αλλάξουµε- ισχύει ο νόµος του Σουφλιά για τις µελέτες, όπου το
ίδιο έργο, ένα κέντρο υγείας, αν το µελετήσει δοµή του Υπουργείου Υγείας είτε η τεχνική υπηρεσία είτε οι ΥΠΕ είτε νοσοκοµείο
το κόστος είναι ένα εκατοµµύριο ευρώ για παράδειγµα. Αν το
ίδιο έργο το µελετήσει ένας δήµος το κόστος είναι 100.000 ευρώ.
Το βίωσα αυτό ως Δήµαρχος Σφακίων. Έκανα µελέτη του Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου 35.000 ευρώ. Αν την έκανε η
ΥΠΕ θα έκανε 350.000 ευρώ. Αυτά σας λένε. Είναι ψέµατα όλα
αυτά που σας λένε και οι διαχειριστικές και οι πάντες.
Αυτή εδώ η απάντηση λύνει όλα τα ερωτήµατα που µπορεί να
έχουν οι τεχνικοί σας σύµβουλοι. Ο λόγος που γίνεται είναι πρώτον, για να φάνε λεφτά σε µελέτες έξω. Δεύτερον, για να βαφτίσουν έργο την τοποθέτηση των κουφωµάτων ή την τοποθέτηση
των πορτών, ενώ έχεις αγοράσει τις πόρτες και τα κουφώµατα ή
έχεις πάρει το κλιµατιστικό. Δεν έχετε, λέει, µελέτη για τα κλιµατιστικά. Για τις συνδέσεις των κλιµατιστικών; Αυτά κάνουµε. Αυτό
είναι. Πάρτε την απάντηση. Διαβάστε την, δείξτε την στις υπηρεσίες και ξεµπλοκάρετε τα έργα.
Να σας πω και κάτι τελευταίο. Θα ήθελα πάρα πολύ να δείτε -
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δεν µπορείτε να µου απαντήσετε σήµερα, σας το λέω όµως
τώρα- αν έχετε δώσει µετά τον Ιούλιο του 2019 1 ευρώ για έργα
από το αποθεµατικό του Υπουργείου, αν έχετε εντάξει από τον
Ιούλιο του 2019 1 ευρώ…
Πέρασε ένας χρόνος για να σας την κάνω την ερώτηση, είχαµε
άλλα νταβαντούρια. Τώρα όµως θα επανέλθω πολύ έντονα µε
αυτό το πράγµα, διότι από το αποθεµατικό του Υπουργείου ένα
κρυφό κονδύλι της τάξεως των έντεκα µε δεκατεσσάρων εκατοµµυρίων ευρώ κάθε χρόνο από το οποίο πληρώναµε δικαστικές αποφάσεις, εγώ από το αποθεµατικό χρηµατοδότησα
τριάντα εκατοµµύρια ευρώ εξοπλισµούς και µικρά έργα τα τρία
χρόνια που έγιναν σε όλα τα νοσοκοµεία της χώρας, από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων Εθνικών Πόρων. Σας έχει ενηµερώσει κανείς ότι έχουµε και εθνικούς πόρους;
Λοιπόν, έχουµε εντάξει και έχουµε πληρώσει γύρω στα πενήντα εκατοµµύρια ευρώ έργα και έχουν πληρωθεί τα είκοσι
πέντε. Έχετε εντάξει κάποιο έργο από αυτά;
Και επίσης η τρίτη ερώτηση που θα έρθει σύντοµα είναι από
τον διαγωνισµό της Δούρου που κι αυτού το δεύτερο του κοµµάτι έχει µπλοκαριστεί, τα πρώτα είκοσι τρία εκατοµµύρια έχουν
δηµοπρατηθεί, πολλά έχουν τοποθετηθεί, κάποια τα καθυστερούν. Το δεύτερο το έχουν µπλοκάρει, δεν έχει παίξει πενιά και
ο κ. Πατούλης στους µικρούς εξοπλισµούς και σε µονάδες κ.λπ..
Πάρα πολλά που λέτε ότι είναι σε δωρεές, υπάρχουν στον διαγωνισµό της Δούρου, θα µπορούσαν να είχαν προχωρήσει. Έκαναν ενστάσεις οι εταιρείες, κ.λπ..
Θα επανέλθω µε συγκεκριµένη ερώτηση και για το µηχάνηµα
cyber knife στο Κρατικό της Νίκαιας. Εκεί 27 Αυγούστου έκανε
την προσφυγή, 1η Σεπτεµβρίου ανέλαβε ο Πατούλης, πέρασε ο
µήνας, δεν έκανε την απάντηση και είναι πάλι ο διαγωνισµός στον
αέρα. Είναι το πρώτο µηχάνηµα ακτινοχειρουργικής cyber knife
που θα έµπαινε σε δηµόσιο νοσοκοµείο.
Ενηµερωθείτε για αυτά, γιατί θα επανέλθω µετά τις διακοπές.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Παύλος Πολάκης, καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν απόσπασµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ. Αυτό είναι
αντικείµενο µιας νέας επίκαιρης ερώτησης.
Τον λόγο έχει ο κ. Υπουργός.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Πρόεδρε, είναι χείµαρρος ο Υπουργός, ξεκινάει από
την ερώτηση και καταλήγει σε άλλα θέµατα. Δεν µπορώ να µην
του απαντήσω, όµως, τώρα. Είναι σηµαντικά τα θέµατα, τα οποία
έθεσε. Το cyber knife είναι σηµαντικό.
Να θυµηθώ, κύριε Υπουργέ, ότι εσείς ήσασταν τεσσεράµισι
χρόνια εκεί, άρα το δεν πρόλαβα, δεν έκανα, κ.λπ. -όχι εσείς προσωπικά, µιλάµε για το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας- είναι κάτι
το οποίο είναι σχετικό.
Όπως, επίσης και εγώ ήµουν αυτός ο οποίος παρέστη σε εκδήλωση στον «Ευαγγελισµό» µε την πρώην περιφερειάρχη, ευχαριστώντας την και εσάς για όλη την προσπάθεια η οποία έγινε
για τα µηχανήµατα υψηλής τεχνολογίας τα οποία µπαίνουν στα
νοσοκοµεία µας. Δεν µπορώ, όµως, να παραγνωρίζω ότι οι τεχνικές µελέτες για να µπουν στα νοσοκοµεία δεν υπάρχουν ειδικοί
χώροι για να µπουν, δεν υπάρχουν κονδύλια για να µπουν, και
ένα µηχάνηµα που πάει στο παιδιατρικό νοσοκοµείο είναι για ενήλικες.
Άρα, λοιπόν, σε όλα υπάρχει ένα µέτρο και εκεί υπάρχει κοινή
λογική. Μπορούµε να συνεννοηθούµε εκεί πέρα που υπάρχει
κοινή λογική. Μου λέτε κάτι για τον διοικητή του Νοσοκοµείου
Ιωαννίνων. Να το δεχτώ, να το δω, αλλά εγώ σας µίλησα για συγκεκριµένα πράγµατα.
Μου κάνετε µια ερώτηση για ενεργειακή αναβάθµιση.
Θα τα πάρω εγώ αυτά. Θα τα πάω στην υπηρεσία. Σας είπα
ότι βρήκα µια µπλοκαρισµένη κατάσταση. Θέλω να παραµείνει
µπλοκαρισµένη και να µην αναβαθµιστούν ενεργειακά τα νοσοκοµεία, που είναι ένα έργο το οποίο εσείς ξεκινήσατε; Όχι, φυσικά. Θέλω να µην είναι µπλοκαρισµένα και να προχωρήσουν.
Κάναµε σύσκεψη µε τα συναρµόδια Υπουργεία…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Και να µη «φάνε» τα αγροτικά!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Μισό λεπτό. Είναι
θέµα και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, σε επίπεδο γενικών γραµµατέων µε την αρµόδια γενική
γραµµατέα. Και φτάσαµε σε αυτό το επίπεδο, να σας λέω ότι µε
αυτόν τον τρόπο εισηγούνται όλες οι υπηρεσίες ότι µπορεί να
προχωρήσει το έργο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Θα συζητηθεί η δεύτερη
µε αριθµό 934/15-7-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του
Βουλευτή Ηλείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη
προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Αποκλεισµένη η Ηλεία από
τους σχεδιασµούς του Υπουργείου Υγείας».
Παρακαλώ, κύριε Κατρίνη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ενάµιση µήνα πριν σ’ αυτή εδώ την Αίθουσα
κάναµε µία ερώτηση στον Υφυπουργό, τον κ. Κοτζαµάνη, σε
σχέση µε τα κενά που είχαν τα νοσοκοµεία του Νοµού Ηλείας σε
ιατρικό προσωπικό, κατάσταση που ανάγκασε τις διοικήσεις να
µετακινούν γιατρούς από το Νοσοκοµείο Αµαλιάδας στο Νοσοκοµείο του Πύργου, για να καλύψουν τα κενά τα οποία δεν µπορούσαν να καλυφθούν από µόνιµες προσλήψεις.
Όλη, λοιπόν, αυτή η κατάσταση δηµιούργησε ένα κενό στις
παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας. Κάναµε ερώτηση στον Υπουργό
τι προτίθεται να κάνει σε σχέση µε αυτή την κατάσταση, αν και
εφόσον εννοεί πραγµατικά τη δέσµευση του Πρωθυπουργού ότι
αναγνωρίζει τη συµβολή του δηµόσιου συστήµατος υγείας, άρα
θα ενισχύσει τα νοσοκοµεία. Η απάντηση ήταν ότι δεκατρείς θέσεις επιµελητών βρίσκονται σε εξέλιξη, σε διαδικασία κρίσης,
χωρίς όµως να µας απαντήσει, κύριε Υπουργέ, ο κ. Κοντοζαµάνης, πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και πότε θα έρθουν
οι γιατροί αυτοί στα νοσοκοµεία.
Την ίδια στιγµή, επαναφέραµε το αίτηµα των διοικήσεων και
από τα τρία νοσηλευτικά ιδρύµατα του νοµού για την προκήρυξη
όλων των κενών οργανικών θέσεων ιατρικού προσωπικού, αίτηµα
το οποίο υπέγραψε και ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ. Και το λέµε
αυτό γιατί 31-12-2020 θα κενωθεί η θέση δευθυντή χειρουργικής
κλινικής, ορθοπεδικής κλινικής, οφθαλµολογικής κλινικής και
ακτινολογίας.
Προτού, λοιπόν, «αλέκτωρα λαλήσαι, τρεις…» και αφού ο Υφυπουργός δεν δεσµεύτηκε για την προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων -µόνο τυχαίο δεν ήταν- ήρθε η προκήρυξη από το
Υπουργείο, η οποία προβλέπει είκοσι πέντε θέσεις για τα νοσοκοµεία αρµοδιότητας της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, καµµία
εκ των οποίων δεν κατανέµεται στα νοσοκοµεία του Νοµού
Ηλείας. Βεβαίως, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι νοσοκοµεία
µικρότερης δυναµικότητας, φερ’ ειπείν, από απ’ αυτό του Πύργου, όπως το Γενικό Νοσοκοµείο Μολάων παίρνει έξι θέσεις µόνιµου ιατρικού προσωπικού.
Την ίδια στιγµή γνωρίζετε πολύ καλά τη δυσκολία στην περίοδο του COVID-19, όπου δεν υπήρχε καµµία πρόσληψη επικουρικού ιατρικού προσωπικού, γιατί δεν υπήρχε ενδιαφέρον
ιατρικού προσωπικού για τα νοσοκοµεία της Ηλείας. Άρα, καταλαβαίνετε αυτό καθιστά ακόµα πιο επιτακτική την αναγκαιότητα,
να ενισχυθούν µε µόνιµο προσωπικό τα νοσοκοµεία του νοµού.
Τελειώνοντας, θέλω να σας απευθύνω δύο ερωτήµατα, αφού
σας πω ότι όλο αυτό, η απουσία της Ηλείας, προκάλεσε την έντονη αντίδραση και της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιατρικού
συλλόγου και όλων των φορέων της περιοχής. Το πρώτο είναι,
αν θα προκηρύξετε άµεσα τις κενές οργανικές θέσεις µόνιµου
ιατρικού προσωπικού για τα νοσοκοµεία της Ηλείας, όπως σας
έχει ζητηθεί και από τα τρία νοσοκοµεία και από την 6η ΥΠΕ και
το δεύτερο, αν θα µετατρέψετε τις θέσεις επικουρικών ιατρών
σε θέσεις Επιµελητών Β’, όπως µας είπε ο κ. Κοντοζαµάνης σαράντα µέρες πριν σ’ αυτή εδώ την Αίθουσα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μισό λεπτό, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Κατρίνη, κοιτώντας εδώ τον κατάλογο, βλέπω ότι πανοµοιότυπη ερώτηση είναι και του κ. Καλαµατιανό. Δέχεστε εσείς
να συζητηθούν µαζί;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΗ’ - 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Οπότε θα συζητηθεί και η όγδοη µε αριθµό 945/20-7-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηλείας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Διονύσιου - Χαράλαµπου
Καλαµατιανού προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Οι νοσηλευτικές µονάδες υγείας Ηλείας αποκλεισµένες από την προκήρυξη
θέσεων για ειδικευµένους ιατρούς του κλάδου ΕΣΥ».
Κύριε Καλαµατιανέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η υγειονοµική κρίση είναι παρούσα και αναµένεται κι ένα δεύτερο κύµα εξάπλωσης του κορωνοϊού που θα
έλθει τους προσεχείς µήνες. Οι νοσηλευτικές µονάδες της
Ηλείας δοκιµάστηκαν πολύ από τον κορωνοϊό. Μάλιστα είχαµε
και τον πρώτο νεκρό στη χώρα από τον κορωνοϊό στην Ηλεία.
Οι ανάγκες πλήρωσης θέσεων, κυρίως, ιατρικού προσωπικού
στις νοσηλευτικές µονάδες της Ηλείας έχουν περιγραφεί σε κατ’
επανάληψη ερωτήσεις µας προς εσάς. Αναφέρω για παράδειγµα
την Παθολογική Κλινική Πύργου, όπου αυτή τη στιγµή οι οργανικές θέσεις είναι εννέα ειδικευµένων παθολόγων και εννέα ειδικευόµενων. Αυτή τη στιγµή υπηρετούν δύο παθολόγοι στην
Παθολογική Κλινική του Νοσοκοµείου Πύργου και άλλοι δύο που
έχουν µεταφερθεί από την Αµαλιάδα. Δηλαδή, το πρόβληµα καταλαβαίνετε είναι τεράστιο. Δεν µπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα και οι δύο παθολογικές κλινικές µε τεράστιες ελλείψεις.
Πρόσφατα εγκρίνατε την προκήρυξη ογδόντα δύο θέσεων ειδικευµένων γιατρών ΕΣΥ σε όλη την Ελλάδα, είκοσι πέντε από
τις οποίες στην 6η ΥΠΕ που ανήκουν οι νοσηλευτικές µονάδες
της Ηλείας. Δυστυχώς, καµµία από αυτές δεν προβλέπεται για
τις νοσηλευτικές µονάδες Ηλείας που έχουν τεράστιες ελλείψεις.
Αναφέρθηκε και προηγουµένως ότι ειδικά προβλέπονται έξι θέσεις µονίµων ιατρών για το Κέντρο Υγείας Μολάων. Δεν προβλέπεται τίποτα για την Ηλεία µε αυτές τις τεράστιες ελλείψεις.
Παράλληλα, δεν έχετε ανακοινώσει το πλάνο σας για την ανανέωση των συµβάσεων των συµβασιούχων που υπηρετούν στις
νοσηλευτικές µονάδες. Πρόκειται για εξειδικευµένο προσωπικό
που προσέφερε σηµαντικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της πανδηµίας και η παραµονή τους στην εργασία κρίνεται απαραίτητη.
Τα ερωτήµατα, λοιπόν, είναι συγκεκριµένα: Για ποιους λόγους
έµειναν εκτός της προκήρυξης µονίµων ιατρών οι νοσηλευτικές
µονάδες της Ηλείας; Τι προτίθεστε να πράξετε, σχετικά µε την
άµεση ενίσχυση σε µόνιµους ιατρούς των νοσηλευτικών µας µονάδων και κυρίως, τι θα πράξετε για την ανανέωση των συµβάσεων των συµβασιούχων που υπηρετούν στις νοσηλευτικές
µονάδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που είµαι σίγουρος ότι το
ενδιαφέρον τους για την εκλογική τους περιφέρεια και τις υγειονοµικές µονάδες της περιφέρειας είναι ειλικρινές.
Θέλω να σπεύσω να πω, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, ότι η
αναβάθµιση του ΕΣΥ δεν νοµίζω ότι είναι προϊόν συγκυρίας του
κορωνοϊού αλλά αποτέλεσµα σχεδιασµού και αποφάσεων της
Κυβέρνησης. Και προφανώς, θα συνεχίσουµε να ενισχύουµε και
τα νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας µε νέο προσωπικό, ανάλογα
µε τις ανάγκες κάθε υγειονοµικής περιφέρειας, δίνοντας έµφαση
αυτή την εποχή, για ευνόητους λόγους, όπως καταλαβαίνετε,
στη νησιωτική Ελλάδα.
Πράγµατι, αγαπητέ κύριε Κατρίνη, προκηρύξαµε ογδόντα µία
θέσεις µονίµων ιατρών τώρα, αυτή τη στιγµή, έχοντας ως στόχο
να ενισχύσουµε τις δοµές υγείας που αντιµετωπίζουν πολύ σοβαρά και διαχρονικά προβλήµατα στελέχωσης. Όµως, όπως σας
εξήγησα οι σαράντα εννέα θέσεις από αυτές αφορούν και θα
πάνε στα νησιά µας. Θα προκηρυχθούν κι άλλες προφανώς. Καταλαβαίνετε ότι στις ογδόντα µία θέσεις δεν ήταν δυνατόν να
συµπεριλάβουµε όλα τα νοσοκοµεία της χώρας, και σε κάποιες
περιπτώσεις οι ανάγκες ήταν πιο επιτακτικές προκειµένου να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία του ΕΣΥ.
Και µια που µε ρωτήσατε, σας απαντώ ευθέως ότι ναι, σε επόµενη φάση φυσικά θα εξετάσουµε την ενίσχυση όχι µόνο του Νο-
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σοκοµείου Πύργου αλλά και όποιων άλλων νοσηλευτικών ιδρυµάτων δεν περιλαµβάνονται στην προκήρυξη αυτή των ογδόντα
µία θέσεων.
Θα ήθελα, όµως, να σας υπενθυµίσω, για να δούµε και τι έρχεται και από το παρελθόν και τι έχει γίνει στο πρόσφατο παρελθόν, ότι έχουµε τις προκηρύξεις –προσέξτε, έχουµε πολλές
φορές συζητήσει µε την προηγούµενη ηγεσία γι’ αυτό, και πόσο
η διαδικασία µπορεί να είναι χρονοβόρα- του 2018 είκοσι δύο µόνιµων ιατρών που αφορούν το Νοσοκοµείο Πύργου. Για εννέα
εξ’ αυτών έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισµού, µία εξ’
αυτών είναι στο στάδιο των υπογραφών, τρεις είναι στον έλεγχο
πρακτικών προκειµένου να προχωρήσουν οι διορισµοί, οκτώ είναι
σε αναµονή κοινοποίησης πρακτικών και µία απέβη άγονη.
Επιπλέον, τον Απρίλιο όντως, κύριε Κατρίνη, προκηρύξαµε δεκατρείς θέσεις µονίµων ιατρών για τα ίδια νοσοκοµεία. Ήδη έχει
αναρτηθεί ο αυτοµατοποιηµένος πίνακας κατάταξης των υποψηφιοτήτων και άµεσα θα ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών από τα συµβούλια. Τον περασµένο δε Μάρτιο
εγκρίναµε µε υπουργική απόφαση την πρόσληψη δεκαέξι επικουρικών γιατρών για το Νοσοκοµείο Πύργου. Δυο υπηρετούν ήδη
και για άλλους δύο αναµένουµε τον διορισµό τους. Αυτά για το
Νοσοκοµείο Πύργου. Έχουµε επανειληµµένως µιλήσει ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, και σας έχω πει ότι εάν είτε
εσείς είτε οποιοσδήποτε άλλος παράγων του νοµού, από θέση
ευθύνης ή όχι, µπορεί να βρει για το έκτακτο της κατάστασης
ακόµη και γιατρό συνάδελφο µε «µπλοκάκι», 2.000 ευρώ αφορολόγητα και ακατάσχετα, να θέσει σε συγκεκριµένες θέσεις στο
νοσοκοµείο, εµείς θα το δεχθούµε την ίδια ακριβώς στιγµή.
Τώρα, για το Νοσοκοµείο της Αµαλιάδας, κύριοι συνάδελφοι,
από τις προηγούµενες προκηρύξεις έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισµού δύο µονίµων ιατρών. Μία βρίσκεται στο στάδιο των
υπογραφών και για πέντε αναµένεται η κοινοποίηση των πρακτικών. Σύνολο: οκτώ θέσεις.
Επίσης, στο Νοσοκοµείο στην Κρέστενα αναµένεται η κοινοποίηση πρακτικών για τέσσερις θέσεις µονίµων ιατρών.
Και σε ό,τι έχει να κάνει µε τον χρόνο αυτό της πανδηµίας και
τις εξαγγελίες τις οποίες ακούσατε, εµείς όντως φέραµε στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας πάνω από πέντε χιλιάδες υγειονοµικούς,
γιατρούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό. Εξήγησα ήδη
και είπα ότι, µε βάση την εντολή του Πρωθυπουργού, σε αυτούς
τους νοσηλευτές οι οποίοι προσελήφθησαν ως επικουρικοί εντός
COVID και στους προηγούµενους -είναι κάπου δυόµισι χιλιάδες
νοσηλευτές- θα δοθεί η ανάλογη µοριοδότηση ,έτσι ώστε να µείνουν µόνιµα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Κάνουµε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουµε για τους εργαζοµένους από τον ΟΑΕΔ σε διάφορες θέσεις ευθύνης εντός του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας, για να τους κρατήσουµε και, πράγµατι, εξετάζεται, κύριοι συνάδελφοι, η µετατροπή των θέσεων
των επικουρικών ιατρών σε Επιµελητές Β’ -δεν είναι ακριβώς µετατροπή, ουσιαστικά είναι προκήρυξη των θέσεων- έτσι ώστε να
µπορούν να παραµείνουν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και οι συνάδελφοί µας. Και είναι και οι µόνιµοι γιατροί οι οποίοι έρχονται
στη διαδικασία αυτή του ΑΣΕΠ που εξήγησα.
Όλη αυτή η διαδικασία, λοιπόν, νοµίζω ότι θα ενισχύσει το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει δεύτερης ή τρίτης ταχύτητας νοµός, κάθε άλλο. Υπάρχει ο σεβασµός
µας, η προσοχή µας και η µέριµνά µας για όλα τα υγειονοµικά
ιδρύµατα της χώρας. Καλά κάνετε και θέτετε τις ερωτήσεις σας,
και θα έλεγα στο πλαίσιο της ενίσχυσης των νοσοκοµείων του
νοµού να συνεργαστούµε, προκειµένου να µπορούµε να έχουµε
και σε τοπικό επίπεδο και για το άµεσο ακόµη που σας είπα -την
ανθρωπογεωγραφία τη γνωρίζετε καλύτερα ίσως- το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Κατρίνη, έχετε τον
λόγο για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µας είπατε πάρα πολλούς αριθµούς, και αν ένας πολίτης της Ηλείας είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει αυτή τη συζήτηση θα θεωρούσε ότι ζει
µία πλάνη. Αν σηµείωσα σωστά αυτά που µας αναφέρατε, πάνω
από είκοσι πέντε γιατροί επίκειται να διοριστούν βάσει των προκηρύξεων. Βέβαια υπάρχει µία λεπτοµέρεια. Δεν µας είπατε πότε
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ακριβώς θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Γιατί ξέρετε πολύ
καλύτερα από µένα ότι ο χρόνος που µεσολαβεί από την προκήρυξη της θέσης µέχρι την ολοκλήρωση της κρίσης µε τον νέο
τρόπο που γίνεται είναι πάρα πολύς, και έχει αποδειχθεί ότι το
σύστηµα είναι χρονοβόρο και ίσως θα πρέπει να αναθεωρηθεί
και ο τρόπος µε τον οποίον γίνεται αυτή η διαδικασία, γιατί περνάει πάρα πολύς χρόνος κατά µέσο όρο δύο µε δυόµισι έτη.
Άρα συγκρατώ αυτό που λέτε για τις θέσεις και για το Νοσοκοµείο του Πύργου και της Αµαλιάδας και των Κρεστένων. Μέχρι
στιγµής δεν το έχουµε δει και περιµένουµε να δούµε πότε θα
γίνει πραγµατικότητα.
Θα σας πω όµως κάτι, κύριε Υπουργέ. Εφόσον αποδεχόµαστε
ότι υπάρχει πρόβληµα όσον αφορά την προσέλκυση ιατρικού
προσωπικού, θα πρέπει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας
να εξετάσει σοβαρά να αλλάξει την κατηγορία ζώνης που ανήκουν τα νοσοκοµεία της Ηλείας, ώστε να δώσει κίνητρα για την
προσέλκυση µόνιµου ιατρικού προσωπικού. Εφόσον βλέπουµε
ότι σε προκηρύξεις δεν υπάρχει το ενδιαφέρον που υπάρχει σε
άλλες περιοχές, να αλλάξουν ζώνη τα νοσοκοµεία της Ηλείας.
Δεύτερον, θα µου επιτρέψετε επίσης να σας πω ότι διαβάζοντας
την προδηµοσίευση της κατανοµής θέσεων της προκήρυξης 6Κ,
που αφορά προσωπικό σε νοσοκοµεία όλης της χώρας, απουσιάζουν εκκωφαντικά και πάλι τα νοσοκοµεία της Ηλείας όσον αφορά
το νοσηλευτικό προσωπικό. Έχει προβλεφθεί µόνο µία θέση διαιτολόγου και µία θέση µηχανικού, την ίδια στιγµή που στα νοσοκοµεία της Αχαΐας έχουµε επτά ΤΕ νοσηλευτές και δύο ΠΕ, η Ηλεία
µένει εκτός από το ιατρικό προσωπικό µε τις ογδόντα µία θέσεις
και από το νοσηλευτικό προσωπικό, από την προκήρυξη 6Κ, όντας
µία περιοχή που διπλασιάζεται ο πληθυσµός της το καλοκαίρι,
αλλά δεν έχει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Δεν έχουµε δει ακόµα τη µονιµοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού, που, αν δεν κάνω λάθος, είναι δέσµευση του ίδιου του
Πρωθυπουργού για το προσωπικό το οποίο προσελήφθη την περίοδο του κορωνοϊού. Είπατε κάτι για το επικουρικό ιατρικό προσωπικό. Ο κ. Κοντοζαµάνης, είχε πει για µετατροπή σε µόνιµους
Επιµελητές Β’, εσείς λέτε για προκήρυξη που θα τους δώσει µοριοδότηση. Πρέπει όµως να το δούµε -γιατί, ξέρετε, όταν περνάνε
δύο µήνες και δεν το βλέπουµε, είµαστε καχύποπτοι και αυτό είναι
λογικό- και να µη ζήσουµε τις καταστάσεις µετακίνησης προσωπικού από νοσοκοµείο σε νοσοκοµείο του νοµού. Για παράδειγµα,
από το Κέντρο Υγείας Ανδρίτσαινας, ο µόνος παθολόγος που υπηρετεί σε µία ιστορική ορεινή περιοχή, µετακινήθηκε στο Νοσοκοµείο του Πύργου κι έµεινε χωρίς γιατρό η περιοχή. Και άλλα τέτοια
τραγελαφικά συµβαίνουν στον Νοµό Ηλείας.
Και λυπάµαι, κύριε Υπουργέ, αλλά παρά το γεγονός ότι δεν
θέλω να αµφισβητήσω τις προθέσεις σας, γιατί σας ξέρω από
τότε που διακονούσαµε τη Σχολή Δηµόσιας Υγείας στα ίδια θρανία, οφείλω να πω ότι δεν µε πείθετε µε τις απαντήσεις σας, γιατί
δεν µου λέτε πότε θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των γιατρών
και δεν µου λέτε µε σαφήνεια -φαντάζοµαι και στον συνάδελφοπότε θα προκηρύξετε θέσεις µόνιµου ιατρικού προσωπικού,
όπως κάνατε µε τα άλλα νοσοκοµεία της 6ης ΥΠΕ. Θέλω σας παρακαλώ να µας πείτε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα, ότι «εγώ
τον Σεπτέµβριο θα προκηρύξω θέσεις στα νοσοκοµεία της
Ηλείας και τον Οκτώβριο θα ολοκληρώσω όλα αυτά που σας είπα
για τις είκοσι πέντε θέσεις ιατρικού προσωπικού».
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Καλαµατιανός.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µας αναφέρατε ότι, πράγµατι, το 2018 υπήρξαν προκηρύξεις για πρόσληψη µόνιµων ιατρών στις νοσηλευτικές µονάδες υγείας, και µας αναφέρατε κάποιες διαδικασίες που
είναι σε εξέλιξη για την πλήρωση αυτών των θέσεων. Θα πρέπει,
λοιπόν, να µας πείτε και συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, πότε περιµένετε επιτέλους να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να τοποθετηθούν αυτοί οι γιατροί στις νοσηλευτικές µονάδες της
Ηλείας, όπου τόσο µεγάλες είναι οι ελλείψεις και τόσο πολύ είναι
απαραίτητο αυτό το προσωπικό.
Ακόµη θα πρέπει να µας πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε για τις
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προκηρύξεις από δω και πέρα, γιατί αυτά είχαν δροµολογηθεί
από την προηγούµενη κυβέρνηση, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
από το 2018 -προβλέπονται κάποιες προσλήψεις- και κυρίως τι
θα γίνει αν δεν πληρωθούν αυτές οι θέσεις. Γιατί, για παράδειγµα, αν υπάρχουν λίγες θέσεις στην παθολογική κλινική της
νοσηλευτικής µονάδας του Πύργου, δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον
για να διοριστούν εκεί γιατροί. Περισσότερες θέσεις θα δηµιουργήσουν άλλα δεδοµένα και θα είναι πιο ελκυστική η πλήρωση των
θέσεων και η αποδοχή των θέσεων αυτών από τους γιατρούς.
Επίσης, όπως είπε και ο συνάδελφος, βεβαίως, χρειάζεται και
η αλλαγή της κατηγορίας ζώνης και να υπάρξουν κίνητρα ειδικά
για την Ηλεία, ώστε να τοποθετούνται και να αποδέχονται γιατροί
τις θέσεις αυτές.
Θα πρέπει επίσης να είναι σαφές ότι ειδικά για την Ηλεία θα
πρέπει αυτή να ενταχθεί στον µελλοντικό σχεδιασµό για πλήρωση θέσεων τόσο ιατρικού όσο και νοσηλευτικού προσωπικού.
Οι ελλείψεις είναι πάρα πολύ µεγάλες -αναφέρθηκα και πριντόσο στη νοσηλευτική µονάδα του Νοσοκοµείου του Πύργου, ειδικά στην παθολογική, όσο και στην Αµαλιάδα και στην Κρέστενα. Επίσης, τα Κέντρα Υγείας Ανδρίτσαινας, Γαστούνης και
άλλα, έχουν πάρα πολλές ελλείψεις σε προσωπικό.
Θα θέλαµε ακόµη να µας πείτε, τι γίνεται µε την προκήρυξη
2Κ για νοσηλευτικό προσωπικό. Υπήρχαν κάποιες θέσεις εκεί
που είχαν προκηρυχθεί. Δεν ξέρουµε ακόµα τι έχει γίνει για το
νοσηλευτικό προσωπικό.
Επίσης, ένα τελευταίο ερώτηµα σχετικά µε τη Νοσηλευτική
Μονάδα των Κρεστένων. Είναι δροµολογηµένη η µονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Είχαν παραληφθεί τα τεύχη δηµοπράτησης και το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο χρηµατοδότησης. Αν έχετε κάποια ενηµέρωση, να µας πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε σχετικά µε αυτό, γιατί είναι πραγµατικά πολύ
σηµαντικό να προχωρήσει η διαδικασία για τη Νοσηλευτική Μονάδα της Κρέστενας και τη λειτουργία της ως µονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
Όλοι οι φορείς, οι νοσηλευτικές µονάδες, οι διοικήσεις των νοσοκοµείων, οι ιατρικοί σύλλογοι, η τοπική αυτοδιοίκηση, όλοι οι
πολίτες της Ηλείας περιµένουν σήµερα να ακούσουν κάποιες
συγκεκριµένες δεσµεύσεις σας ,τόσο για το χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης των δροµολογηµένων προσλήψεων µε προηγούµενους διαγωνισµούς για ιατρικό, κυρίως, προσωπικό, όσο και το
ποιος είναι ο σχεδιασµός για ένταξη των νοσηλευτικών µονάδων
σε µελλοντικές προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων τόσο ιατρικού
όσο και νοσηλευτικού προσωπικού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε, θα είµαι σύντοµος.
Κύριοι συνάδελφοι, ακούστε. Εγώ δέχοµαι ότι µπορούµε διαπαραταξιακά να κάνουµε µια κουβέντα -παρ’ ότι θεωρώ µεγάλη
κατάκτηση τον ΑΣΕΠ- για το πώς µπορούµε να επιταχύνουµε τις
διαδικασίες. Γιατί -όπως καταλαβαίνετε- θέσεις κηρύσσονται
άγονες, υπάρχει διαδικασία από τους δικαστές, από το ΑΣΕΠ.
Υπάρχει, βεβαίως, η δική µας προσπάθεια µέσω ηλεκτρονικής
πλατφόρµας να µειώσουµε τους χρόνους. Θα µειωθούν πάρα
πολύ οι χρόνοι έτσι. Το εξήγγειλα στην αρχή της χρονιάς.
Υπάρχει όµως και µια πανδηµία και όλα κινούνται δυναµικά. Οι
διαδικασίες που ανέφερα είναι διαδικασίες που έχουν προχωρήσει και θα τελεσφορήσουν. Από κει και πέρα όµως θα πρέπει να
ξέρετε ότι τα πάντα προτεροποιούνται, κατηγοριοποιούνται µε
βάση την καθηµερινότητα την οποία ζούµε. Ο στόχος προφανώς
είναι Εθνικό Σύστηµα Υγείας να προφυλαχθούν και να στηριχθούν οι άνθρωποι, οι ασθενείς, να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Καταλαβαίνω την ανάγκη του νοµού. Με πολύ καλή διάθεση
απέναντι σας, στους συνάδελφους µου, ίσως να µπορέσουµε
από κοινού να βρούµε λύσεις.
Επειδή περιόδευσα σχεδόν σε όλα τα µεγάλα νοσοκοµεία και
σε µικρά περιφερειακά εν µέσω κορωνοϊού την άνοιξη, και τώρα
τους καλοκαιρινούς µήνες προσπαθώ να περιοδεύσω σε όλα τα
νοσοκοµεία, τα κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία των νησιών,
για να δω ο ίδιος ποια είναι τα θέµατα να ακούσω και τα προβλή-
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µατα κ.λπ., θα σας έλεγα ότι ο τρόπος µε τον οποίον αντιµετωπίζεται η νησιωτικότητα κατ’ αρχάς κι η περιφέρεια, κύριε συνάδελφε, θα πρέπει να ξαναµπεί στο µικροσκόπιο, και ενδεχοµένως
να συνυπολογίσουµε και να βρούµε τρόπους τέτοιους, έτσι ώστε
να µπορέσουµε να στηρίξουµε περιφερειακά νοσοκοµεία -τα
οποία κατά την άποψή µου επιτελούν ένα πολύ σηµαντικό έργοµε θέσεις συναδέλφων ιατρών και λοιπών ειδικοτήτων όπως και
νοσηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού και λοιπά µε τρόπο
τέτοιο, έτσι ώστε να µην κηρύσσονται άγονες και να µπορέσουν
επιτέλους να τελεσφορήσουν.
Γιατί προσέξτε, δεν είναι µόνο η ποσότητα. Πολλά πράγµατα
έχουν έκαστες πολιτικές ηγεσίες δοκιµάσει στο παρελθόν. Για
παράδειγµα, «Δώσε έναν παραπάνω βαθµό από Επιµελητή Β’ σε
Επιµελητή Α’» ή µείνε τέσσερα χρόνια εκεί και µετά µπορείς να
πας σε µία άλλη θέση προσωποπαγή σε άλλο νοσοκοµείο. Επίσης είναι και το οικονοµικό θέµα πολλές φορές.
Θα έλεγα -εγώ δέχοµαι να το κάνουµε αυτό από κοινού, δεν
υπάρχει κάτι εγωιστικό στο Υπουργείο Υγείας- να βρούµε τρόπους, έτσι ώστε η ελληνική περιφέρεια κι η νησιωτικότητα που
είναι κατά άποψή µου ισχυρό πλεονέκτηµα κι όχι µειονέκτηµα για
τη χώρα, να ενισχυθούν και να στηριχθούν µε τέτοιο τρόπο νοµοθετικά, έτσι ώστε να µη γίνεται εκ παραδροµής ή µε βάση τις
ανάγκες πρόσκαιρα η όποια αντιµετώπιση του προβλήµατος
αλλά να νοµοθετηθεί έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να είναι
λύση σε διάρκεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε
Υπουργέ.
Προχωρούµε στη συζήτηση της τρίτης µε αριθµό 939/17-72020 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κλέωνα Γρηγοριάδη προς
τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Προβλέψεις και πρόνοιες µε
αφορµή την αύξηση κρουσµάτων COVID-19».
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τελευταία τόσο ειδησεογραφικά όσο και από
τα στοιχεία που παρέχει το κράτος, πληροφορούµαστε για µια
ραγδαία έξαρση των κρουσµάτων του κορωνοϊού στη χώρα µας,
στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι αυτή η έξαρση, κύριε Υπουργέ, σχετίζεται -ευθέως φαίνεται αυτό- µε το άνοιγµα των συνόρων για τον
τουρισµό µας, κάτι που ήταν σε ένα βαθµό αναγκαίο να γίνει, δεν
λέµε όχι. Φαίνεται επίσης ότι ακριβώς επειδή σχετίζεται µε το
άνοιγµα των συνόρων, η συντριπτική πλειοψηφία των νέων κρουσµάτων που αποκτά η χώρα είναι εισαγόµενα, ήτοι προέρχονται
από το εξωτερικό και όχι από την Ελλάδα.
Εµείς, ως ΜέΡΑ25, κύριε Υπουργέ, εγκαίρως από τον Μάρτιο
ακόµα σας έχουµε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο της επανάκαµψης ενός δεύτερου κύµατος του κορωνοϊού και σας έχουµε
από νωρίς ζητήσει να πάρετε τα µέτρα, ώστε να θωρακιστεί το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας µας, δηλαδή, να προβείτε σε αθρόες
προσλήψεις χιλιάδων γιατρών µε συµβάσεις αορίστου χρόνου,
δηλαδή, σε µόνιµες προσλήψεις. Σας έχουµε ζητήσει επίσης να
προσλάβετε άλλους τόσους και παραπάνω υγειονοµικούς και,
βεβαίως, κυρίως σας έχουµε ζητήσει από τον Μάρτιο συστηµατικά και συντεταγµένα να προβείτε σε µαζικότατα τεστ. Έλεγα
µάλιστα εγώ ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ότι καλό θα
είναι να έχουν γίνει εκατοµµύρια τεστ, όχι χιλιάδες.
Παράλληλα εγείρονται συγκεκριµένα ερωτήµατα, σχετικά µε
το νέο καθεστώς επιδηµιολογικής παρατήρησης. Κύριε Υπουργέ,
φτάνουν στα αυτιά µας, συγκεκριµένα, συνέχεια φήµες, ότι όσοι
τουρίστες προσέρχονται αυτοβούλως για να κάνουν το τεστ για
τον COVID-19, σε περίπτωση που αποδειχθούν θετικοί δεν προστίθενται στα κρούσµατα που ανακοινώνονται από την ελληνική
πολιτεία. Θέλουµε µια απάντηση επ’ αυτού.
Επίσης δεν υφίσταται επαρκής ενηµέρωση, ως προς το πόσα
νέα κρούσµατα σχετίζονται µε προηγούµενα και πόσα είναι «ορφανά». Πληροφορία που -όπως ξέρετε καλύτερα από εµέναείναι εξαιρετικά κρίσιµη για την ιχνηλάτηση της διασποράς του
COVID-19.
Τώρα, οι ερωτήσεις είναι συγκεκριµένες, κύριε Υπουργέ, και
για να µην τρώω άλλο χρόνο, σας τις απευθύνω διαβάζοντας τες:
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Σε επίπεδο εναλλακτικών σεναρίων ποια είναι τα συγκεκριµένα
µέτρα και ποιες οι συγκεκριµένες πρόνοιες που έχουν σχεδιαστεί
για το ενδεχόµενο δεύτερο κύµα της πανδηµίας, ιδίως αν αυτό
ο µη γένοιτο εµφανιστεί εν µέσω θέρους και τουριστικής περιόδου; Δεύτερον, µε ποιον τρόπο -όπως σας είπα και πριν- καταµετρώνται τα κρούσµατα και διαχωρίζονται σε εισαγόµενα και
µη; Υφίσταται διαφοροποίηση ανάλογα µε το εάν ένας τουρίστας
προέρχεται αυτοβούλως για τεστ ή όχι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, πάντα ευγενής και κύριος στις τοποθετήσεις σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Είναι καίρια και πολύ σηµαντική.
Νοµίζω ότι εµφανίσαµε δείγµατα γραφής από τα τέλη Ιανουαρίου για το πόσο πιστεύουµε στην πρόληψη και στις ενέργειες
αυτές νωρίς στο χρόνο, έτσι ώστε να µπορέσουµε να στηρίξουµε
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και την ελληνική κοινωνία. Θα ήθελα
να θυµίσω ότι αρκετά βήµατα µπροστά και µε ισχυρά αντανακλαστικά και σε σχέση µε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φτιάξαµε ένα µηχανισµό τέτοιο που εµπλέκει το ΕΚΑΒ, το ΕΚΕΠΥ, τα
νοσοκοµεία αναφοράς, τους επιστήµονες µας, την επιτροπή των
είκοσι οχτώ επιστηµόνων που είναι κορυφαίοι.
Απαντάω έτσι σε ένα κοµµάτι της ερώτησής σας. Δεν υπάρχει
καµµία αµφιβολία. Οι άνθρωποι αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν
την ευθύνη επιστηµονικά, διαβουλεύονται σχεδόν καθηµερινά. Η
κοινή συνισταµένη από πολλές απόψεις και ευρείας συζήτησης
καθηµερινώς της επιστηµοσύνης τους και των εισηγήσεων τους,
είναι αυτή που έρχεται ως µαγιά στο Υπουργείο Υγείας και στην
Κυβέρνηση και παίρνονται οι αποφάσεις.
Έτσι λοιπόν πριν καν να είχαµε κρούσµα στην Ελλάδα, φτιάξαµε έναν µηχανισµό τέτοιο, ο οποίος απέδωσε και απέδωσε σε
πολύ υψηλό βαθµό. Το έχετε κι εσείς αναγνωρίσει και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτό.
Θα ήθελα να σας θυµίσω ότι µετά επακολούθησαν πολλά στάδια. Επακολούθησε στάδιο ανοίγµατος για την κοινωνία µας.
Ανοίξαµε τα σχολεία, τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, τις επιχειρήσεις, το ελληνικό δηµόσιο, τις µετακινήσεις από
νοµό σε νοµό και από περιφέρεια σε περιφέρεια. Μετά από την
1η Ιουνίου και στις 15 Ιουνίου ανοίξαµε πτήσεις από το εξωτερικό, τις οποίες τεστάραµε. Την 1η Ιουνίου πιο λίγες. Στις 15 Ιουνίου και στο αεροδρόµιο στη Μακεδονία. Σιγά-σιγά από 1η
Ιουλίου έγιναν οι πτήσεις από το εξωτερικό σε πολλαπλούς προορισµούς. Κι όλα αυτά έχουν γίνει λελογισµένα, µε προσοχή και
µε µέθοδο. Γι’ αυτό -όπως βλέπετε- σε σχέση µε άλλες γειτονικές
χώρες -δεν µπορεί να πει κανείς ότι είναι στην άλλη άκρη του κόσµου κι έχουν άλλο κλίµα- ή τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες
εµφανώς βρισκόµαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
Καλά κάνετε και ανησυχείτε κι εµείς ανησυχούµε και επαγρυπνούµε. Να σας πω λοιπόν, ότι η κατάσταση αυτή είναι δυναµική.
Προκύπτουν νέα δεδοµένα κάθε µέρα και τα αξιολογούµε. Ανάλογα προσαρµόζουµε την πολιτική µας.
Θέλω να σας πω ότι προφανώς, υπάρχει -το απευχόµαστεplan B. Αυτό αφορά τοπικά lockdown, επιµέρους διορθώσεις,
PCR ενδεχοµένως σε περισσότερους τουρίστες ή υποχρεωτικότητα. Τα εξετάζει καθηµερινά η επιτροπή εµπειρογνωµόνων. Αν
και για το τεστ θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι η πολιτική, που
µας πρότειναν οι επιστήµονές µας δικαιώθηκε. Άλλες χώρες βιάστηκαν να κάνουν rapid test αµφιβόλου ποιότητας πολλών εκατοµµυρίων και χαντακώθηκαν απ’ αυτό, µε απώλειες χιλιάδων
ζωών δυστυχώς. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή το πού κάνεις
τεστ και τι τεστ κάνεις.
Πιστεύω ότι είναι στο χέρι µας να δούµε εάν έχουµε µια απλή
αύξηση και να αποφύγουµε ένα δεύτερο κύµα αυτή τη στιγµή.
Θα σας έλεγα πώς, σε ό,τι έχει να κάνει µε τα δείγµατα και το
εάν είναι από το εξωτερικό ή από το εσωτερικό, ο µηχανισµός
είναι συγκεκριµένος. Δεν παρεµβαίνει κανείς. Ό,τι έρχεται εδώ
και ελέγχεται, από τη στιγµή που βρίσκεται θετικό, καταχωρείται.
Γίνεται ιχνηλάτηση αµέσως, από τους συγγενείς, µετά πρώτος
κύκλος, δεύτερος κύκλος, βλέπουµε το ύψος της µεταδοτικότη-
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τας σε συµπτωµατικούς ή ασυµπτωµατικούς και καταχωρείται.
Όλα γίνονται µε διαφάνεια και όλα ανακοινώνονται, στον βαθµό
αυτό, που δεν υπάρχει υπερεπικοινωνία. Ειδικά για τις τοπικές
κοινωνίες και τα νησιά µας δεν θέλουµε να κάνουµε ζηµιά στον
τουρισµό µας, προφανώς.
Προσπαθούµε, λοιπόν, να υπάρχει ένα λελογισµένο µέτρο, µια
ισορροπία µεταξύ αυτών που ανακοινώνουµε, να µην βάλουµε
ιδιαίτερη πίεση, που ούτως ή άλλως υπάρχει σε κλειστές κοινωνίες, και παράλληλα επιστηµονικά και τεκµηριωµένα να µπορούµε να ελέγξουµε τη νόσο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Γρηγοριάδη, έχετε
τον λόγο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ κι εσάς, κύριε Υπουργέ, που είσαστε πάντα εδώ,
για να απαντήσετε εν µέσω πανδηµίας και πάρα πολλής δουλειάς
που έχετε.
Θα ήθελα να σας πω κάτι. Κατάλαβα καλά την απάντησή σας,
φαντάζοµαι. Εννοείτε ότι οι τουρίστες που προσέρχονται αυτοβούλως για να κάνουν τεστ, εάν βγουν θετικοί, προσµετρώνται
και ανακοινώνονται.
Το δεύτερο και τελευταίο σκέλος της απάντησής σας είναι
λίγο οµιχλώδες για εµένα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείτε,
λέγοντας ότι «για να µην κάνουµε ζηµιά στα νησιά µας, ίσως και
να». Είναι λίγο ασαφές αυτό. Εννοείτε ότι µπορεί να υπάρχει κάποιος, που έχει κορωνοϊό και να µην το µάθουµε ποτέ; Φαντάζοµαι ότι τα πάντα µπορεί να είναι θεµιτά, αλλά θα ήθελα να το
αποσαφηνίσετε τι ακριβώς εννοείτε.
Θέλω να σας πω ποιο είναι για εµάς το κεντρικό, το κυρίαρχο
θέµα όσον αφορά την πιθανότητα επανάκαµψης του κορωνοϊού
είτε τώρα είτε το φθινόπωρο και µάλιστα σε χειρότερη κλίµακα
απ’ ό,τι ήµασταν και λόγω ακριβώς -εγώ δεν το αρνούµαι, ποτέ
δεν κάνω µικροπολιτική- των έγκαιρων µέτρων που πήρε η Κυβέρνηση και για τα οποία σας δώσαµε συγχαρητήρια σαν
ΜέΡΑ25. Όντως, το ζήσαµε πολύ ήπια. Όµως, φοβόµαστε ότι
µπορεί να µην είναι έτσι τη δεύτερη φορά και θεωρούµε σαν
ΜέΡΑ25 ότι το κοµβικό σηµείο, κύριε Υπουργέ -είστε γιατρός και
το ξέρετε- είναι οι γιατροί.
Φαίνεται, λοιπόν, εδώ από τα στοιχεία που έχω, τόσο από τη
συνδικαλιστική ένωση των γιατρών όσο και από τον ΣΚΑΪ -είναι
στοιχεία που ανακοίνωσε επίσηµα και ο ΣΚΑΪ, που σίγουρα δεν
είναι ένα αριστερό ή φιλοαριστερό κανάλι- ότι τετρακόσιοι
τριάντα είναι όλοι και όλοι οι επικουρικοί γιατροί που έχουν
προσληφθεί. Αυτοί φαίνεται ότι δεν έχουν προσληφθεί µε σύµβαση αορίστου χρόνου. Είναι στοιχεία από τη συνδικαλιστική οργάνωση των γιατρών, αλλά και από τον ΣΚΑΪ, που δηµοσίευσε ο
ΣΚΑΪ. Επίσης, περίπου τρεισήµισι χιλιάδες είναι οι επικουρικοί
λοιποί υγειονοµικοί.
Λένε, λοιπόν, οι γιατροί -ο ΣΚΑΪ δεν το λέει, αλλά το λένε οι
γιατροί- ότι αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό, δεδοµένου ότι πριν
την πανδηµία έλειπαν από το Εθνικό µας Σύστηµα Υγείας πέντε
χιλιάδες µόνιµοι ειδικευµένοι γιατροί και είκοσι πέντε χιλιάδες
λοιποί υγειονοµικοί, σύµφωνα µε τα επίσηµα -προσέξτε µε- οργανογράµµατα του 2012, τα κρατικά οργανογράµµατα. Σύµφωνα
µε τους γιατρούς, έλειπαν οκτώµισι χιλιάδες και τριάντα πέντε
αντίστοιχα. Λέω, όµως, τα κρατικά οργανογράµµατα του 2012
που λένε αυτά τα νούµερα που σας είπα.
Επίσης, φαίνεται ότι οι λειτουργούσες κλίνες ΜΕΘ, στην πραγµατικότητα δεν είναι παραπάνω από επτακόσιες δέκα. Φαίνεται,
επίσης, ότι ήδη είναι ασφυκτικά γεµάτες αυτές οι κλίνες στις
ΜΕΘ µε περιστατικά της λοιπής νοσηρότητας, δηλαδή από τα
ήδη προηγούµενα.
Δεν λέµε ότι µπορούν σε µια µέρα να γίνουν θαύµατα, δεν µπορούν να γίνουν πέντε χιλιάδες ή δέκα χιλιάδες, αλλά τι θα γίνει,
κύριε Υπουργέ µου, εάν ενσκήψει ο ιός δριµύτερος τώρα ή τον
Οκτώβρη; Θα έπρεπε, νοµίζουµε, ως ΜέΡΑ25, να έχουµε ήδη τριπλασιάσει τις ΜΕΘ, να τις έχουµε πάει στις τρεις χιλιάδες ή στις
τέσσερις χιλιάδες. Ξέρω ότι δεν γίνονται θαύµατα, αλλά ανησυχούµε πολύ σοβαρά γι’ αυτό.
Αυτά ήθελα να σας πω και περιµένω την απάντησή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε, όπως ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε.
Διαβάζω ακριβώς το κοµµάτι, που αφορά τα εγχώρια και εξωχώρια κρούσµατα, για να µην παρεξηγηθώ. Τα κρούσµατα
COVID-19 διακρίνονται σε εισαγόµενα και εγχώρια, ανάλογα εάν
οι ασθενείς εκτέθηκαν στον ιό σε χώρα του εξωτερικού ή στην
Ελλάδα. Με δεδοµένο ότι ο χρόνος επώασης του κορωνοϊού κυµαίνεται από µία έως δεκατέσσερις ηµέρες, ως εισαγόµενο θεωρείται το κρούσµα που ο ιός δεκατέσσερις ηµέρες πριν την
έξαρση συµπτωµάτων της νόσου βρισκόταν εκτός Ελλάδας, ανεξάρτητα από το εάν ο έλεγχος έγινε σε πύλη εισόδου της χώρας
ή σε εργαστήριο επιλογής του ασθενή.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τα κρούσµατα, των οποίων δεν είναι γνωστή η πηγή µετάδοσης, όπως γίνεται εξαρχής, έτσι γι’ αυτή την
περίοδο ο ΕΟΔΥ και η Πολιτική Προστασία προχωρούν σε ενδελεχείς ιχνηλατήσεις, µε στόχο την αποφυγή διασποράς της
νόσου και την προάσπιση της δηµόσιας υγείας.
Θέλω, επίσης, να σας πω για τις προσλήψεις και για τις ΜΕΘ.
Αυτό το οποίο βάζετε είναι καίριο. Καταφέραµε, εντός τριών
µηνών και εν µέσω κορωνοϊού, να κάνουµε πάνω από πέντε χιλιάδες προσλήψεις. Πέντε χιλιάδες προσλήψεις πάρα πολύ σηµαντικές για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Δεν ωφελεί να πάω πίσω,
στις περιοριστικές δηµοσιονοµικές πολιτικές και να πω πόσες δυσκολίες πέρασε το ΕΣΥ και πόση ανάγκης στήριξης έχει. Σε τόσο
σύντοµο χρονικό διάστηµα τόσες πολλές προσλήψεις δεν έχουν
ξαναγίνει ποτέ.
Επίσης, απάντησα πριν στους συναδέλφους µας, θα το ξαναπώ και σε εσάς, ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνιστήκαν,
οι νοσηλευτές, οι επικουρικοί, αλλά και αυτοί οι οποίοι είχαν
προσληφθεί πριν ως επικουρικοί θα µείνουν µόνιµα στο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας και ότι υπολογίζεται η µετατροπή θέσεων επικουρικών ιατρών σε επιµελητές, για να µείνουν κι αυτοί. Διότι
παρ’ ότι ξέρουµε όλοι ότι έχουν συγκεκριµένο χρόνο δια της υπογραφής, µιλώ για τους συνανθρώπους µας και συναδέλφους ή
άλλων ειδικοτήτων ή λοιπού προσωπικού που προσελήφθησαν
µέσω ΟΑΕΔ, γίνεται προσπάθεια να βρεθεί τρόπος µέσω του
Υπουργείου Εργασίας ή µέσω ΕΣΠΑ, να παραµείνουν και αυτοί
για κάποιο χρονικό διάστηµα.
Επίσης, θέλω να σας πω ότι εδώ έγινε ένα µικρό θαύµα. Το να
φθάσουµε από πεντακόσιες εξήντα πέντε θέσεις σε µονάδες εντατικής θεραπείας ή ΜΑΦ στις χίλιες δεκαεπτά εν µέσω κορωνοϊού σε λίγους µήνες -µακάρι, να µην χρειαστεί να καλυφθεί
ούτε το 20% απ’ αυτές από COVID περιστατικά- είναι κάτι πάρα
πολύ σηµαντικό.
Τι άλλο κάναµε εν µέσω κρίσης; Γιατί η κρίση, ο κορωνοϊός δεν
έχει τελειώσει. Σας είπαµε ότι µέχρι το τέλος του έτους θα υπάρχουν µόνιµες χίλιες διακόσιες ΜΕΘ και ΜΑΦ. Μόνιµες, προίκα
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, µε τον κωδικό 45 εκατοµµύρια ευρώ
ΓΛΚ για την πληρωµή γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού, µε αυτό το προσωπικό µόνιµα να µένει στα νοσοκοµεία
και µε πληρωµένη από τη δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος και πέντε χρόνια εκπαίδευσης για όλο αυτό το προσωπικό
και µετά από προµήθειες του ελληνικού δηµοσίου και ιδιωτών µε
καινούργια µόνιτορ, µε καινούργιους αναπνευστήρες, µε καινούργια κρεβάτια και όλο τον τεχνολογικό εξοπλισµό, που χρειάζεται µια σύγχρονη ΜΕΘ, προκειµένου να µπορέσει να
επιτελέσει το έργο το οποίο θέλουµε. Άρα, θα έχουµε τεχνολογικό εξοπλισµό για τις καινούργιες ΜΕΘ και θα αλλάξουµε και
των παλαιών ΜΕΘ τον εξοπλισµό µε βάση αυτά τα οποία έχουµε.
Συνεπώς, λοιπόν, στο τέλος αυτής της περιόδου θα έχουµε χίλιες διακόσιες µόνιµες ΜΕΘ, θα έχουµε και τις άλλες, κύριε συνάδελφε, αυτές τις οποίες µετατρέψαµε -καρδιοχειρουργικές
κλπ.- σε ΜΑΦ και ΜΕΘ αυτό το χρονικό διάστηµα, εάν και εφόσον
χρειαστεί.
Να επαναλάβω ότι διαχωρίσαµε τα περιστατικά σε COVID και
non COVID. Στείλαµε µε συµβάσεις που κάναµε για τα περιστατικά non COVID σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, έτσι ώστε να µην
υπάρχει πρόσµειξη µε άτοµα µε χαµηλό ανοσοποιητικό σύστηµα,
γιατί καταλαβαίνετε ότι θα ήταν καταστροφικές οι συνέπειες.
Βεβαίως, οι ΜΕΘ µας δεν είναι µόνο για τον κορωνοϊό. Εξήγησα
πριν δυστυχώς, ότι έχουµε και άλλες θλιβερές πρωτιές, όπως στα
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τροχαία για παράδειγµα, που βλέπετε τι γίνεται κάθε καλοκαίρι
στα νησιά µας, καρδιακά, εγκεφαλικά και άλλες ανάγκες.
Είπα ότι δυστυχώς -το είπε και ο Πρωθυπουργός- είναι θλιβερό
ότι ένα από τα µεγαλύτερα ρουσφέτια-ανάγκες της Μεταπολίτευσης ήταν «βρείτε µου ένα κρεβάτι στη µονάδα εντατικής θεραπείας για τον συγγενή µου, ο οποίος κινδυνεύει να χάσει τη
ζωή του».
Θεωρώ ότι αυτά θα είναι µια πολύ µεγάλη παρακαταθήκη για
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Καλά κάνετε και ρωτάτε. Λόγος ανησυχίας δεν υπάρχει. Μάλιστα, βρήκατε και το timing, το momentum. Ακόµα και σήµερα υπογράψαµε τις συµφωνίες για τα
δεκαπέντε νοσοκοµεία και τα εκατόν τριάντα εβδοµήντα τέσσερα
κρεβάτια ΜΕΘ και ΜΑΦ από το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος».
Άρα, µόνιµα προστίθενται πράγµατα. Ο κύριος Πρόεδρος της
Βουλής µε ενηµέρωσε ότι µέσα στις επόµενες µέρες θα υπογραφεί η συµφωνία και µε τη Βουλή των Ελλήνων -κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για µια ακόµη φορά γι’ αυτόγια τις πενήντα κλίνες ΜΕΘ στο «Σωτηρία». Είναι τεράστια η προσφορά της Βουλής των Ελλήνων στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Θα
υλοποιηθούν εντός εβδοµήντα ηµερολογιακών ηµερών. Προχωρούν µε ιδιωτικές δωρεές και οι έντεκα κλίνες στο Γενικό Κρατικό
της Νίκαιας. Βλέπετε ότι παρ’ ότι έχουµε πολλά άλλα πράγµατα,
τα οποία είναι πιεστικά και στα οποία πρέπει να βρίσκουµε λύσεις, προχωράµε σ’ αυτά τα οποία έχουµε δεσµευτεί, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Θα συζητηθεί τώρα η
πρώτη µε αριθµό 937/17-7-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου προς τον Υπουργό
Υγείας, µε θέµα: «Εκτός λειτουργίας το ένα από τα δύο ακτινοθεραπευτικά µηχανήµατα του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας (ΠΓΝΛ)».
Κύριε Μεϊκόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ήθελα να σας θέσω σήµερα ένα αρκετά σοβαρό θέµα, το οποίο θα λάβει και απειλητικές διαστάσεις, ιδιαίτερα εν µέσω νέων αυξηµένων υγειονοµικών αναγκών, που
προκλήθηκαν από την πανδηµία και θα ήθελα πραγµατικά να ζητήσω τη δέσµευσή σας για ένα συγκεκριµένο και αυστηρό οργανόγραµµα επίλυσης.
Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο της Λάρισας διέθετε
µέχρι πρόσφατα δύο ακτινοθεραπευτικά µηχανήµατα, εξυπηρετώντας τους καρκινοπαθείς όλων των θεσσαλικών νοµών, αλλά
και όµορων. Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, εδώ και τρεις εβδοµάδες
το δεύτερο ακτινοθεραπευτικό του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου έχει βγει εκτός λειτουργίας.
Η πληροφόρηση, που είχαµε από τη διοίκηση του νοσοκοµείου
ήταν ότι το συγκεκριµένο µηχάνηµα βρισκόταν υπό επισκευή,
αναµένοντας τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Ωστόσο, πλέον ανακοινώθηκε ότι λόγω παλαιότητας του µηχανήµατος, τα ανταλλακτικά του δεν µπορούν να βρεθούν στην αγορά και έτσι το
µηχάνηµα δεν θα επισκευαστεί.
Όλο αυτό το χρονικό διάστηµα, λοιπόν, που το ακτινοθεραπευτικό µηχάνηµα βρίσκεται εκτός λειτουργίας, δεκάδες καρκινοπαθείς από τη Μαγνησία υφίστανται µία απίστευτη ταλαιπωρία,
καθώς ενηµερώθηκαν για την ακύρωση των προγραµµατισµένων
ραντεβού τους για ακτινοθεραπεία εξαιτίας του συγκεκριµένου
προβλήµατος.
Αυτή η αγωνία, κύριε Υπουργέ, όπως αντιλαµβάνεστε, αυξάνεται, γιατί το δεύτερο µηχάνηµα, αυτό που σας είπα πριν έχει
χαλάσει πλέον οριστικά, χωρίς να υπάρχει καµία πρόβλεψη για
προµήθεια νέου µηχανήµατος. Νοµίζω ότι δεν ξεχνάτε και εσείς
ότι εν µέσω πανδηµίας, εν µέσω κορωνοϊού το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν ήδη επιβαρυµένο οργανισµό και ευάλωτο ανοσοποιητικό σύστηµα θα πρέπει να ακυρώνουν και να
καθυστερούν τις ακτινοθεραπείας τους. Αυτό το πράγµα έχει
υψώσει πάρα πολύ την αγωνία τους, αλλά και την απελπισία -θα
έλεγα- κύριε Υπουργέ.
Η µόνη λύση που υπάρχει µέχρι στιγµής για τους καρκινοπαθείς της Μαγνησίας είναι είτε να µεταβαίνουν για ακτινοθερα-
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πείες σε άλλα νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας µε
µεγάλη φυσικά οικονοµική επιβάρυνση, αλλά και περαιτέρω σωµατική και ψυχική ταλαιπωρία.
Συνεπώς, βάσει της εικόνας που σας παρέθεσα, κύριε Υπουργέ,
νοµίζω ότι τα ερωτήµατα που προκύπτουν είναι δύο σοβαρά και
πάρα πολύ απλά: Το πρώτο είναι εάν προτίθεστε να προµηθεύσετε άµεσα το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Λάρισας µε νέο
και σύγχρονο ακτινοθεραπευτικό µηχάνηµα. Το δεύτερο και κατά
τη γνώµη µου πιο σοβαρό, διότι θα λύσει και το θέµα της µετακίνησης των ανθρώπων από τη Μαγνησία είναι εάν θα προµηθεύσετε και το Αχιλλοπούλειο Νοσοκοµείο µε αντίστοιχο ακτινοθεραπευτικό µηχάνηµα, ώστε να µην αναγκάζονται οι καρκινοπαθείς της Μαγνησίας να µεταβαίνουν στη Λάρισα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, οι ογκολογικοί ασθενείς αποδείξαµε από
την αρχή της θητείας µας ότι είναι πρώτη προτεραιότητά µας. Η
άµεση και απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε θεραπείες, αλλά και
φαρµακευτική αγωγή ήταν εξαρχής µέληµά µου. Αυτός ήταν ο
λόγος για τον οποίο προχωρήσαµε τότε –αν θυµάστε- σε παρεµβάσεις για τη διευκόλυνση διανοµής ογκολογικών φαρµάκων, αλλαγές στην ολοήµερη λειτουργία των νοσοκοµείων µε στόχο τη
µείωση λίστας αναµονής για τις ακτινοθεραπείες και επιτάχυνση
των διαδικασιών για την προµήθεια των νοσοκοµείων µε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισµό.
Πράγµατι, όπως σωστά είπατε, στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας την 7η Ιουλίου τέθηκε εκτός λειτουργίας ένας εκ
των δύο γραµµικών επιταχυντών του νοσοκοµείου και γίνεται
προσπάθεια ανεύρεσης ανταλλακτικών, τα οποία δεν µπορεί να
εξασφαλίσει η κατασκευάστρια εταιρεία. Είναι πολύ παλιό το µηχάνηµα.
Παρά το γεγονός, όµως, ότι -θα ήθελα να σας διορθώσω, εάν
µου επιτρέπετε- ένας γραµµικός επιταχυντής είναι εκτός λειτουργίας, όντως, αλλά και παρά το ότι αποχώρησε µία γιατρός
χάρη στις φιλότιµες -το τονίζω- προσπάθειες του προσωπικού
του τµήµατος δεν έχει µειωθεί ούτε στο ελάχιστο ο αριθµός των
ασθενών που εξυπηρετούνται καθηµερινά στον άλλο σύγχρονο
γραµµικό επιταχυντή του νοσοκοµείου του που εγκαταστάθηκε
το 2017. Αυτό αποδεικνύουν και τα στοιχεία του νοσοκοµείου,
σύµφωνα µε τα οποία έξι µέρες πριν τη βλάβη του παλιού µηχανήµατος εξυπηρετούνταν καθηµερινά κατά µέσο όρο εβδοµήντα
οχτώ περιστατικά, ενώ έξι µέρες µετά τη βλάβη του µηχανήµατος εξυπηρετούνταν ογδόντα πέντε µε ογδόντα έξι περιστατικά,
περισσότερα περιστατικά δηλαδή.
Εποµένως, το πρόβληµα δεν είχε αντίκτυπο στους ασθενείς.
Δεν κινδύνευσαν να µείνουν χωρίς θεραπεία. Παρ’όλα αυτά, υφίσταται και έχετε δίκιο που το θέτετε. Εµείς, σε συνεργασία µε
την υγειονοµική περιφέρεια και το Νοσοκοµείο έχουµε προχωρήσει σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε το συγκεκριµένο πρόβληµα, έτσι ώστε στο
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας να µπορούν να συνεχίσουν
οι κάτοικοι, οι συµπολίτες µας, οι ασθενείς να δέχονται ποιοτικές
υπηρεσίες υγείας.
Το νοσοκοµείο έχει ήδη κάνει αίτηµα για νέο γραµµικό επιταχυντή, καθώς αυτός που χάλασε, όπως σας εξήγησα, βρίσκεται
σε end of life κατάσταση, δηλαδή έχει ουσιαστικά ολοκληρώσει
τον χρόνο στον οποίο µπορεί να λειτουργήσει. Εγκαταστάθηκε
στο νοσοκοµείο το 1996.
Άρα, για το νοσοκοµείο της Λάρισας θα δούµε τι θα κάνουµε,
όσον αφορά νέο γραµµικό επιταχυντή. Αν θέλετε να συνεργαστούµε σε αυτό, να το κάνουµε µε πολύ µεγάλη χαρά.
Όσον αφορά το Νοσοκοµείο Βόλου, θέλω να σας πω ότι ουδέποτε λειτούργησε ακτινοθεραπευτικό µηχάνηµα στο Νοσοκοµείο
Βόλου και δεν υπήρχε καν στον οργανισµό του νοσηλευτικού ιδρύµατος. Εξετάζεται το ενδεχόµενο, στο πλαίσιο τροποποίησης των
οργανισµών όλων των νοσοκοµείων της χώρας, που προωθεί το
Υπουργείο Υγείας να συµπεριληφθεί το Αχιλλοπούλειο και να
έχει τµήµα ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Μεϊκόπουλε, έχετε
τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν το συνηθίζω, αλλά θα ήθελα να σας παραθέσω κι εγώ ορισµένους αριθµούς και να προβώ, αν µου επιτρέπετε, σε µία διόρθωση.
Το ογκολογικό τµήµα του Αχιλλοπούλειου Νοσοκοµείο Βόλου
πραγµατοποιεί, κύριε Υπουργέ, κάθε µήνα τετρακόσιες πενήντα
χηµειοθεραπείες σε περίπου τριακόσιους ασθενείς. Στα εξωτερικά ιατρεία του Αχιλλοπούλειου Νοσοκοµείου Βόλου εξετάζονται περίπου τρεισήµισι χιλιάδες ογκολογικοί ασθενείς τον χρόνο.
Από την εικόνα λοιπόν, που σας παραθέτω, έχει δηµιουργηθεί
τα τελευταία χρόνια -νοµίζω- ένα ώριµο αίτηµα και µία επιτακτική
ανάγκη, να δηµιουργηθεί λοιπόν στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκοµείο
Βόλου ογκολογική κλινική, αλλά και να προµηθευτεί το συγκεκριµένο νοσοκοµείο ένα σύγχρονο ακτινοθεραπευτικό µηχάνηµα.
Εδώ, έρχεται, κύριε Υπουργέ, η διόρθωση, γιατί δεν ξέρω αν
οι υπηρεσιακοί παράγοντες σας έχουν ενηµερώσει σωστά. Ήδη,
από το 2017, είχαµε δροµολογήσει µαζί µε την προηγούµενη διοίκηση του νοσοκοµείου, αλλά και το Υπουργείο Υγείας τη δηµιουργία ογκολογικής κλινικής για το Αχιλλοπούλειο, αλλά και την
ενίσχυση του ογκολογικού τµήµατος µε περαιτέρω προσωπικό.
Επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Υπουργέ, το ογκολογικό τµήµα στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκοµείο επανδρώθηκε µε έναν ακόµη µόνιµο γιατρό
ογκολόγο, κάτι που αποτελούσε όπως σας είπα χρόνιο αίτηµα
των κατοίκων της Μαγνησίας. Έτσι, αυτή τη στιγµή, στο ογκολογικό τµήµα του Αχιλλοπούλειου Νοσοκοµείου υπάρχουν δύο µόνιµοι γιατροί κι ένας επικουρικός.
Επιστέγασµα -εδώ είναι η διόρθωση, κύριε Υπουργέ- αυτής
της συντεταγµένης και συντονισµένης προσπάθειας, ήταν, από
την προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας τον Μάρτιο του
2019 να εγκριθεί η ένταξη ογκολογικής κλινικής στο νέο οργανόγραµµα του Αχιλλοπούλειου Νοσοκοµείο Βόλου.
Τι συµβαίνει σήµερα; Έναν χρόνο µετά, η σηµερινή ηγεσία, όχι
µε δική σας ευθύνη, δεν έχει εκδώσει την απαραίτητη κοινή
υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Οικονοµικών για τη δροµολόγηση της δηµιουργίας ογκολογικής κλινικής.
Κύριε Υπουργέ, να που σήµερα, λόγω αυτού που έχει συµβεί
στο Πανεπιστηµιακό της Λάρισας, υπάρχει αυτό το µεγάλο πρόβληµα, αφήνοντας ακάλυπτους δεκάδες ανθρώπους στη Μαγνησία.
Με πρόσφατη ερώτησή µου, µάλιστα, πριν από τρεις εβδοµάδες σάς ενηµέρωσα για το συγκεκριµένο θέµα, που υπάρχει στη
Λάρισα. Ποια είναι λοιπόν, η πραγµατικότητα; Οι καρκινοπαθείς
της Μαγνησίας υποχρεώνονται να µεταβαίνουν στη Θεσσαλονίκη
ή στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις ή να πραγµατοποιούν, κύριε
Υπουργέ, εν έτει 2020 σε µια περιοχή που διαθέτει δευτεροβάθµιο νοσοκοµείο µε δυνατότητες τριτοβάθµιου να πηγαίνουν σε
ιδιωτικά ιατρεία και να ξοδεύουν περίπου 1.000 ευρώ τη φορά.
Ποιο είναι λοιπόν το µήνυµα, κύριε Υπουργέ, που εκπέµπει η
οργανωµένη πολιτεία προς αυτούς τους ανθρώπους; Είναι ότι
αν έχεις λεφτά και µπορείς να πληρώνεις τις µετακινήσεις σου,
όλα καλά. Αν δεν έχεις όµως, τι συµβαίνει; Θα πρέπει να πηγαίνεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη;
Τη στιγµή που σας πληροφόρησα -πριν από λίγο- ότι το Αχιλλοπούλειο έχει και την υποδοµή να στηρίξει ογκολογική κλινική,
την έχει εντάξει στο οργανόγραµµά του επί ΣΥΡΙΖΑ, το οργανόγραµµα αυτό έχει εγκριθεί και επί έναν χρόνο αυτή η απαραίτητη
Υπουργική απόφαση δεν έχει εκδοθεί.
Λυπάµαι, κύριε Κικίλια. Εγώ ξέρω και αναγνωρίζω τις αγνές
σας προθέσεις. Νοµίζω, όµως, ότι είναι αδικαιολόγητη αυτή η
καθυστέρηση. Έχετε λοιπόν, την ευκαιρία να µας δώσετε ένα
σαφές οργανόγραµµα. Είπατε για το Πανεπιστηµιακό της Λάρισας. Πείτε και τους χρόνους που έχετε µπροστά σας αναφορικά
µε τη δηµιουργία ογκολογικής κλινικής στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκοµείο Βόλου, προκειµένου οι άνθρωποι αυτοί να µην υπόκεινται σε ταλαιπωρία εδώ και πόσες εβδοµάδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας τέµνεται εκεί που ξεκινά η φτώχεια και οι άνθρωποι δεν µπορούν ή δεν έχουν. Η δική µου υπηρεσία και ο δικός
µου προορισµός ως Υπουργός Υγείας είναι να υπηρετώ πρώτα
απ’ όλα αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν άλλη επιλογή,
σεβόµενος και όλους τους άλλους συνανθρώπους µας που
έχουν άλλη επιλογή. Άρα, είναι καθέτως και οριζοντίως ένα
εθνικό σύστηµα υγείας, νοσοκοµεία, κέντρα υγείας και παροχές
υπηρεσιών υγείας για όλους.
Άρα, σας επαναλαµβάνω ότι σε ό,τι έχει να κάνει µε το πρόβληµα του Νοσοκοµείου, πάω πρώτα στον Βόλο και λέω ότι δηµιουργείται µία αίσθηση ότι τεσσεράµισι χρόνια περίπου µια
συγκεκριµένη πολιτική ηγεσία δεν πρόλαβε τον Μάρτη. Τελευταία στιγµή, ήταν να το υπογράψει και δεν το υπέγραψε. Δεν πειράζει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Σας λέω ότι, ως πολιτική ηγεσία, καταλαβαίνουµε την ανάγκη
να έχουµε καινούργια οργανογράµµατα. Πολλά από αυτά πηγαίνουν πολλά χρόνια πίσω. Άλλες ήταν οι ανάγκες των νοσοκοµείων µας. Γίνεται επανεκτίµηση. Μάλιστα, όταν αυτά είναι
λελογισµένα οργανογράµµατα στις διοικήσεις των νοσοκοµείων,
δίνουµε τη δυνατότητα στους γιατρούς, στα όργανα του νοσοκοµείου, στους συνδικαλιστές στις νοσηλευτικές υπηρεσίες να
ξεκινάει από κάτω προς τα πάνω -έτσι πρέπει να γίνεται- η δηµιουργία και το χτίσιµο ενός νέου οργανογράµµατος. Αυτό, το
οποίο λέτε δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε κλινική και τέτοιο τµήµα στο
Αχιλλοπούλειο. Να πάµε να τη δηµιουργήσουµε.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε το µόνιµο πρόβληµα το οποίο παρουσιάζεται, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σηµαντικό µετά τα χρόνια
της κρίσης το ότι χρειαζόµαστε καινούργια σύγχρονης τεχνολογίας µηχανήµατα υψηλών παροχών υγείας. Είναι κάτι το οποίο
είναι πρώτη µέριµνά µας. Θα σας έλεγα ότι είναι και µια πολύ µεγάλη ευκαιρία στο κοµµάτι αυτό που αναλογεί στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας της µεγάλης προσπάθειας που γίνεται από τη
χώρα και που ευοδώθηκε, ούτως ώστε να πάρουµε ευρωπαϊκά
κονδύλια και να µπορέσουν να αξιοποιηθούν στο θέµα της ψηφιακής υγείας, στο θέµα το κτηριακό, στο θέµα των µηχανηµάτων, στο θέµα του οράµατος που έχουµε για ένα νέο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας του 21ου αιώνα. Προφανώς, τα νοσοκοµεία και
ο νοµός δεν µπορούν να λείπουν απ’ αυτό. Αντίθετα, πρέπει να
είναι βασικό κοµµάτι της στρατηγικής µας και της τακτικής της
υλοποίησης, βάσει αυτού του προγράµµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Η δεύτερη µε αριθµό 935/16-7-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του Κινήµατος Αλλαγής κ. Κωνσταντίνας (Νάντιας) Γιαννακοπούλου προς
τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Επανεµφανίστηκαν τα ράντζα στο
«Αττικό» Νοσοκοµείο, παρά τον κίνδυνο που ελλοχεύει, λόγω κορωνοϊού», δεν θα συζητηθεί.
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 949/20-7-2010 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών
του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα-Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Θα νοσηλευόσασταν σε ράντζο στο «Αττικό» εν µέσω
πανδηµίας, κύριε Υπουργέ;».
Κύριε Αρσένη, έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ουσία της επίκαιρης ερώτησης πραγµατικά
είναι στον τίτλο. Έχουµε το «Αττικό», ένα νοσοκοµείο πάρα πολύ
σηµαντικό για όλη την Αθήνα και όχι µόνο τη δυτική Αθήνα. Υπάρχει ένα φαινόµενο µε τα ράντζα το οποίο ήταν ένα ζήτηµα του
παρελθόντος που έχει επανεµφανιστεί. Έχουµε τις φωτογραφίες
του Σωµατείου Εργαζοµένων, που µας δείχνουν την κατάσταση
στις 14 Ιουλίου του 2020, µε τροµερό συνωστισµό, πιθανά ασθενών µε COVID και των συνοδών τους, µαζί µε γιατρούς και νοσηλευτές και άλλους ασθενείς σε ράντζα. Πραγµατικά, υπάρχει
παντελής έλλειψη προστασίας πρώτα απ’ όλα των ασθενών που
βρίσκονται ξαπλωµένοι και δεν µπορούν να κάνουν τίποτα απέναντι στην έκθεση της υγείας τους στον κίνδυνο αυτό.
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Η κατάσταση, όπως την έχουµε περιγράψει επανειληµµένα,
είναι η εξής: Νοσοκοµεία, ακόµα και τόσο σηµαντικά όπως το
«Αττικό» χωρίς την απαραίτητη στελέχωση, υποστελεχωµένα, σε
ποσοστό που πολλές φορές ξεπερνά κατά πολύ το 50%, δηλαδή
συµβαίνει µόνο ένας στους τρεις γιατρούς να είναι στη θέση του.
Την ίδια στιγµή, σάς έχουµε ζητήσει επανειληµµένα και άλλα
πράγµατα, πέρα από τις προσλήψεις και την ενδυνάµωση των
άλλων περιφερειακών νοσοκοµείων, όπως το Νοσοκοµείο «Αγία
Βαρβάρα», το οποίο επανήλθε από την αφάνεια και από την απαξίωση λόγω του κορωνοϊού, όµως συνεχίζει να αντιµετωπίζει τροµερά προβλήµατα, µε τους περισσότερους γιατρούς που
οργανικά είναι εκεί πέρα να βρίσκονται στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, οπότε και αυτό αδυνατεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, σας καλώ να δεσµευτείτε για τα δύο
νοσοκοµεία της περιφέρειας, τα οποία είναι το «Αττικό» και το
«Αγία Βαρβάρα», για την επίλυση των προβληµάτων, που στην
πρώτη περίπτωση είναι η πρόσληψη εργαζοµένων µόνιµων γιατρών, όχι άλλων συµβασιούχων επικουρικών, αλλά µόνιµων γιατρών για τις µόνιµες καταστάσεις ανάγκης και του νοσηλευτικού
προσωπικού. Στη δεύτερη περίπτωση, για το «Αγία Βαρβάρα» σε
συνέχεια της προηγούµενης συζήτησης και της προηγούµενης
επίκαιρης ερώτησης, η λύση του πολεοδοµικού, αλλά και η λύση
κυρίως της ανεξαρτησίας του από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας,
ώστε να µπορεί να αξιοποιήσει κατ’αρχήν τους δικούς του γιατρούς -που τους περισσότερους τους δεσµεύει το Γενικό Κρατικό Νίκαιας- και κατά δεύτερον να µπορέσει να επεκταθεί και να
συµπληρωθεί το οργανόγραµµά του από γιατρούς και άλλο µόνιµο νοσηλευτικό προσωπικό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα απαντήσει και σ’
αυτήν την επίκαιρη ερώτηση ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλειος Κικίλιας.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε συνάδελφε, προφανώς, το πρόβληµα δεν είναι τωρινό,
αλλά είναι διαχρονικό, είναι των τελευταίων ετών και οφείλεται
σε δύο παράγοντες: Πρώτον, στο ότι πολλοί ασθενείς προτιµούν
την επιλογή ενός πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου, που προσφέρει
πολύ υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας. Είναι το µοναδικό τριτοβάθµιο νοσοκοµείο για όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής όταν
εφηµερεύει και καλύπτεται µερικώς η εφηµερία του από το νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός». Το αποτέλεσµα είναι πράγµατι να
προσέρχονται περίπου χίλια άτοµα σε κάθε εφηµερία. Εποµένως, καταλαβαίνετε ότι είναι λογικό ένας τόσο µεγάλος όγκος
περιστατικών, που δέχεται το «Αττικό» να συνεπάγεται και την
ύπαρξη επικουρικών κλινών τις ώρες της εφηµερίας.
Δυσλειτουργίες υπάρχουν και σε άλλα νοσοκοµεία του Λεκανοπεδίου. Εδώ υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασµός. Η σκέψη
είναι να τα αντιµετωπίσουµε πυροσβεστικά ή µε µόνιµο, οριστικό
και αποτελεσµατικό τρόπο. Φυσικά, οι εφηµερίες δεν µπορούσαν
να αλλάξουν εν µέσω κορωνοϊού. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν
µπορεί κανείς να ξεκινήσει µ’ έναν νέο τρόπο εφηµεριών, ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος µιας πανδηµίας και έχουµε να αντιµετωπίσουµε ένα πολύ κρίσιµο θέµα δηµόσιας υγείας.
Όµως, κατά την άποψή µας, πρέπει να υπολογιστούν τέσσερις
άξονες στην αλλαγή των εφηµεριών. Πρώτον, οι χωροταξικές αλλαγές, όπου απαιτούνται. Δεύτερον, ο σωστός καταµερισµός
των κλινών που εφηµερεύουν σ’ όλα τα νοσοκοµεία. Τρίτον, ο
καλύτερος καταµερισµός του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού
προσωπικού τις ηµέρες και τις ώρες εφηµερίας. Τέταρτον και
πάρα πολύ σηµαντικό, η διασύνδεση των ΤΕΠ, δηλαδή των επειγόντων περιστατικών, µε το ΕΚΑΒ.
Άρα, λοιπόν, αυτά θεωρώ ότι πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος
λίθος στην προσπάθεια για αλλαγή των εφηµεριών κεντρικά και
ειδικά στην Αττική κι αυτό θα µπορέσει να υλοποιηθεί, όταν δεν
θα έχουµε να επικάθεται πάνω µας ένας τεράστιος κίνδυνος δηµόσιας υγείας, όπως είναι ο κορωνοϊός.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε τις άµεσες ενέργειες, θέλω να σας πω
ότι εµείς πιστεύουµε ότι η προστασία των εργαζοµένων και των
ασθενών είναι πρώτη απ’ όλα, άρα για τον COVID που είπατε, ειδικό πρωτόκολλο, ελαχιστοποίηση του επισκεπτηρίου, υποχρε-
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ωτική χρήση µάσκας, εντατικοποίηση των ελέγχων, τήρηση των
µέτρων ατοµικής υγιεινής και προστασίας εφαρµόζονται ήδη.
Επειδή το θέσατε και είναι σηµαντικό και έπαιξε ρόλο -και παίζει ρόλο- το «Αγία Βαρβάρα» στην αντιµετώπιση του COVID ως
νοσοκοµείο, το οποίο στηρίζει την προσπάθειά µας, ο σχεδιασµός για την επαναλειτουργία του Νοσοκοµείου «Αγία Βαρβάρα»
έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2020. Το αξιοποιήσαµε στην
πανδηµία ως κέντρο νοσηλείας περιστατικών COVID και παρατείναµε τον χρόνο εφαρµογής, βάσει του πλάνου, το οποίο προβλέπει ότι πρέπει να στηρίζει ως νοσοκοµείο αυτήν τη στιγµή την
Αττική για ενδεχόµενα κρούσµατα. Υπάρχει, όµως, το πλάνο, η
πλήρης ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισµός της µονάδας τεχνητού νεφρού, η σύσταση µονάδας λειτουργίας αναπνευστικής φροντίδας, η ενίσχυση της λειτουργίας συγκεκριµένων εξωτερικών
ιατρείων, όπως είπα, ουρολογικό, δερµατολογικό, οφθαλµολογικό και µικροβιολογικό.
Άρα, καλά κάνετε και θέτετε το θέµα γιατί και η δική µας βούληση είναι, το Νοσοκοµείο «Αγία Βαρβάρα» να αποτελέσει µια
αυτόνοµη και εξειδικευµένη δοµή για την αντιµετώπιση ασθενών
συγκεκριµένων κατηγοριών, προσφέροντας ταυτόχρονα στους
κατοίκους της περιοχής σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Αρσένη, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, συµφωνώ µε τις εξαγγελίες σας για το «Αγία
Βαρβάρα». Το πρόβληµα είναι ότι είχε γίνει µια επίκαιρη ερώτηση
και εκεί είχαν ανακοινωθεί οι εξαγγελίες. Πέρασε πάνω από ένας
µήνας, έγινε ξανά επίκαιρη ερώτηση και ανακοινώθηκαν πάλι οι
ίδιες εξαγγελίες. Τώρα, µετά από δύο εβδοµάδες, είναι πάλι οι
ίδιες εξαγγελίες και δεν έχει υλοποιηθεί κάτι. Η ανησυχία είναι
ότι, µε απόφαση του κ. Γεωργιάδη, είχε κλείσει στην πράξη το
νοσοκοµείο και τώρα µε τον κορωνοϊό ανοίγει στην πράξη ξανά,
όµως αν δεν υλοποιηθούν οι εξαγγελίες σας όσο διαρκεί αυτή η
επιδηµία -ελπίζουµε να λήξει πολύ άµεσα- φοβάµαι ότι πάλι θα
προχωρήσουµε στα σενάρια κλεισίµατος του «Αγία Βαρβάρα».
Εποµένως, θα ήθελα να δούµε πρόοδο, τώρα που υπάρχει η
ανάγκη µε τον κορωνοϊό, να δούµε πραγµατικά να λύνονται τα
χρόνια προβλήµατα του «Αγία Βαρβάρα». Το µεν διοικητικό µπορεί πραγµατικά να λυθεί πολύ εύκολα εν µέσω κορωνοϊού µε το
να είναι συνδεδεµένο µε το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, αλλά να µπορεί να έχει το δικό του οργανόγραµµα, που σηµαίνει ότι οι εργαζόµενοι, που έχουν τουλάχιστον οργανικές θέσεις στο «Αγία
Βαρβάρα» να ανήκουν και να γίνεται η διαχείρισή τους από το
«Αγία Βαρβάρα» και από εκεί και πέρα, να δούµε τη συµπλήρωση
των κενών θέσεων.
Επίσης, για το «Αττικό» ό,τι και να πούµε, όποια και να είναι η
δικαιολογία, δεν παύει, κύριε Υπουργέ, να είναι συγκλονιστικό
και να είναι εντελώς απαράδεκτο -από όποια πλευρά και αν το
δει κανείς- σ’ ένα νοσοκοµείο αναφοράς για κορωνοϊό να έχουµε
ράντζα.
Δηλαδή, δίπλα στον άνθρωπος που νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο, για ένα τροχαίο ατύχηµα, για οτιδήποτε, να περνούν πιθανά κρούσµατα κορωνοϊού. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο
µπορεί αυτό να το δικαιολογήσει. Δεν είναι δυνατόν στον διάδροµο ενός νοσοκοµείου αναφοράς για κορωνοϊό να υπάρχουν
ράντζα. Αυτό πρέπει να το λύσετε αµέσως. Δεν είναι κάτι που
µπορεί να περιµένει και είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Επίσης, µιας και συζητάµε για τα θέµατα υγείας και τον κορωνοϊό, θα ήθελα -επειδή είχαµε κάνει µια συζήτηση πριν τον κορωνοϊό- να µου πείτε εάν συνεχίζετε να πιστεύετε, αν συνεχίζουν
να υπάρχουν σχέδια ιδιωτικοποίησης, όπως αυτό που υπήρχε για
την πτέρυγα στα Γιάννενα κ.ο.κ. για το Αττικό Νοσοκοµείο συγκεκριµένα. Δηλαδή, εάν οι σκέψεις για ιδιωτικοποίηση υποδοµών
συνεχίζουν να υπάρχουν και αν συνεχίζετε να ασπάζεστε τη δήλωσή σας τότε ότι δεν είναι σηµαντικό εάν η υποδοµή είναι δηµόσια, αλλά η πρόσβαση εάν είναι δηµόσια. Θα ήθελα
πραγµατικά να ακούσω –από την εµπειρία σας- αν έχει αλλάξει
κάτι τώρα, µε τον κορωνοϊό ή συνεχίζετε να πιστεύετε ότι τα νοσοκοµεία κάλλιστα µπορεί να ιδιωτικοποιηθούν ως υποδοµές,
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αρκεί οι πολίτες να µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις
νέες ιδιωτικές υποδοµές, ακριβότερες για τα ασφαλιστικά ταµεία
και για τους ίδιους τελικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Αρσένη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, εγώ αναγνωρίζω ότι το ενδιαφέρον σας για
το Αττικό Νοσοκοµείο είναι ειλικρινές. Εµείς πήραµε ογδόντα
πέντε άτοµα, εν µέσω κορωνοϊού µέσα σε τρεις µήνες. Σας εξήγησα γιατί ο κόσµος προτιµάει ένα τέτοιο τριτοβάθµιο πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο, προκειµένου να το επισκεφθεί στην
εφηµερία. Ανακοινώθηκε πριν από λίγες µέρες µια µεγάλη µεταρρύθµιση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας.
Θεωρώ ότι η αλλαγή των εφηµεριών όπως σας εξήγησα, η στήριξη και ενίσχυση δικτύων πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και
στην περιοχή, η δυνατότητα ενίσχυσης του νοσοκοµείου -έγινε
ήδη και θα συνεχίσει να γίνεται- και η αλλαγή στον τρόπο εφηµεριών θα επιφέρουν το επιθυµητό για µένα και εσάς αποτέλεσµα.
Έχω ήδη ο ίδιος επισκεφθεί επανειληµµένως και σε εφηµερία
το «Αττικό». Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Το διοικητικό προσωπικό και ο διοικητής και οι ιατροί και οι νοσηλευτές
και το λοιπό προσωπικό κάνουν µια πάρα πολύ µεγάλη προσπάθεια. Θα κοιτάξουµε να αντιµετωπίσουµε το θέµα. Σας είπα ότι
τα προβλήµατα ιεραρχούνται.
Το πρώτο πρόβληµα αυτήν τη στιγµή, που αντιµετωπίζει η
χώρα και όλος ο πλανήτης, είναι ο κορωνοϊός, οπότε καταλαβαίνετε ότι οδηγεί τις εξελίξεις. Παρ’ όλα αυτά, είναι στις άµεσες
προτεραιότητές µας ο τρόπος µε τον οποίον θα µπορέσουµε να
βοηθήσουµε, έτσι ώστε να µην είναι τόσο µεγάλη η εφηµερία
από πλευράς ανθρώπων, οι οποίοι προσέρχονται στο «Αττικό».
Ένας τρόπος και µια σκέψη επίσης είναι στα οργανωµένα περιστατικά µέσα από το ΕΚΑΒ. Καταλαβαίνετε ότι αυτοβούλως,
την προσέλευση ενός πολίτη σε ένα νοσοκοµείο δεν µπορεί να
την απαγορεύσει κανείς, αλλά ενδεχοµένως, ένα άλλο νοσοκοµείο, το οποίο θα µπορέσει να εφηµερεύει µαζί µε το «Αττικό» θα
µπορέσει να δώσει τη δυνατότητα να φύγει ένα βάρος πάνω από
το «Αττικό» και να πηγαίνει στο άλλο νοσοκοµείο, µε βάση τα περιστατικά τα οποία διακοµίζονται µε το ΕΚΑΒ.
Για το «Αγία Βαρβάρα», την οποία είπατε, εγώ θεωρώ ότι είναι
ένα νοσοκοµείο µε προοπτική, όπως και το «Παµµακάριστος».
Είναι νοσοκοµεία, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν και να
βοηθήσουν. Αποδείχτηκε αυτό µέσα στην κρίση.
Τώρα, επανέρχεστε σε κάτι για το οποίο τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα. Την τελευταία φορά, εσείς θελήσατε λίγο να το θολώσετε. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο για τις
πράξεις της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και της Κυβέρνησης
εν µέσω κορωνοϊού για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Όπως σας
εξήγησα και την τελευταία φορά, εγώ είµαι θεµατοφύλακας του
δωρεάν και δηµόσιου χαρακτήρα του και εξήγησα στην προηγούµενο συνάδελφο ότι οριζοντίως και καθέτως ξεκινάει το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας εκεί που αρχίζει η φτώχεια, εκεί που οι
άνθρωποι δεν µπορούν ή δεν έχουν και οφείλει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας να µπορέσει να προσφέρει σε όλους αυτούς τους
ανθρώπους. Οπότε νοµίζω ότι παραβιάζετε ανοιχτές θύρες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
Συνεχίζουµε µε την έκτη µε αριθµό 948/20-7-2020 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Μπαλάφα προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Στήριξη των ψυχικά
πασχόντων και όσων χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη».
Κύριε Μπαλάφα, καλησπέρα σας, καλή εβδοµάδα.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ: Κύριε Υπουργέ, η παρούσα επίκαιρη
ερώτηση εντάσσεται σε µια προσπάθεια να αναδειχθούν τα µεγάλα προβλήµατα της ψυχικής υγείας και στο µέτρο του δυνατού να αντιµετωπιστούν αυτά τα ζητήµατα µε δεδοµένες, φυσικά,
τις µεγάλες διαφορές που έχουµε σε ζητήµατα στρατηγικής ιδιαίτερα, αλλά και τακτικής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτή η επίκαιρη ερώτηση αφορά τους πάσχοντες από ψυχικά
νοσήµατα σε πιο διαχρονική βάση, αλλά αφορά επίσης αυτούς
και αυτές -είναι πολλοί και πολλές- οι οποίοι αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα, ψυχικά νοσήµατα δηλαδή, λόγω της πανδηµίας. Αυτά τα ζητήµατα ή τα νοσήµατα ή οι διαταραχές έχουν να
κάνουν µε τον εγκλεισµό, µε τον φόβο, αλλά και µε την εργασιακή ανασφάλεια. Έχουν να κάνουν επίσης µε την ανεργία και
οπωσδήποτε αυτοί οι συνάνθρωποί µας χρειάζονται ιδιαίτερη
κοινωνική, ψυχολογική στήριξη και ενίσχυση.
Επίσης και συναφές µε το προηγούµενο είναι ότι αυτή η ενίσχυση πρέπει να κατευθύνεται στις δηµόσιες βασικά δοµές της
ψυχικής υγείας, τοπικά και κεντρικά, ζητήµατα οργάνωσης, ζητήµατα έµψυχου δυναµικού και η αναφορά γίνεται και για τα ψυχιατρικά τµήµατα των γενικών νοσοκοµείων και για τα ειδικά
ψυχιατρεία, αλλά και για τις κοινοτικές µονάδες ψυχικής υγείας,
πρωτοβάθµια φροντίδα ψυχικής υγείας.
Υποβάλλουµε τα ερωτήµατά µας, γνωρίζοντας φυσικά, τις δυσκολίες αφενός, αλλά από την άλλη µεριά, έχοντας µια εµπειρία
των δυνατοτήτων που υπάρχουν, κύριε Υπουργέ. Διότι, από τη
δική µας πλευρά, γνωρίζετε ότι παρ’όλο που η δική µας τετραετία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και καταφέραµε να υπάρξει µια επανεκκίνηση της βαλτωµένης, λόγω των πολιτικών λιτότητας
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης και αυτήν τη στιγµή υπάρχει ένας
σχεδιασµός µε βάθος και ορίζοντα τετραετίας.
Τα ερωτήµατα, λοιπόν, είναι τα εξής και η ερώτηση γίνεται
απόλυτα καλοπροαίρετα, για να βρούµε µια διέξοδο: Υπάρχει κάποιο σχέδιο στη λογική της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης; Υπάρχει
κεντρικός και τοπικός στρατηγικός σχεδιασµός και επαναλαµβάνω, στα ψυχιατρικά τµήµα των γενικών νοσοκοµείων και στα
ειδικά ψυχιατρεία και στις κοινοτικές µονάδες πρωτοβάθµιας
φροντίδας ψυχικής υγείας;
Συναφής µε την προηγούµενη ερώτηση είναι η ερώτηση για
το τοµεοποιηµένο σύστηµα ψυχιατρικής εφηµερίας, ειδικά στο
Λεκανοπέδιο που υπάρχουν τα µεγαλύτερα προβλήµατα, όπως
επίσης και για την εφαρµογή του ν.4461 του 2017, ο οποίος προέβλεπε και προωθούσε τη διοικητική αναδιάρθρωση αλλά και την
τοµεοποίηση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
Τέλος, όχι τελευταίο φυσικά σε σηµασία, είναι ποιος είναι,
έστω σε γενικές γραµµές, ο προγραµµατισµός, ο σχεδιασµός
σας προσλήψεων εξειδικευµένου, ειδικευµένου κυρίως ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού. Οδηγός µας σε όλα τα παραπάνω, κύριε Υπουργέ, είναι η άποψη, η θέση µας, ότι η επένδυση
στην ψυχική υγεία είναι επένδυση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εγώ ευχαριστώ,
κύριε Μπαλάφα.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας.
Κύριε Κικίλια, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε συνάδελφε,
ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση.
Θέλω να πω ότι διίστανται οι απόψεις µας στο τι έγινε τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Εγώ αναγνωρίζω τις καλές προθέσεις
πάντως. Θέλω να πω ότι δεν είδα πρόοδο στον ευαίσθητο τοµέα
πράγµατι της ψυχικής υγείας τα τελευταία τέσσερα χρόνια, γιατί
ήταν συσσωρευµένα και πολλά προβλήµατα.
Πράγµατι, ο ν.4461 του 2017 φιλοδοξούσε να ανασυγκροτήσει
την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας. Είχε, όµως, σοβαρές αδυναµίες. Δεν συνοδεύτηκε από συγκεκριµένο σχέδιο εφαρµογής
ούτε στηρίχθηκε πολιτικά, µε αποτέλεσµα να µείνει, δυστυχώς,
ανενεργός.
Τα σηµαντικά κονδύλια που είχαν προβλεφθεί µε χρήµατα του
ΕΣΠΑ έµειναν πλέον κι αυτά, κύριε συνάδελφε, ανενεργά για τέσσερα ολόκληρα χρόνια.
Όσον αφορά τις διασυνδέσεις ψυχικής υγείας µε την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, δηλαδή µε τις ΤΟΜΥ, νοµίζω ότι ήταν
άγονη αυτή προσπάθεια, παρά το ότι υπήρχαν δεσµεύσεις και
αναγγελίες από την προηγούµενη διακυβέρνηση και ενδεχοµένως και καλοί σκοποί, λέω εγώ, για αναδιοργάνωση και στελέχωση των ψυχιατρικών κλινικών στα νοσοκοµεία της χώρας. Η
κατάσταση, όµως, κατά την άποψή µας παρέµεινε στάσιµη, µε
αποτέλεσµα πράγµατι να παρατηρούνται σοβαρά προβλήµατα,
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µε σηµαντικότερο το φαινόµενο µικρών ασύλων σε κλινικές νοσοκοµείων.
Τέλος, στο επίπεδο της κοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής
επανένταξης η κατάσταση παρέµεινε, λίγο ως πολύ, η ίδια, ενώ
υπήρξε διανοµή σηµαντικών κονδυλίων προς τους φορείς, χωρίς
σχεδιασµό και χωρίς έλεγχο της ποιότητας και της αποδοτικότητας των παρεµβάσεων.
Είναι, κατά την άποψή µας, µια σηµαντική µεταρρύθµιση κι
εξετάζουµε όλα τα δεδοµένα. Θέλουµε να δούµε τι δεν πήγε
καλά. Δεν θέλουµε να επαναλάβουµε τα ίδια λάθη. Σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα, θα είµαι εδώ -δεσµεύοµαι γι’ αυτό- για να σας
παρουσιάσω ένα συνολικό σχέδιο, που θα αντιµετωπίζει τα προβλήµατα και τις παθογένειες, που παραλάβαµε από την προηγούµενη πολιτική ηγεσία.
Ενδεικτικά, θα αναφέρω ότι στόχος µας είναι η αποασυλοποίηση των εναποµεινάντων χρονίων ασθενών µε ψυχική αναπηρία.
Θέλουµε να δροµολογήσουµε ανάπτυξη νέων δοµών, προκειµένου να προωθηθεί η λίστα αναµονής στις ΥΠΕ. Έχει υποβληθεί
από το ΔΣ του Παρατηρητηρίου άνοιας και εξετάζεται από το
Υπουργείο πρόσθετη λίστα για τη δηµιουργία των δοµών τελικού
σταδίου άνοιας και κέντρων ηµέρας.
Θα επανέλθω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Μπαλάφα, έχετε τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ: Επειδή µου αρέσει να είµαι συγκεκριµένος και να µη λέµε γενικολογίες και να βγει και κάτι, εγώ θα
επιµείνω, για να εξηγούµεθα: Δεν αµφισβητώ την πρόθεση. Αµφισβητώ, όµως, ότι υπάρχει µια έγνοια ή η απαραίτητη έγνοια γι’
αυτό που λέµε ψυχική υγεία. Δεν ξέρω αν ήταν αδύνατον να
υπάρξει ένα σχέδιο µέχρι τώρα από την πλευρά σας, γεγονός,
όµως, είναι ότι δεν υπάρχει.
Επιµένουµε σε αυτό, λοιπόν, και πιστεύουµε ότι πρέπει να
υπάρξει ένα σχέδιο, γιατί µέχρι σήµερα δεν υπάρχει και αυτό
είναι µια πολύ µεγάλη έλλειψη, ιδιαίτερα µε την έξαρση των ψυχικών νοσηµάτων και των ψυχικών διαταραχών την περίοδο αυτή,
εξαιτίας της πανδηµίας.
Δεν θέλω να αντιπαραθέσω τι κάναµε σε ορισµένα πράγµατα
ή δεν κάναµε εµείς. Νοµίζω ότι κάναµε αρκετά πράγµατα, αλλά
δεν θέλω να τα παραθέσω τώρα. Θέλω να επιµείνω, όµως, για
άλλη µια φορά, στο ζήτηµα της πρόσληψης εξειδικευµένου προσωπικού. Δεν είναι µόνο το ζήτηµα των προσλήψεων. Είναι το ζήτηµα της οργάνωσης, της φιλοσοφίας, της στρατηγικής, αλλά
είναι και το ζήτηµα του προσωπικού. Δεν µπορεί το µεγαλύτερο
ειδικό ψυχιατρικό νοσοκοµείο, στο Δαφνί εννοώ, το Ψυχιατρικό
Νοσοκοµείο Αθηνών, να έχει τέτοια έλλειψη σε εξειδικευµένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Συγκεκριµένα, λείπουν περίπου τριάντα µε σαράντα γιατροί και περίπου ενενήντα
νοσηλευτές από το Δαφνί.
Δεν αναφέρθηκα καθόλου στις ευάλωτες οµάδες, γιατί είναι
µια κατηγορία ειδικού ρόλου, ειδικής ανάγκης και φροντίδας,
αλλά νοµίζω ότι, µιλώντας πιο γενικά, χρειάζεται να υπάρξει µια
φροντίδα και κυρίως -επαναλαµβάνω και τελειώνω µε αυτό- να
υπάρξει ένας προγραµµατισµός.
Σε αυτή την κατεύθυνση του προγραµµατισµού, του σχεδίου,
είµαστε έτοιµοι να συµβάλουµε στην όποια προσπάθεια διαβούλευσης γίνει, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Μπαλάφα.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ κι εσάς για την τοποθέτησή
σας. Εµείς ενισχύσαµε -µιλάω τώρα πλέον µε στοιχεία- τις ψυχιατρικές κλινικές και τα ψυχιατρικά νοσοκοµεία της χώρας ήδη.
Η µέριµνα γι’ αυτούς τους ανθρώπους έχει να κάνει προφανώς,
µε την προώθηση θέσεων ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων. Με
τις προκηρύξεις που κάναµε µέχρι σήµερα, περιλήφθηκαν δεκαπέντε θέσεις ιατρών ψυχιατρικής και ψυχιατρικής παιδιού και
εφήβου, οι οποίες βρίσκονται στο συµβούλιο προσλήψεων.
Ταυτόχρονα, φέτος τοποθετήθηκαν εφτά ψυχίατροι στα νοσο-
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κοµεία µε παλαιές προκηρύξεις. Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου ως και σήµερα έχουν τοποθετηθεί στα νοσοκοµεία της
χώρας εκατόν έξι ειδικευόµενοι ψυχιατρικής παιδοψυχιατρικής
και είκοσι έξι επικουρικοί ιατροί.
Σας είπα και πριν, το επαναλαµβάνω και τώρα: Όπως βλέπετε
το Υπουργείο Υγείας και η πολιτική του ηγεσία πρώτα κάνει και
µετά ανακοινώνει. Δεν µου αρέσουν οι επικοινωνιακοί ποµφόλυγες. Σέβοµαι αυτό το οποίο λέτε. Με πολύ µεγάλη χαρά να δουλέψουµε και µαζί, αν θέλετε. Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση, κατά
την άποψή µου, δεν µπορεί να είναι στο πόδι.
Σας είπα ότι η προηγούµενη πολιτική ηγεσία -δεν είναι θέµα
αντιπαράθεσης, δυστυχώς ξέρετε ότι όλοι κρινόµαστε από το
έργο µας- τέσσερα χρόνια γεµάτα, µετέφερε ένα πολύ µεγάλο
κοµµάτι -αν όχι όλο- του ΕΣΠΑ, στην ψυχιατρική µεταρρύθµιση,
αλλά δεν απορροφήθηκε τίποτα από αυτά. Νοµίζω ότι αυτό µας
έχει προβληµατίσει πάρα πολύ. Ο τρόπος µε τον οποίο διασυνδέθηκαν αυτές οι δοµές µε την πρωτοβάθµια δεν προχώρησε και
οι νέες δοµές δεν προχώρησαν. Πρέπει να δούµε γιατί συµβαίνει
αυτό. Εγώ θεωρώ -καλή τη πίστη- ότι υπήρχε διάθεση για έργο
και για προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, όµως, δεν ευοδώθηκε.
Πρέπει να δούµε τι έγινε λάθος, να προσπαθήσουµε να µην
κάνουµε τα ίδια λάθη και να χαράξουµε µια άλλη στρατηγική,
που µπορεί να φέρει ένα µετρήσιµο αποτέλεσµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Προχωρούµε στην πρώτη ερώτηση µε αριθµό 5687/10-4-2020
του κύκλου αναφορών - ερωτήσεων της Βουλευτού Κιλκίς του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ειρήνης-Ελένης Αγαθοπούλου προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Λειτουργία Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στο Γενικό Νοσοκοµείο
Κιλκίς».
Κυρία Αγαθοπούλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά κι εσείς.
ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση που συζητάµε σήµερα έχει κατατεθεί γραπτά από τον Απρίλη και αφορά τη δηµιουργία κλινικής
στο Νοσοκοµείο Κιλκίς. Δεν απαντήθηκε ποτέ γραπτά, οπότε σήµερα τη φέρνουµε προφορικά. Δυστυχώς, δεν είναι µοναδική
ερώτηση, που αφορά το Νοσοκοµείο Κιλκίς που δεν έχει απαντηθεί από το Υπουργείο Υγείας. Έχω καταθέσει δύο φορές ερώτηση, που αφορά τα στοιχεία λειτουργίας, αλλά και οικονοµικά
στοιχεία του Νοσοκοµείου Κιλκίς, καθώς και αιτήσεις κατάθεσης
εγγράφων. Ξέρω ότι και το νοσοκοµείο είχε απαντήσει και η ΥΠΕ
έχει απαντήσει, αλλά αυτές οι απαντήσεις δεν έχουν φτάσει ποτέ
σε εµάς από το Υπουργείο σας.
Σήµερα, λοιπόν, την ερώτηση για τη δηµιουργία ΜΕΘ τη συζητάµε προφορικά. Την αίτηση κατάθεσης εγγράφων για τα στοιχεία του νοσοκοµείου, εάν δεν απαντηθεί, θα την καταθέσουµε
και θα την ξανακαταθέσουµε, γιατί, κύριε Υπουργέ, θέλουµε
στοιχεία. Μας αρέσει να κάνουµε αντιπολίτευση µε στοιχεία.
Η σηµερινή ερώτηση αφορά τη δηµιουργία ΜΕΘ. Είναι καλό
το γεγονός ότι η συζήτηση αυτή ξανάνοιξε. Βέβαια, άνοιξε υπό
δύσκολες συνθήκες για τη δηµιουργία ΜΕΘ στα νοσοκοµεία
όλης της χώρας. Άνοιξε εν µέσω πανδηµίας. Έγινε, όµως, κατανοητό ότι µόνο το δηµόσιο σύστηµα υγείας µπορεί να προσφέρει
αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας. Είναι αναγκαία η στήριξή του και
η δηµιουργία κλινικών ΜΕΘ τόσο στα αστικά κέντρα, όσο και
στην περιφέρεια.
Όσον αφορά συγκεκριµένα το Νοσοκοµείο Κιλκίς είναι µια συζήτηση που δεν ξεκίνησε τώρα. Μάλιστα, από το 2017 στην πρόταση οργανισµού που κατατέθηκε τότε προς το Υπουργείο
Υγείας υπάρχει η ίδρυση κλινικής ΜΕΘ µε έξι κρεβάτια.
Οι ερωτήσεις που θέλουµε σήµερα εδώ να απαντήσετε, πρώτον, είναι εάν η επιστηµονική επιτροπή, που έχει συσταθεί στο
Υπουργείο για τον σχεδιασµό των κλινικών ΜΕΘ σε όλη τη χώρα,
συνεχίζει να λειτουργεί και µετά το Πρόγραµµα «Νιάρχος». Είναι,
λοιπόν, στα σχέδιά σας και η ίδρυση νέων κλινικών και όχι µόνο
στα αστικά κέντρα; Γιατί το Πρόγραµµα «Νιάρχος» αφορούσε
κυρίως δεκαπέντε νοσοκοµεία σε µεγάλα αστικά κέντρα. Αφορά
και την επαρχία; Τι προγραµµατισµός υπάρχει; Τι χρονοδιά-
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γραµµα υπάρχει για την υλοποίηση των προτάσεων της επιτροπής;
Επίσης, εδώ, κύριε Υπουργέ, να σας κάνουµε και µια πρόταση
για να ενηµερωθεί το Σώµα ή η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
για την πρόοδο των εργασιών της επιτροπής µε επικεφαλής την
κ. Κοτανίδου. Θα ήταν πολύ χρήσιµο για µας.
Δεύτερον, το βασικό ερώτηµα είναι: Κατά πόσον η δηµιουργία
ΜΕΘ στο Γενικό Νοσοκοµείο Κιλκίς, η έγκριση δηλαδή του οργανισµού που είχε κατατεθεί επί ΣΥΡΙΖΑ, είναι στα σχέδια της
νέας Κυβέρνησης; Θέλουµε µια απάντηση από εσάς, διότι, όσο
δεν υπάρχει επίσηµη απάντηση του Υπουργείου, πολλοί λαϊκίζουν πάνω στο θέµα και καπηλεύονται το θέµα. Αυτό είναι εις
βάρος του νοσοκοµείου, αλλά και του τοπικού πληθυσµού του
Κιλκίς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Αγαθοπούλου.
Έχω µια ανακοίνωση προς το Σώµα, πριν δώσω τον λόγο στον
Υπουργό.
Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτει την
έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εκσυγχρονισµός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και
άλλες επείγουσες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας.
Κύριε Κικίλια, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Απαντώ
ευθέως. Από το 2017 µέχρι σήµερα, βέβαια, έχει περάσει πολύς
καιρός. Άρα, λοιπόν, η απλή κατάθεση ενός οργανισµού και η
πρόθεση είναι καλή ως πρόθεση, αρκεί να υλοποιείται. Παρ’όλα
αυτά, δεν πειράζει, θα το κάνουµε εµείς.
Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός, κλίνες, αναπνευστήρες, µόνιτορ και ό,τι άλλο προκύπτει για τη δηµιουργία της ΜΕΘ, έχει
ήδη έγκριση σκοπιµότητας από το Υπουργείο Υγείας, για την
προµήθεια εξοπλισµού, αξίας 650 χιλιάδων ευρώ.
Δεύτερον, ο διαγωνισµός για την προµήθεια του εξοπλισµού
βρίσκεται στη φάση διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών,
έτσι ώστε µε την περάτωσή τους να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Στόχος µας είναι -µπορείτε να το πείτε σε όλους, εγώ
εξουσιοδοτώ εσάς, προσωπικά- να λειτουργήσει άµεσα στο νοσοκοµείο Κιλκίς Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και να δοθεί λύση
σε αυτό το διαχρονικό πρόβληµα, που έχει ως συνέπεια οι ασθενείς να πρέπει να διακοµίζονται σε νοσοκοµεία άλλων νοµών.
Επιπλέον, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία προµήθειας και ξενοδοχειακού εξοπλισµού για τη ΜΕΘ, δηλαδή ντουλάπες, καθίσµατα και ό,τι άλλο χρειάζονται οι επαγγελµατίες της υγείας. Οι
παραπάνω προµήθειες είναι ενταγµένες στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Μια που αναφέρατε το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος και την επιτροπή, θα έρθει η επιτροπή εδώ στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων; Βεβαίως, πολύ ωραία και πολύ εύστοχη η πρόταση,
προκειµένου να αναλύσει πού βρισκόµαστε και τι µένει ακόµα να
γίνει. Όχι. Δεν ολοκληρώνεται το έργο της επιτροπής ούτε του
Υπουργείου Υγείας µε την ευγενή χορηγία των ΜΕΘ του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος, για την οποία τους ευχαριστούµε πάρα,
πάρα πολύ. Ήδη, εν µέσω κορωνοϊού, σας θυµίζω, παραπάνω
από εκατό µόνιµες κλίνες, που υλοποίησε το Υπουργείο, έχει τη
δυνατότητα να µετατρέψει ξανά και αυτές τις οποίες χρησιµοποίησε εν µέσω κορωνοϊού, αλλά δεν θα γίνει αυτό, γιατί σας
εξήγησα ότι µε ιδίους κρατικούς πόρους θα υλοποιηθούν όλες
οι ΜΕΘ οι οποίες έχουν προγραµµατιστεί µέχρι τον αριθµό των
χιλίων διακοσίων που είναι δώδεκα ανά εκατό χιλιάδες κατοίκους, που είναι ο µέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτές
συµπεριλαµβάνονται και οι πενήντα, που είχε την ευγενή καλοσύνη να κάνει δωρεά δια ηµών η Βουλή των Ελλήνων και την ευχαριστούµε πάρα πολύ. Θα υπογραφεί η σχετική σύµβαση, γιατί
ολοκληρώθηκε και ο διαγωνισµός.
Με ενηµέρωσε ο Πρόεδρος της Βουλής την Πέµπτη, αν δεν
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κάνω λάθος, ότι θα προχωρήσει εντός εβδοµήντα εργάσιµων
ηµερών. Θα γίνουν και άλλες δωρεές, αλλά αυτό είναι ένα σύστηµα, το οποίο πηγαίνει και οδεύει παράλληλα.
Άρα, λοιπόν, οπουδήποτε υπάρχει η δέσµευση του Υπουργείου Υγείας ότι θα υλοποιήσει πρόγραµµα ΜΕΘ ή ΜΑΘ, αυτό
θα γίνει µε ιδίους πόρους. Αυτό µπορείτε να το πείτε αρµοδίως.
Τα υπόλοιπα, στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Όντως, την Πέµπτη στη Διάσκεψη των Προέδρων ανακοινώθηκε.
Κυρία Αγαθοπούλου, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας για τη
δευτερολογία σας.
ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων της τάξεως των 5 εκατοµµυρίων για ιατροτεχνολογικό και ξενοδοχειακό εξοπλισµό, το οποίο σταδιακά
υλοποιείται στο νοσοκοµείο Κιλκίς. Μάλιστα, έχω να σας καταθέσω και τροποποιητικές αποφάσεις της περιόδου διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το 2016, του 2017 και του 2018, όπου
επικαιροποιήθηκαν οι ανάγκες και πράγµατι, µέσα σε αυτές τις
αποφάσεις υπάρχουν και κλίνες ΜΕΘ και αναπνευστήρες ΜΕΘ,
ακριβώς γιατί στην πρόταση οργανισµού, που είχε καταθέσει η
διοίκηση, συµπεριλήφθηκαν και έξι κρεβάτια ΜΕΘ για το νοσοκοµείο ΚΙΛΚΙΣ. Όµως, αυτό είναι ένα ζητούµενο.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά κι εσείς ότι µόνα τους τα κρεβάτια ή
µόνοι τους οι αναπνευστικές δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσουν. Επίσης, το είπατε και σε προηγούµενη ερώτηση, εάν δεν
αλλάξει ο οργανισµός του νοσοκοµείου και να προστεθεί κλινική
ΜΕΘ στον νέο οργανισµό δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει. Άρα, τα ερωτήµατα που σας θέτουµε είναι σαφέστατα και
αφορούν: Θα αλλάξει ο οργανισµός του νοσοκοµείου το επόµενο
διάστηµα, για να συµπεριλάβει κυρίως την κλινική ΜΕΘ, θα πω
εγώ; Υπάρχει πρόβλεψη στις προσλήψεις; Δεν ξέρω αν έχετε
προγραµµατίσει τις προσλήψεις, που εµείς είχαµε προϋπολογίσει για το 2020 και για πότε, αλλά εκεί µέσα θα θέλαµε να υπάρχουν θέσεις για προσωπικό της κλινικής ΜΕΘ. Παρεµπιπτόντως,
σας λέω ότι το Νοσοκοµείο Κιλκίς αυτήν τη στιγµή πάσχει από
µειωµένο προσωπικό. Αν δεν προκηρυχθούν θέσεις µόνιµου προσωπικού και για την παθολογική κλινική και αυτή θα αναγκαστεί
να κλείσει το επόµενο διάστηµα.
Άρα λοιπόν, οι ερωτήσεις είναι συγκεκριµένες. Θα προκηρύξετε νέες θέσεις µόνιµου προσωπικού, αυτές που ήδη έχουν
προϋπολογιστεί από την προηγούµενη κυβέρνηση; Θα αλλάξει
ο οργανισµός; Ενόψει της νέας κρίσιµης περιόδου, που έρχεται
από Σεπτέµβρη, θα έχουµε το χρονοδιάγραµµα ή και την υλοποίηση αυτών που λέτε; Γιατί, κύριε Υπουργέ, είναι καλή η κριτική στην προηγούµενη διοίκηση, ξεχνάτε βέβαια τι µας
αφήσατε. Τότε ο κ. Γεωργιάδης έλεγε ότι «µπορεί να κλείσω νοσοκοµεία» και εµείς ήµασταν αυτοί που τα κρατήσαµε ανοιχτά.
Άρα λοιπόν, τεσσεράµισι χρόνια δεν είναι υπεραρκετά, όπως
εσείς λέτε. Ξεχνάτε λοιπόν, τι µας αφήσατε.
Σήµερα είστε εσείς η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, έχετε
όλη την ευθύνη για το χρονοδιάγραµµα, αλλά και για να το υλοποιήσετε. Πραγµατικά, δεν µας ενδιαφέρει αν θα γίνει επί δικής
σας θητείας ή επί δικής µας. Εµάς, αυτό που µας ενδιαφέρει
είναι πράγµατι, να υλοποιηθεί η δέσµευση αυτή για την ίδρυση
ΜΕΘ κλινικής στο νοσοκοµείο Κιλκίς και να λειτουργήσει το νοσοκοµείο µας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Αγαθοπούλου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): «Προς όφελος της
τοπικής κοινωνίας». Είµαι σίγουρος, κυρία συνάδελφε, ότι αυτό
υπηρετείτε. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία, είµαι σίγουρος.
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Πρέπει όµως, να σηµειώσω -γιατί άλλο τα λόγια και άλλο τα
έργα, έχει πολύ µεγάλη διαφορά- ότι το 2017 διαβιβάστηκε στην
4η ΥΠΕ απόφαση του Δ.Σ του νοσοκοµείου, µε την οποία εγκρίθηκε η αναµόρφωση του οργανισµού. «…Εντάσσεται µεταξύ
άλλων ιατρικό και λοιπό προσωπικό για τη ΜΕΘ». Ούτε αυτό είδα
πουθενά. Στη συνέχεια, δεν υπήρχε καµµία εξέλιξη, το 2017, το
2018, το 2019.
Λοιπόν, ναι, θα αλλάξουµε τον οργανισµό και δεν πρόκειται να
ανοίξει ΜΕΘ ή ΜΑΘ αν δεν έχουµε όλο, στελεχωµένο και µε το
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του το τµήµα αυτό, για να
µπορέσει να λειτουργήσει.
Δεν ξέρω τι έγινε στο παρελθόν. Από εδώ και πέρα, ο τρόπος
µε τον οποίο θα προχωρούµε σε επεκτάσεις µονάδων υγείας, θα
είναι αυτός. Μηχανήµατα, ιατροί, νοσηλευτικό παραϊατρικό προσωπικό, κτίριο, εκπαίδευση, ψηφιοποίηση και προχωράµε. Αυτό
το οποίο έγινε, το οποίο το αναφέρατε λίγο ως πολύ για το παρελθόν, ότι κάπου υπάρχουν κτήρια, κάπου αλλού υπάρχουν µηχανήµατα, κάπου αλλού µας περισσεύουν κάποιοι ιατροί και
νοσηλευτές ή κάπου υπάρχει δωρεά για ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα και πάµε να ψάξουµε στο µέλλον να βρούµε τα άλλα,
δεν είναι ενδεδειγµένος τρόπος ανάπτυξης εθνικού συστήµατος
υγείας.
Πάντως, τις καλές προθέσεις, κυρία συνάδελφε, εγώ τις αναγνωρίζω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ και
τους δύο.
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 6623/19-5-2020 ερώτηση του
κύκλου ερωτήσεων-αναφορών του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης
του Κουµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Γιάννη Δελή προς
τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Εργαζόµενοι ορισµένου χρόνου
στο Νοσοκοµείο Δράµας».
Κύριε Δελή, έχετε δύο λεπτά για την πρωτολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, µεταφέρουµε την αγωνία εξαιτίας της εργασιακής αβεβαιότητας, που βιώνουν αρκετοί εργαζόµενοι στη σίτιση,
στην καθαριότητα και στη φύλαξη στο νοσοκοµείο της Δράµας.
Θα µου πείτε τώρα: Είναι οι µόνοι άραγε σε αυτές τις υπηρεσίες,
στα νοσοκοµεία της χώρας, που ζουν αυτήν την αβεβαιότητα; Όχι.
Με αφορµή όµως µια πρόσφατη επίσκεψή µας στη Δράµα και στο
νοσοκοµείο και µε τη σχετική ενηµέρωση από το σωµατείο εκεί,
µεταφέρουµε εδώ, για να απαντήσετε, την ερώτηση που είχε κατατεθεί, βεβαίως ως γραπτή, αλλά δεν απαντήθηκε -δεν γνωρίζουµε τον λόγο- και επανακατατέθηκε ως επίκαιρη.
Τριάντα τρεις εργαζόµενοι στην καθαριότητα, λοιπόν, κύριε
Υπουργέ, εννέα τραπεζοκόµοι και επτά φύλακες, σαράντα εννέα
δηλαδή εργαζόµενοι, σαράντα εννέα οικογένειες κρύβονται πίσω
από αυτούς, εργαζόµενοι που είχαν προσληφθεί µέσω ΑΣΕΠ το
2018 µε δίχρονη σύµβαση. Η σύµβασή αυτών των ανθρώπων
λήγει το Δεκέµβρη του 2020 για τους εργαζόµενους στην καθαριότητα και τον επόµενο µήνα το Γενάρη του 2021 για τους εργαζόµενους στη σίτιση και στη φύλαξη.
Περιµένουν, κύριε Υπουργέ, από εσάς αυτοί οι σαράντα εννιά
εργαζόµενοι και οι οικογένειές τους, να ακούσουν τι θα γίνει. Θα
βρεθούν στον δρόµο της ανεργίας; Θα περιµένουν, άραγε, καµµιά παράταση της σύµβασής τους ή µήπως θα περιµένουν ποιος
εργολάβος θα πάρει την καθαριότητα του Νοσοκοµείου της Δράµας, ώστε να πάνε εκεί να υποβάλουν αίτηση, για να συνεχίσουν
να εργάζονται;
Μιλάµε για ανθρώπους βεβαίως, οι οποίοι εργάζονται εδώ και
είκοσι χρόνια, αρκετοί από αυτούς στο Νοσοκοµείο της Δράµας.
Από την ενηµέρωση που έχουµε από το σωµατείο, η διοίκηση του
νοσοκοµείου θεωρεί την παρουσία τους εντελώς απαραίτητη για
τη λειτουργία του νοσοκοµείου.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, αυτό είναι και το ερώτηµα της επίκαιρης
ερώτησης, τι θα κάνει η Κυβέρνησή σας, ώστε να συνεχίσουν να
εργάζονται οι εργαζόµενοι αυτοί, όχι βεβαίως µε αυτό το καθεστώς της επισφαλούς εργασίας, της γεµάτης άγχος και αγωνία,
όπως είπαµε, αλλά µε µια µόνιµη και σταθερή εργασιακή σχέση
και µε πλήρη εργασιακά, µισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα.
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Με λίγα λόγια, κύριε Υπουργέ, σας ρωτάµε ευθέως: Θα µονιµοποιήσετε σε όλα τα νοσοκοµεία της χώρας όλους αυτούς τους
τόσο απαραίτητους εργαζόµενους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Δελή.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλειος Κικίλιας, ο
οποίος έχει τρία λεπτά για την πρωτολογία του.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για την ερώτηση.
Πράγµατι, στο Γενικό Νοσοκοµείο Δράµας τον ερχόµενο Δεκέµβριο λήγουν οι διετείς ατοµικές συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, ΙΔΟΧ, µετά από ανακοίνωση µέσω ΑΣΕΠ
τριάντα δύο εργαζοµένων στην καθαριότητα. Επίσης, τον Ιανουάριο του 2021 λήγουν οι συµβάσεις επτά φυλάκων, δέκα τραπεζοκόµων και τριών µαγείρων.
Όλες αυτές οι συµβάσεις, το γνωρίζετε κι εσείς κι εµείς και οι
συγκεκριµένοι συµπολίτες µας, ότι ήταν ορισµένου χρόνου.
Εξαρχής ήξεραν οι εργαζόµενοι ότι υπάρχει συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης για τις συµβάσεις τους.
Οπότε, είναι σίγουρο ότι εγώ κι εµείς δεν τους κρατάµε σε
οµηρία. Όµως, µε βάση αυτό το οποίο λέτε –και αυτό το ακούω,
το να εξασφαλίσουµε στους εργαζόµενους µόνιµη και σταθερή
εργασία- γνωρίζετε ότι µε βάση το π.δ.164/2004 είναι παράνοµο
και απαγορεύεται η µετατροπή των συµβάσεων ΙΔΟΧ σε αορίστου χρόνου. Γιατί γι’ αυτό δεν µιλάµε; Να µετατρέψουµε τις
συµβάσεις τους σε αορίστου χρόνου. Υπάρχει το π.δ.164/2004
που το απαγορεύει.
Το νοσοκοµείο βέβαια, δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες του
µε µόνιµους υπαλλήλους που προβλέπει ο οργανισµός, γιατί οι
θέσεις αυτές είναι καλυµµένες, αλλά δεν επαρκούν. Εποµένως,
αυτό που θα κάνουµε, προκειµένου να διασφαλίσουµε την εύρυθµη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου Δράµας, όπως και
άλλων νοσηλευτικών ιδρυµάτων, που αντιµετωπίζουν το ίδιο πρόβληµα, είναι να εξετάσουµε το ενδεχόµενο να προχωρήσουµε
εγκαίρως σε νέες συµβάσεις µε προσλήψεις προσωπικού ΙΔΟΧ
µέσω ΑΣΕΠ είτε να πάµε σε προσλήψεις επικουρικού προσωπικού από τους πίνακες, που πολύ καλά γνωρίζετε ότι υπάρχουν
στην 4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Δελή, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αντί να αναρωτιέστε δηµόσια τι θα κάνετε, πείτε µας τι θα κάνετε, τι σκοπεύετε να κάνετε.
Ή το ένα ή το άλλο. Όχι για να το ακούσουµε εµείς, αλλά για να
το ακούσουν αυτοί οι εργαζόµενοι, οι οποίοι, σας διαβεβαιώ ότι
παρακολουθούν αυτή τη στιγµή τη συζήτηση της ερώτησης.
Είπατε στην απάντησή σας, κύριε Υπουργέ, ότι δεν φταίτε
εσείς και ότι οι εργαζόµενοι ήξεραν ότι υπογράφουν µια τέτοια
σύµβαση, ήξεραν δηλαδή ότι πάνε να δουλέψουν για δύο χρόνια.
Να σας ρωτήσω κι εγώ: Μήπως είχαν άλλη επιλογή; Τους αφήσατε άλλη επιλογή; Όχι εσείς προσωπικά, αλλά τα κόµµατά σας,
οι κυβερνήσεις σας, οι πολιτικοί σας. Είχαν άλλη επιλογή; Όχι
βέβαια. Ήταν η µόνη επιλογή που τους απέµεινε. Δεν θα τους
κατηγορούµε κι από πάνω ότι φταίνε γιατί επέλεξαν να δουλέψουν για δύο χρόνια. Πολύ καλά έκαναν. Και για ένα χρόνο. Τι
να κάνουν οι άνθρωποι;
Είπατε ότι είναι παράνοµη η µετατροπή αυτών των συµβάσεων
ορισµένου χρόνου σε µόνιµες και ότι τις απαγορεύει το προεδρικό διάταγµα, το οποίο βεβαίως βασίζεται στη συνταγµατική
επιταγή του άρθρου 103.
Πριν από λίγο καιρό, όµως, έγινε η συνταγµατική αναθεώρηση
και ήταν τότε που το ΚΚΕ κατέθεσε προς ψήφιση µια διάταξη, η
οποία θα τροποποιούσε και θα καταργούσε τη συγκεκριµένη
συνταγµατική απαγόρευση της µετατροπής των συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε αορίστου, γιατί περί αυτού πρόκειται.
Τι στάση κράτησε η Νέα Δηµοκρατία; Είπε «όχι». Τι στάση κράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ; Είπε «όχι». Τι στάση κράτησε το Κίνηµα Αλλαγής;
Είπε «όχι». Είναι η ίδια ακριβώς στάση, που κράτησαν αυτά τα
κόµµατα πριν από δεκαεννέα χρόνια, όταν το 2001 ψηφιζόταν
τότε αυτή η διάταξη. Εντάξει, τότε το Κίνηµα Αλλαγής λεγόταν
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ΠΑΣΟΚ, και ο ΣΥΡΙΖΑ λεγόταν Συνασπισµός. Η ίδια στάση ήταν.
Συνεπώς, µην επικαλείστε τώρα µια διάταξη που εσείς θέσατε,
γιατί δεν έπεσε από τον ουρανό για τη µη µονιµοποίησή τους.
Οι εργαζόµενοι αυτοί, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι απογοητεύονται από την απάντησή σας. Ελπίζω να το ξεκαθαρίσετε στη
δευτερολογία σας. Οι εργαζόµενοι αυτοί παρείχαν και παρέχουν
τις υπηρεσίες τους. Σκίζονται οι άνθρωποι σε κρίσιµους τοµείς
δουλειάς ενός νοσοκοµείου. Μιλάµε για την καθαριότητα, µιλάµε
για τη σίτιση, για τη φύλαξη και ό,τι αυτό σηµαίνει µέσα σε καιρούς πανδηµίας που ζούµε αυτή τη στιγµή και έχοντας αποκτήσει εν τω µεταξύ οι περισσότεροι από αυτούς και ένα πολύ
µεγάλο διάστηµα εργασιακής εµπειρίας.
Εν πάση περιπτώσει, για να το κλείνουµε, κύριε Υπουργέ, εσείς
προσωπικά, αλλά και η Κυβέρνησή σας, δεν τους αποκαλούσατε
όλους αυτούς «ήρωες της πανδηµίας»; «Ήρωες» τους ανεβάζατε
και «ήρωες» τους κατεβάζετε. Πώς τους συµπεριφέρεστε, λοιπόν, τώρα; Στα λόγια, βέβαια, ήρωες, γιατί στην πράξη, τους λέτε
ότι απολύονται και ότι δεν µπορείτε να κάνετε τίποτα γι’ αυτούς.
Αυτό που θέλουµε να πούµε εµείς είναι ότι τέτοιου είδους εργασίες -θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε- όπως είναι η καθαριότητα
ενός νοσοκοµείου, γιατί µιλάµε για την καθαριότητα ενός νοσοκοµείου -το καταλαβαίνουµε;- για τη σίτιση, για τη φύλαξή του,
δεν είναι εποχικές εργασίες. Δεν είναι κάτι σαν το µάζεµα της
ελιάς και του ροδάκινου. Αυτοί οι εργαζόµενοι χρειάζονται στο
νοσοκοµείο και χρειάζονται περισσότεροι, όπως χρειάζονται σε
όλα τα νοσοκοµεία, όχι µόνο στο Νοσοκοµείο Δράµας.
Απ’ ό,τι καταλαβαίνουµε, από την απάντησή σας, αλλά και από
τη συνολικότερη πολιτική της Κυβέρνησής σας -όπως και της
προηγούµενης, η οποία βέβαια έχει τεράστιες ευθύνες γι’ αυτήν
την κατάσταση που τη συντήρησε και τη διαιώνισε παίζοντας διάφορα παιχνιδάκια- ο µόνος δρόµος γι’ αυτούς τους εργαζόµενους είναι να οργανωθούν και να αγωνιστούν για να επιβάλουν
το δικαίωµά τους στη µόνιµη και σταθερή δουλειά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Δελή.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι είναι ειλικρινής
η αγωνία σας για τους συνανθρώπους µας. Επίσης, νοµίζω ότι
επειδή τα έργα µιλάνε σωστά, περισσότερο από ό,τι τα λόγια και
οι διακηρύξεις, το Υπουργείο Υγείας εξετάζει τις δυνατότητες,
που έχει γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ, απλά σας ανέφερα τι
λέει το προεδρικό διάταγµα µε βάση αυτά τα οποία µου λέτε περί
µονιµοποίησής τους.
Και σε άλλα νοσοκοµεία και σε άλλες υγειονοµικές περιφέρειες έχουν πράξει τα δέοντα εν µέσω κορωνοϊού, όπως για παράδειγµα για τους τέσσερις χιλιάδες συνανθρώπους µας του
ΟΑΕΔ διαφόρων ειδικοτήτων, που όλοι προεξοφλούσαν ότι θα
φύγουν από το Εθνικό Σύστηµα Υγείας ανανεώσαµε ήδη για έναν
χρόνο και εξετάζουµε τους τρόπους, µε τους οποίους θα το επεκτείνουµε αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Και αυτών λήγει σε λίγο καιρό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Αυτό προσπαθώ να
εξηγήσω, ότι στα πλαίσια του νόµου και του Συντάγµατος, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό.
Συν αυτό, θα ήθελα να σας πω ότι µαζί µε αυτούς τους παραπάνω από πέντε χιλιάδες συνανθρώπους µας επαγγελµατίες της
υγείας -γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό- που προσελήφθησαν, εξετάζονται και οι τρόποι σε διάφορες ειδικότητες πρώτα απ’ όλα στους νοσηλευτές- ώστε να µπορέσουν να
µείνουν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Εξήγησα αναλυτικά στους συναδέλφους στις προηγούµενες
ερωτήσεις που έγιναν ποιος είναι ο τρόπος µε τον οποίον επεξεργάζεται το Υπουργείο Υγείας και η πολιτική ηγεσία για να υλοποιηθεί αυτό.
Παρ’όλα αυτά, επειδή µε ρωτάτε κάτι συγκεκριµένο, σας λέω
ότι αυτός είναι ο νόµος, αυτό είναι το προεδρικό διάταγµα. Η
βούλησή µας είναι αυτή και το αποδείξαµε µέχρι τώρα και εν
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µέσω κρίσης. Νοµίζω ότι ο τρόπος µε τον οποίον έχουν συµπεριληφθεί σε όλες τις αποφάσεις, προς όφελός τους πάντα, όλοι
οι υγειονοµικοί και µη, δηλαδή και οι καθαρίστριες και οι τραπεζοκόµοι κ.λπ., δείχνει τη βούληση της ηγεσίας του Υπουργείου
Υγείας του µη διαχωρισµού όλων αυτών ανθρώπων, που έδωσαν
τη µάχη εν µέσω κορωνοϊού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Η τελευταία ερώτηση, κύριε Υπουργέ, πριν σας αποδεσµεύσουµε.
Περνάµε στη δεύτερη µε αριθµό 6854/27-5-2020 επίκαιρη ερώτηση του κύκλου αναφορών-ερωτήσεων του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς
τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Αναγκαία µια σύγχρονη και σοβαρή πολιτική ανάπτυξης της δηµόσιας υγείας».
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για την
πρωτολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µετά από εννιά ερωτήσεις, για να ολοκληρώσουµε πολύ σύντοµα, από την πρωτολογία µου αποδεχθείτε τα
όσα προτείνω, για να πάτε να ξεκουραστείτε.
Αναφέρθηκαν ήδη οι κύριοι συνάδελφοι και εσείς στο σηµαντικό ρόλο που έπαιξε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και αναδείχθηκε
αυτός ο ρόλος κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Είναι µια κατάκτηση της Μεταπολίτευσης. Τα πράγµατα, όµως, δεν είναι όπως
θα θέλαµε να είναι και στα νοσοκοµεία και σε όλες τις δοµές
υγείας. Χρειάζεται πραγµατικά, ένα σχέδιο αναβάθµισης, αναγέννησης του ΕΣΥ, που αφορά και τις δοµές και τις µονάδες και
βέβαια, τη στελέχωσή του µε το αναγκαίο προσωπικό και την
προµήθεια του σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού.
Η ερώτησή µου, όµως, αφορά ένα συγκεκριµένο θέµα σχετικά
µε την δηµόσια υγεία και νοµίζω ότι εάν µπορούσα να το πω σε
δύο σειρές είναι η λειτουργία και η ιατρική στελέχωση των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας της χώρας σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο. Όπως γνωρίζετε, τις παλιές αρµοδιότητες της
υπηρεσίας του νοµιάτρου σήµερα τις έχει η περιφέρεια και βέβαια, στο κέντρο λειτουργεί, εκτός από τον ΕΟΔΥ και τις υπηρεσίες του Υπουργείου, αυτές καθ’ αυτές και το ινστιτούτο Παστέρ
και άλλες κεντρικές δοµές. Είναι κατ’ εξοχήν αρµόδιες για την
αντιµετώπιση µικρών και µεγάλων επιδηµιών για την πρόληψη.
Βέβαια, η Κυβέρνηση οφείλει, µε βάση και την εµπειρία από την
πανδηµία, να πάρει µέτρα και να αναβαθµίσει όλες αυτές τις
δοµές ή να τις αναδιαρθρώσει, όπου χρειάζεται.
Αυτό, λοιπόν, το οποίο επισηµαίνουµε είναι ότι ψηφίστηκε µεν
ο ν.4675, αλλά φαίνεται από την ίδια την εµπειρία που έχουµε
τώρα ότι χρειάζεται ήδη αναθεώρηση και αναβάθµιση σε πολλά
σηµεία. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος µε
τους επιστηµονικούς φορείς και τα µέλη των υπηρεσιών δηµόσιας
υγείας, προκειµένου να προχωρήσει µια ουσιαστική αναβάθµιση.
Το δεύτερο, που θέλω να επισηµάνω, είναι ότι ήδη έχουν προβλεφθεί, µε µια υπουργική απόφαση που υπογράφηκε τον Ιούνιο
πέρσι, οι θέσεις της ειδικότητας δηµόσιας υγείας και κοινωνικής
ιατρικής, οι οποίες πρώτες θέσεις αυτές θα µπορέσουν να ανοίξουν το δρόµο για την εκπαίδευση και τη διαδικασία, που χρειάζεται, ούτως ώστε να έχουµε ένα ισχυρό σύστηµα. Ξέρετε ότι
το πρόγραµµα εκπαίδευσης έχει οριστεί, τα οκτώ κέντρα έχουν
καθοριστεί και το Υπουργείο θα πρέπει να προχωρήσει στην σύσταση των δεκαέξι θέσεων ειδικευόµενων στα οκτώ εκπαιδευτικά
κέντρα, που έχουν ήδη οριστεί.
Το ερώτηµα είναι, λοιπόν, εάν ανοίξει η ειδικότητα και προχωρήσει και αν προχωρήσει και στις πρώτες δεκαέξι τοποθετήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Κεγκέρογλου.
Θα σας απαντήσει ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλειος Κικίλιας.
Κύριε Κικίλια, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, είστε από τους πιο έµπειρους του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, επιτέλους δέχοµαι µια ερώτηση για τη δηµόσια υγεία.
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Το λέω, γιατί πιστεύουµε ακράδαντα και θα συµφωνήσω µαζί
σας ότι η δηµόσια υγεία προηγείται της περίθαλψης. Ο τρόπος µε
τον οποίον πρέπει να δοµήσουµε και από πλευράς πόρων έχει
µόνο το 2%, κύριε Κεγκέρογλου, το 98% η περίθαλψη στην Ελλάδα. Ένα τέτοιο σύστηµα screening, προσυµπτωµατικού ελέγχου, προσυµβατικού ελέγχου, προγεννητικού ελέγχου, οριζόντιων
µαστογραφιών για όλες αυτές τις βαριές νόσους, που προκαλούν
µέχρι και θάνατο, µε βάση τους συµπεριφεριακούς και κοινωνικούς παράγοντες, δηλαδή την καθιστική ζωή, το κάπνισµα, την παχυσαρκία, την µη άθληση, που οδηγούν σε καρδιαγγειακές
νόσους, σε σακχαρώδη διαβήτη, σε χρόνια αναπνευστική πνευµονοπάθεια και σε καρκίνους. Είναι οι τέσσερις κύριες νόσοι, από τις
οποίες χάνονται πολλές ανθρώπινες ζωές, δυστυχώς και είναι
θέµα της δηµόσιας υγείας και πολύ σωστά το λέτε να έρθει να παρέµβει και να µπορέσει να δώσει λύσεις σε αυτά τα προβλήµατα.
Ένα κοµµάτι αυτής της µεταρρύθµισης ήταν το νοµοσχέδιο, το
οποίο καταθέσαµε. Εγώ δέχοµαι ότι πρέπει να επικαιροποιηθεί, αν
και θεωρώ ότι έχει πολλά κοµβικά σηµεία, τα οποία θα πρέπει να
εφαρµόσουµε ως πολιτικές. Ήδη εφαρµόσαµε τη µεταρρύθµιση
του αντικαπνιστικού νόµου, πάρα πολύ σηµαντική, µετά από πολλά
χρόνια στην Ελλάδα και µε πολύ µεγάλη επιτυχία.
Πάω απευθείας στο κοµµάτι το οποίο ρωτήσατε, για να σας
πω ότι και αυτούς τους δεκατέσσερις και όχι µόνο η αρµόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας είχε διαβιβάσει περισσότερες
από εκατό αιτήσεις ιατρών άλλων ειδικοτήτων στο Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας, προκειµένου να γνωµοδοτήσει και να διενεργήσει
τις απαραίτητες εξετάσεις έτσι ώστε να απονεµηθούν σε αυτούς
τους γιατρούς οι ειδικότητες δηµόσιας υγείας και κοινωνικής ιατρικής κ.λπ..
Δεν θέλω να ξαναµπώ στη διαδικασία να συζητήσω για το θέµα
του Προέδρου του ΚΕΣΥ, αυτό θα δροµολογηθεί προκειµένου
να προχωρήσουν και οι διαδικασίες αυτές χωρίς καθυστέρηση
και χωρίς χρονοτριβές. Πιο συγκεκριµένα αφορούν γιατρούς δηµόσιας υγείας, είναι µια διαδικασία που θα ολοκληρωθεί άµεσα
µε συγκρότηση της αρµόδιας επιτροπής, έτσι ώστε να διαβαστούν οι σχετικές γνωµοδοτήσεις στο Υπουργείο και να προχωρήσουν οι απαιτούµενες ενέργειες για την απονοµή τίτλου.
Τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αναγνωρίζοντας τον ουσιαστικό
ρόλο της δηµόσιας υγείας νοµίζω ότι κανείς δεν θα µπορέσει να
έχει αντίρρηση µε την έννοια και της πρόληψης και όλων όσων
ενεργειών χρειάζονται όταν υπάρχει µια επιδηµία ή και µια πανδηµία ο κρίσιµος αυτός ρόλος δεν µπορεί να αναληφθεί εάν δεν
υπάρξει βεβαίως και η απαραίτητη οργανωτική δοµή, αλλά κυρίως το αναγκαίο και κατάλληλο στελεχιακό δυναµικό.
Στο κοµµάτι το ιατρικό εκτός από τους άλλους, γιατί χρειάζονται και οι άλλοι από επόπτες υγείας µέχρι δεν ξέρω ποιες ειδικότητες, η ειδικότητα δηµόσιας υγείας κοινωνικής ιατρικής, όπως
καθιερώθηκε να λέγεται, είναι πάρα πολύ κρίσιµη. Και θεωρώ ότι
αφού έχετε αυτήν την θετική άποψη µετά και την αντιµετώπιση
της δυσλειτουργίας, εγώ δεν το είχα συµπεριλάβει ότι είναι και
το ΚΕΣΥ στη µέση για ευνόητους λόγους, αν και προέκυψε το
σχετικό επεισόδιο στην Ολοµέλεια µετά που κατέθεσα την ερώτηση, η ερώτηση είχε κατατεθεί εδώ και καιρό, θεωρώ ότι είναι
ζήτηµα του Υπουργείου.
Σας έχει αποστείλει µια επιστολή η Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Ιατρικής που εγώ θα ήθελα να έχετε µια συνάντηση µαζί
τους, θα είναι πάρα πολύ χρήσιµη για να πάρετε σωστές αποφάσεις. Είµαι σε θέση και γνωρίζω ότι στη διοίκησή της εκτός από
ακαδηµαϊκούς γιατρούς της δηµόσιας υγείας του ΕΣΥ από τέσσερα διαφορετικά πανεπιστήµια και πέντε διαφορετικές κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες είναι άνθρωποι που είναι από
όλο το πολιτικό φάσµα. Θα σας καταθέσω στα Πρακτικά και για
τη δικιά σας χρήση την επιστολή που έχουν απευθύνει στους αρχηγούς των κοµµάτων, δεν ξέρω τώρα στο Υπουργείο εάν έχει
έρθει µε διαφορετικό πνεύµα, προκειµένου να λάβετε γνώση και
να έχετε µια διαβούλευση µαζί τους.
Το δεύτερο θέµα που είπατε για τη διαδικασία ότι θα επιµελη-
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θείτε µετά και την αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας του κεντρικού συµβουλίου το εκλαµβάνω ως δέσµευση ότι και οι πρώτοι
ιατροί που πρέπει να τοποθετηθούν προκειµένου να λειτουργήσουν τα εκπαιδευτικά κέντρα θα είναι στην προτεραιότητα σας,
αλλά και συνολικά η ειδικότητα της κοινωνικής ιατρικής δηµόσιας
υγείας θα προχωρήσει µε βάση τις προβλεπόµενες στην υπουργική απόφαση διαδικασίες.
Δεν έχω τίποτα να πω, αλλά θα είµαστε εδώ για να δούµε κατά
πόσο θα προχωρήσουν τα πράγµατα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Καλά κάνετε και
ελέγχετε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
Σας λέω ευθύς αµέσως ότι πρώτον, µετά το δικό σας αίτηµα
θα δούµε τους ανθρώπους. Δεύτερον, θα δώσω εντολή στο Γενικό Γραµµατέα Δηµόσιας Υγείας, τον Παναγιώτη Πρεζεράκο,
που έχει βαθιά γνώση του θέµατος και βοήθησε κοµβικά στη σύνταξη και στο δηµόσιο διάλογο µε το νοµοσχέδιο για τη δηµόσια
υγεία να προχωρήσουµε σε αυτό.
Νοµίζω ότι όλοι µπορούν να καταλάβουν ότι ένα σύγχρονο σύστηµα υγείας χρειάζεται πάνω και πρώτα απ’ όλα να µπορέσουµε
να βρούµε τρόπους έτσι ώστε πολύ νωρίτερα στην πορεία και
στη διαδροµή του µέσου Έλληνα να µπορούν να διαγνωστούν,
είτε γονιδιακά, είτε από την πλευρά του physical test, δηλαδή του
stress test, είτε µε βάση τον τρόπο ζωής, είτε µε βάση εργαστηριακές εξετάσεις, είτε µε βάση προσυµβατικό έλεγχο, οι τάσεις
για συστηµατικές νόσους που µπορούν να αντιµετωπιστούν πολύ
πολύ καλύτερα, µε πολύ καλύτερο προσδόκιµο, µε πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής για τον µέσο Έλληνα.
Αυτό πρέπει να µπει στην κουλτούρα µας πλέον. Πρέπει να
γίνει κτήµα των νέων γενεών. Χαίροµαι, το επαναλαµβάνω για µία
ακόµη φορά, που ένας έµπειρος συνάδελφος φέρνει αυτό το
θέµα. Κατά την άποψή µου, πρώτα πρέπει να σκέφτεται κανείς
πώς θα αποτρέψουµε όλους αυτούς τους ανθρώπους, µε βάση
τις οδηγίες που θα δώσει η οργανωµένη πολιτεία και οι ειδικοί,
να φτάσουν σε ένα νοσοκοµείο και µετά πώς θα τους περιθάλψουµε όταν φτάσουν στο νοσοκοµείο.
Είναι το τελευταίο, θα το πω όµως, το θέµα το κονδυλίων και
των δαπανών στην υγεία. Είναι απίστευτη η εξοικονόµηση. Το κυριότερο και το πιο βασικό από όλα, όµως, είναι η ποιότητα ζωής
της µέσης ελληνικής οικογένειας, του µέσου Έλληνα, να µην νοσήσει κι αν νοσήσει, να µην νοσήσει βαριά, να γνωρίζει νωρίς στη
ζωή του ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ποιος είναι ο τρόπος να τους
αποφύγει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Τη σκυτάλη παίρνει ο Υπουργός Εργασίας τώρα. Έχουµε δύο
ερωτήσεις οι οποίες θα συζητηθούν µαζί µιας κι έχουν το ίδιο
θέµα. Πρόκειται για τις ερωτήσεις του κ. Κεγκέρογλου και του κ.
Ηγουµενίδη.
Θα συζητηθεί η έβδοµη µε αριθµό 941/20-7-2020 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Παράταση της
συλλογικής συµβάσης εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης µε τους τουριστικούς πράκτορες και τους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων».
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε δύο λεπτά για την πρωτολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε ξανασυζητήσει για το θέµα των συλλογικών συµβάσεων. Τώρα δεν είναι γενικό το ερώτηµα. Αναφερόµαστε µόνο στο θέµα της συλλογικής σύµβασης εργασίας των
οδηγών τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης.
Συγκεκριµένα, υπήρξε µια σύµβαση η οποία έληγε κανονικά
στις 31 Μαρτίου του 2020. Η µετενέργειά της είναι τρεις µήνες,
όπως είναι γνωστό, όπως και όλων των συµβάσεων. Δώσατε πα-

17246

ράταση για όλες τις συµβάσεις µέχρι 30 Ιουνίου του 2020. Εάν
δώσατε, λοιπόν, παράταση στις συβάσεις µέχρι 30 Ιουνίου του
2020, εγώ θεωρώ ότι η σύµβαση αυτή έληξε µεν 30 Ιουνίου του
2020, αλλά έχει και το τρίµηνο της µετενέργειας.
Σε αυτήν την περίπτωση θεωρώ ότι θα µπορούσε να έχει υπάρξει, εφόσον ίσχυε η παράταση, µια εν ηρεµία συζήτηση των δύο
µερών προκειµένου να συνάψουν νέα συλλογική σύµβαση ή να
καθορίσουν την παραπέρα πορεία, είτε µε ανανέωση είτε µε νέα
σύµβαση, όπως αυτοί αποφασίσουν. Είναι γνωστό ότι δεν µπορεί
να παρέµβει κανείς στο στάδιο της διαπραγµάτευσης και του
τρόπου µε τον οποίο θα συµφωνήσουν οι δύο πλευρές στο πλαίσιο, βεβαίως, του νόµου.
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι εάν η ερµηνεία αυτή στέκει για τη
συγκεκριµένη σύµβαση και µε αυτήν την ερµηνεία εάν ισχύει
µέχρι 30 Σεπτεµβρίου του 2020 µε τη µετενέργεια. Εάν ισχύει
αυτό, θα είναι ευτύχηµα διότι θα αποκατασταθεί η κοινωνική ειρήνη και θα έχουν όλον τον χρόνο µπροστά τους οι δύο πλευρές
να διαπραγµατευτούν και να συµφωνήσουν.
Το δεύτερο το οποίο θέλω να σας θέσω κλείνοντας τα δύο
λεπτά, κύριε Υπουργέ, είναι ότι σε κάθε περίπτωση και ιδιαίτερα
εάν δεν ισχύει αυτό το οποίο σας είπα σύµφωνα µε το Υπουργείο, θα πρέπει άµεσα το Υπουργείο να ανταποκριθεί στο κάλεσµα της πλευράς των οδηγών τουριστικών λεωφορείων για
τριµερή συνάντηση στο Υπουργείο.
Εν συντοµία, σας ξαναλέω ότι αν ισχύει αυτή η ερµηνεία έχει
καλώς, µπορεί να αποκατασταθεί η κοινωνική ειρήνη και να προχωρήσουν οι δύο πλευρές στη διαπραγµάτευση. Εάν δεν ισχύει,
νοµίζω ότι άµεσα πρέπει να ανταποκριθείτε στο αίτηµα που σας
έχουν καταθέσει οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων προκειµένου
να γίνει τριµερής συνάντηση στο Υπουργείο και να συζητηθούν,
να γνωρίζει η κάθε πλευρά από πρώτο χέρι ποιο είναι το θεσµικό
πλαίσιο µέσα στο οποίο µπορούν να κινηθούν και αν ισχύει η µετενέργεια ή όχι µετά τις 30 Ιουνίου του 2020.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Κεγκέρογλου.
Η άλλη ερώτηση που θα συζητηθεί µαζί µε την ερώτηση του
κ. Κεγκέρογλου είναι η τέταρτη µε αριθµό 938/17-7-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικόλαου Ηγουµενίδη
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε
θέµα: «Άµεση στήριξη των εργαζόµενων οδηγών τουριστικών λεωφορείων».
Κύριε Ηγουµενίδη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οµολογώ ότι για µένα είναι δυσάρεστη έκπληξη ότι φτάνουµε σήµερα σε αυτήν εδώ τη συζήτηση και για
το λόγο ότι από αρκετούς συναδέλφους έχει τεθεί το θέµα για
το οποίο φτάνουµε να συζητάµε, αλλά πρώτα απ’ όλα και κυρίως
διότι για ένα µήνα τώρα οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων
της Κρήτης, του σωµατείου «Ο Ερµής» βρίσκονται σε απεργία.
Παρά τις συνεχιζόµενες απεργιακές κινητοποιήσεις, είναι αδύνατον µέχρι στιγµής να συµφωνηθεί η υπογραφή νέας σύµβασης. Οι εργαζόµενοι, εκ των πραγµάτων, βρίσκονται κάτω από
καθεστώς ασφυκτικής πίεσης σε µια περίοδο που υπό κανονικές
συνθήκες θα έπρεπε να εργάζονται και η εργασία τους να προστατεύεται πλήρως. Εξάλλου, πιστεύω ότι πραγµατικά η προστασία και η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας θα ήταν
και µια καλύτερη διαφήµιση για τον τουρισµό µας.
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι τι κάνει το Υπουργείο Εργασίας και
πώς αντιµετωπίζει αυτήν την οµάδα των εργαζοµένων που για
ένα µήνα βρίσκεται σε απεργιακή κινητοποίηση.
Πιστεύω ότι η λογική των ίσων αποστάσεων στη συγκεκριµένη
περίπτωση λειτουργεί υπέρ του ισχυρού εκ των εταίρων. Πιστεύω ότι η Κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να πάρει θέση και να
σταµατήσει να νίπτει τας χείρας, ως άλλος Πόντιος Πιλάτος. Ο
ρόλος του Υπουργείου Εργασίας, κατά τη γνώµη µου, δεν είναι
να κρύβεται πίσω από τους νόµους, αλλά να παρεµβαίνει και να
βρίσκει λύσεις ακόµα και αυτήν την παράταση της σύµβασης. Σίγουρα, κι αυτό είναι το ερώτηµα που τίθεται, η Κυβέρνηση, βεβαίως, πρέπει να σέβεται τους κοινωνικούς εταίρους και από την
άλλη µεριά, δεν µπορεί να παραµένει αµέτοχη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η ερώτηση είναι: Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την εξεύρεση λύσης και την υπεράσπιση των αιτηµάτων των οδηγών των
τουριστικών λεωφορείων για την υπογραφή νέας συλλογικής
σύµβασης.
Και, βεβαίως, θα καταθέσω για τα Πρακτικά και την επιστολή
του σωµατείου, αναφέρθηκε και ο συνάδελφος πριν από µένα,
που ζητούν τριµερή συνάντηση στο Υπουργείο. Ποια είναι η θέση
σας γι’ αυτό, το πότε θα οριστεί. Γιατί δεν µπορεί να παραπεµφθεί στις καλένδες. Η συνάντηση πρέπει να γίνει αύριο-µεθαύριο
θα έλεγα δυνατά, αν είναι δυνατόν. Ποια είναι η θέση του Υπουργείου σε αυτήν τη συνάντηση;
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Ηγουµενίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Ηγουµενίδη.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης.
Κύριε Βρούτση, καλησπέρα σας. Έχετε έξι λεπτά στη διάθεσή
σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα στους
εκλεκτούς συναδέλφους.
Κύριε Ηγουµενίδη, ξεκινάω µε εσάς. Δίνω µία απάντηση σε
αυτό το οποίο βάλατε ως κριτική. Το Υπουργείο Εργασίας ούτε
κρύβεται, αλλά προσθέτω ούτε αυθαιρετεί. Το Υπουργείο Εργασίας είναι εκεί, κοντά στην κοινωνία, παρακολουθεί τα ζητήµατα,
είναι δίπλα στους εργαζόµενους συνεχώς και µέσα στο πλαίσιο
του θεσµικού πλαισίου που υπάρχει, µε το νοµικό οπλοστάσιο
του εργατικού δικαίου της χώρας µας, προσπαθεί να επιλαµβάνεται των θεµάτων, όταν και όποτε αυτά προκύπτουν. Τόσο απλά.
Έρχοµαι τώρα πιο συγκεκριµένα. Γιατί για εµάς, κύριε Ηγουµενίδη, η συνδικαλιστική ελευθερία είναι θεµελιώδες δικαίωµα
των εργαζοµένων που προστατεύεται ρητά από το Σύνταγµά
µας, αλλά και από διεθνείς συµβάσεις και συνθήκες που δεσµεύουν τη χώρα µας.
Η συνδικαλιστική ελευθερία αποτελεί µια δυναµική σύνθεση
του δικαιώµατος ελεύθερης ίδρυσης και συµµετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, του δικαιώµατος ελεύθερης συλλογικής
διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας και σύναψης συλλογικών
συµβάσεων εργασίας -από εδώ και πέρα θα τις λέω ΣΣΕ για λόγους συντοµίας- και του δικαιώµατος συλλογικής δράσης και κινητοποίησης για προστασία των εργατικών συµφερόντων και την
προώθηση των εργατικών διεκδικήσεων µε όρους συλλογικότητας και αλληλεγγύης.
Με τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας καθορίζονται οι όροι
εργασίας και οι µεταξύ των συµβαλλοµένων αµοιβαίες υποχρεώσεις. Οι όροι και η διαδικασία σύναψης ΣΣΕ διέπονται από τον
νόµο, τον γνωστό νόµο 1876 από το 1990, θεµελιώδης απαραβίαστος νόµος. Οι ΣΣΕ συµπληρώνουν τους γενικούς όρους εργασίας που ρυθµίζονται από τους σχετικούς νόµους και
κατοχυρώνονται από το Σύνταγµα, ορίζουν τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, ορίζουν θέµατα σχετικά µε τις διαδικασίες και τους όρους συλλογικής διαπραγµάτευσης, µεσολάβησης και διαιτησίας. Με τις ΣΣΕ θεσπίζονται
κατά κανόνα ευµενέστεροι όροι εργασίας από τους προβλεπόµενους στις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Η ισχύς των συλλογικών συµβάσεων εργασίας παρατείνεται
εκ του νόµου για χρονικό διάστηµα τριών µηνών µετά τη λήξη ή
την καταγγελία τους, προκειµένου να διευκολυνθούν οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις, να προστατευτούν οι εργαζόµενοι µέχρι
τη σύναψη νέας συλλογικής σύµβασης εργασίας. Δηλαδή όσα
προβλέπονται σε µία συλλογική σύµβαση εργασίας εξακολουθούν αναγκαστικά από τον νόµο να ισχύουν για διάστηµα τριών
µηνών µετά τη λήξη της.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η επίτευξη
µιας συλλογικής σύµβασης εργασίας, µετά το τρίµηνο οι εργαζόµενοι καλύπτονται στο πλαίσιο της µετενέργειας αφού εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς όρους αποκλειστικά
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οι όροι που αφορούν, πρώτον, τον βασικό µισθό ή το βασικό ηµεροµίσθιο και δεύτερον, τα τέσσερα βασικά επιδόµατα ωρίµανσης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας, εφόσον τα
επιδόµατα αυτά προβλέπονταν στη συλλογική σύµβαση εργασίας που έληξε ή καταγγέλθηκε.
Σε αυτό το σηµείο να σας υπενθυµίσω ότι στο πλαίσιο των
έκτακτων µέτρων για την αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης
το Υπουργείο Εργασίας µερίµνησε ειδικά για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας προκειµένου κανένας εργαζόµενος να µη µείνει
εκτός προστατευτικού πλαισίου. Η υγειονοµική κρίση, µε πολλαπλές συνέπειες στην εθνική οικονοµία και την αγορά εργασίας
της χώρας, δεν άφηνε περιθώριο για τη διενέργεια συλλογικών
διαπραγµατεύσεων προκειµένου να συναφθούν νέες συλλογικές
συµβάσεις εργασίας στην περίπτωση λήξης της ισχύος τους. Γι’
αυτόν τον λόγο µε νοµοθετική διάταξη από 1ης Μαΐου του 2020,
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, επιµηκύναµε µέχρι και την 30ή
Ιουνίου τη διάρκεια όλων εκείνων των συλλογικών συµβάσεων
των οποίων η τρίµηνη παράταση έληξε εντός χρονικού διαστήµατος από την 29η Φεβρουαρίου του 2020 έως και την 30ή Απριλίου του 2020.
Εποµένως, η συλλογική σύµβαση εργασίας των τουριστικών
λεωφορείων Κρήτης µε τους τουριστικούς πράκτορες και µε
τους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων, της οποίας η τρίµηνη
παράταση έληξε 31 Μαρτίου του 2020, παρατάθηκε µέχρι 30 Ιουνίου του 2020, δηλαδή για όσο χρονικό διάστηµα διήρκεσαν τα
περιοριστικά µέτρα που επιβλήθηκαν για την αντιµετώπιση της
πανδηµίας.
Σταµατάω εδώ, θα τοποθετηθώ στη δευτερολογία µου. Θέλω
όµως για να προλάβω την οποιαδήποτε κριτική, να σας πω ότι εκ
προοιµίου αποδέχοµαι την πρόταση να γίνει η τριµερής συνάντηση, συµφιλιωτική συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας.
Θα τα πούµε όµως στη δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το περιεχόµενο των συλλογικών συµβάσεων
και η διαδικασία όπως έχει τροποποιηθεί, γιατί ο νόµος ισχύει
από το 1990, αλλά έχει τροποποιηθεί, λίγο πολύ το γνωρίζουµε.
Και βεβαίως δεν είναι ο ρόλος του Υπουργείου να παίρνει τη µία
ή την άλλη πλευρά, αλλά είναι να διασφαλίζει ότι θα µπορούν να
διεξαχθούν ελεύθερες διαπραγµατεύσεις και η διασφάλιση αυτή
κατοχυρώνει και την πλευρά των εργαζοµένων, η οποία νοµικά
στηρίζεται και νοµίζω ότι υπάρχουν οι εγγυήσεις για αυτό. Και
από την πλευρά όµως των εργοδοτών υπάρχουν οι αντίστοιχες
εγγυήσεις. Άρα είναι µία καθαρή διαδικασία, η οποία όµως πρέπει να διεξαχθεί για να έχει αποτελέσµατα. Αν δεν διεξαχθεί η
διαπραγµάτευση πώς θα έχει αποτελέσµατα;
Όπως σωστά είπατε, δεν ήταν δυνατόν µέσα στην πανδηµία
να γίνουν διαπραγµατεύσεις. Έχω µία διαφορετική ερµηνεία ως
προς τις ηµεροµηνίες και θωρώ ότι η συλλογική σύµβαση εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων µε την πλευρά των
εργοδοτών που έληξε 31 Μαρτίου του 2020, είχε συναφθεί, είχε
υπογραφεί τον Μάιο του 2019 και παρατάθηκε η ισχύς της, σύµφωνα µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που κυρώθηκε µε
νόµο, µέχρι 30 Ιουνίου. Δεν υπάρχει παράταση της µετενέργειας,
ούτε κάτι διαφορετικό. Στις 31 Μαρτίου έληγε η σύµβαση. Παρατάθηκε µέχρι 30 Ιουνίου µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και στη συνέχεια ισχύει η µετενέργεια, όπως σε όλες τις
συµβάσεις. Δεν διαγράφεται το διάστηµα της µετενέργειας αφού
νοµοθετικά δόθηκε παράταση στον χρόνο ισχύος της σύµβασης.
Αυτό το θεωρώ ότι είναι ερµηνεία η οποία λύνει το θέµα στη συγκεκριµένη περίπτωση, γιατί µε την ισχύ της µετενέργειας µέχρι
30 Σεπτεµβρίου του 2020 υπάρχει όλος ο χρόνος µέσα από κοινωνική ειρήνη να υπάρξει η διαβούλευση.
Γιατί, όπως είπε και ο συνάδελφος, ήταν σε κινητοποιήσεις
τόσο καιρό, πολλοί άνθρωποι από την πλευρά των εργαζοµένων
βρίσκονται σε δύσκολη θέση για να επιβιώσουν, όλοι βεβαίως, η
ενίσχυση η οποία έχει αποφασιστεί να δοθεί από την πολιτεία δεν
έχει φθάσει ακόµα σε αυτούς. Μάλιστα µέχρι σήµερα ήταν ανοιχτή η πλατφόρµα προκειµένου να υποβάλουν αιτήσεις για τον
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Ιούνιο. Άρα η κατάσταση των ανθρώπων, ατοµικά και οικογενειακά, είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι εάν ισχύει αυτή η ερµηνεία -τίποτα δεν
είναι θέσφατο και εγώ λέω ότι εάν υπάρχει άλλη ερµηνεία θα την
ακούσω µε προσοχή- µπορεί κάλλιστα να δοθεί λύση και µέσα
από την τριµερή, η οποία εκτός από την αποδοχή εκ µέρους σας,
κύριε Υπουργέ, θα ήταν χρήσιµο τις επόµενες µέρες να πραγµατοποιηθεί -γιατί έχει τραβήξει πάρα πολύ αυτή η αντιπαράθεση
και οι κινητοποιήσεις των εργαζοµένων-, να οριστεί, προκειµένου
να υπάρξει ένα ξεκαθάρισµα στο πλαίσιο που θα συνεννοηθούν
οι δύο πλευρές. Θέλουµε να υπάρξει σύνθεση, θέλουµε να υπάρξει αποτέλεσµα, έχουν γίνει προσπάθειες σε τοπικό επίπεδο και
µε πρωτοβουλία του περιφερειάρχη και µε πρωτοβουλίες άλλων
φορέων. Δεν έχει γίνει κατορθωτό.
Εγώ θεωρώ ότι µπορείτε µε την ερµηνεία που λέω ότι ισχύει
να δώσετε λύση οριστική στο θέµα και να είναι δικιά τους η ευθύνη από εκεί και πέρα, και των δύο πλευρών, να καταλήξουν σε
µία συµφωνία, η οποία βεβαίως θα είναι προς όφελος και των
δύο πλευρών και συνολικά του τουρισµού και της εξυπηρέτησης
του τουρισµού. Δεν είναι καλό πράγµα οι τουρίστες που κατεβαίνουν εκτός από τα προβλήµατα που έχουµε µε τον κορωνοϊό
να έρχονται αντιµέτωποι και µε τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων. Δεν είναι καλό πράγµα να µην υπάρχει οµαλή εξυπηρέτησή τους, δεν είναι καλό πράγµα οι οικογένειες αυτών των
ανθρώπων να υποφέρουν λόγω του ότι δεν έχουν τα απαραίτητα
ούτως ώστε να επιβιώσουν.
Σας κάνω έκκληση να δώσετε λύση και µε αυτόν τον τρόπο.
Είναι στο χέρι σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ
πολύ, κύριε Κεγκέρογλου.
Κύριε Ηγουµενίδη, έχετε κι εσείς τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, ενώ, όπως σας
είπα, το ότι φθάνουµε σε αυτή τη συζήτηση ήταν για µένα µια
δυσάρεστη έκπληξη, η απάντησή σας δεν µε εκπλήσσει καθόλου.
Είστε κατά τη γνώµη µου απολύτως συνεπής µε την πολιτική την
οποία υπηρετείτε, την πολιτική των vouchers, την πολιτική της
απορρύθµισης των εργασιακών σχέσεων, την πολιτική που αφήνει τους εργαζόµενους βορά σε συνθήκες εργασιακής ζούγκλας.
Άµα το θέλετε να µιλήσουµε για τις συλλογικές συµβάσεις, ναι,
να πούµε λοιπόν: κανένας εργαζόµενος στην Ελλάδα χωρίς την
«οµπρέλα» προστασίας που του παρέχει η συλλογική σύµβαση
εργασίας. Εργασία εκτός συλλογικής σύµβασης είναι µαύρη
σκλαβιά, είναι µαύρη εργασία, είναι απαράδεκτη, είναι απορριπτέα.
Θα µου επιτρέψετε να πω ότι εκτός από το γράµµα του νόµου,
υπάρχει και το πνεύµα του. Και ο νόµος και το Σύνταγµα επιτάσσουν τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης αλλά και την προστασία των εργαζοµένων. Με τούτη την έννοια λοιπόν –ναι, θα
επιµείνω και θα επανέλθω- πρέπει το Υπουργείο Εργασίας να
σταµατήσει να παίζει τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου. Το γεγονός
ότι ένας κλάδος σε µια από τις πιο τουριστικές περιοχές της
χώρας βρίσκεται σε απεργία και ότι το µόνο που µέχρι σήµερα
είχε σαν απάντηση το Υπουργείο ήταν ότι δεν µπορεί να κάνει
κάτι γιατί δεν είναι αρµοδιότητά του, κατά τη γνώµη µου, κύριε
Υπουργέ, είναι απαράδεκτο.
Πιστεύω ότι θα πρέπει να σταµατήσει το Υπουργείο να αρνείται την παρέµβαση αφήνοντας τους εργαζόµενους βορά µε ένα
ηµεροµίσθιο πείνας. Πεντακόσιες οικογένειες σήµερα που παρακολουθούν τη σηµερινή µας συζήτηση, απαιτούν και παλεύουν
για τα αυτονόητα εργασιακά τους δικαιώµατα. Πώς µένουν αυτοί
εκτός προστασίας της συλλογικής σύµβασης;
Νοµίζω πως είναι θετικό ότι αποδέχεστε την τριµερή συνάντηση στο Υπουργείο. Ωστόσο -όπως είπα και στην πρωτολογία
µου- νοµίζω ότι αυτή η τριµερής συνάντηση πρέπει να γίνει µέσα
στο επόµενο διήµερο, µέχρι το µέσο της εβδοµάδας δηλαδή.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, κλείνοντας θα ήθελα να σας ρωτήσω
ποια µέτρα σκοπεύετε να πάρετε για τη στήριξη των εργαζόµενων του χώρου που λόγω κορωνοϊού βρίσκονται ολοένα και σε
πιο δυσχερή θέση. Να σας θυµίσω την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για
πλήρη καταβολή του µισθού στους εργαζόµενους µε το κράτος
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να επιδοτεί το 40% του µισθού και το 100% των ασφαλιστικών
εισφορών. Να µας πείτε ποια είναι η θέση σας κι αν σκοπεύετε
να την υιοθετήσετε για τους εργαζόµενους και του χώρου του
τουρισµού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Ηγουµενίδη.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τη δευτερολογία του για
έξι λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ξεκινήσω µε τον κ. Ηγουµενίδη, ο οποίος έκανε µια
ιδεολογικοπολιτική κριτική απέναντι στην Κυβέρνηση. Κύριε
Ηγουµενίδη σας συνιστώ να είστε πιο προσεκτικός. Λίγο πριν κυβερνούσατε. Τεσσερισήµισι χρόνια δείξατε δείγµατα γραφής για
το πώς βλέπετε και την αγορά εργασίας και τους εργαζόµενους.
Και αυτό αποτυπώθηκε και στις εκλογές που οι εργαζόµενοι σας
γύρισαν την πλάτη, διότι χρησιµοποιήσατε τους εργαζόµενους
µε τη γνωστή τακτική του να κλείνετε το µάτι και να χτυπάτε το
χέρι στην πλάτη και επί της ουσίας είστε η κυβέρνηση -σας τα
θυµίζω αυτά, να τα έχετε υπ’ όψιν σας- που έφερε για πρώτη
φορά στο εργατικό δίκαιο της χώρας τις οµαδικές απολύσεις και
την ελευθέρωση τους. Η απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων είναι µε υπογραφή του κόµµατος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ηγουµενίδη!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Έτσι είναι, εάν έτσι νοµίζετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε
Ηγουµενίδη, δεν σας διέκοψε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Μην εκνευρίζεστε. Ξέρετε ότι εκτίθεστε τώρα. Τα
είπατε αυτά και θα πάρετε τις απαντήσεις σας. Παρακολουθούν
οι εργαζόµενοι. Και θυµίζω ότι είστε η κυβέρνηση που έβαλε το
ένα τρίτο των νέων προσλήψεων µε µερική απασχόληση , το 50%
και πλέον στις νέες προσλήψεις µερικής απασχόλησης και κάτω
από 420 ευρώ ήταν ο µισθός τους, δηλαδή, κάτω κι από το επίδοµα ανεργίας. Αυτή ήταν η κυβέρνησή σας. Εκεί οδηγήσατε τα
πράγµατα. Γι’ αυτό σας συνιστώ να είστε πιο προσεκτικοί όταν
κάνετε κριτική.
Τώρα έρχοµαι στον κ. Κεγκέρογλου.
Κύριε Κεγκέρογλου θέλω να σας πω ότι συµφωνώ µαζί σας.
Επιδίωξή µας -και το ξέρετε- είναι η εργασιακή ειρήνη. Επιδίωξη
του Υπουργείου είναι η εργασιακή ειρήνη, να µην υπάρχει αυτή
η αντιπαλότητα µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών, να υπάρξει
αυτή η συµφιλίωση, να υπάρξει το έδαφος και η κοινή συνισταµένη να βρούµε λύσεις. Δεν βρίσκουµε όµως πάντα. Αυτές είναι
οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις.
Κρατάω εδώ ένα κείµενο βάσει του οποίου σας λέω ότι αυτήν
τη στιγµή υπάρχουν δεκαεννιά κλαδικές συλλογικές συµβάσεις
εργασίας, εννέα οµοιοεπαγγελµατικές, µία διαιτητική απόφαση,
σύνολο είκοσι εννέα. Καµµία από τις είκοσι εννέα συλλογικές
συµβάσεις εργασίας δεν βρίσκεται στο τρίµηνο της παράτασης.
Ειδικότερα από τις είκοσι εννέα σε ισχύ κλαδικές και οµοιοεπαγγελµατικές ΣΣΕ οι δεκαέξι λήγουν στις 31 Δεκεµβρίου του 2020,
οι δέκα λήγουν εντός του 2021 και του 2022 και πέντε λήγουν
τον Αύγουστο του 2020 και τον Σεπτέµβριο του 2020.
Θέλω να σας πω λοιπόν ότι η πολιτική λειτουργία και στόχευσή
µας είναι η στήριξη των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν µπορούµε να επιβάλουµε µε πολιτική επιβολή αυτό το οποίο προτείνετε. Δεν θα το
αναλύσω περισσότερο. Η ερώτηση αυτή έχει απαντηθεί άλλες
δύο φορές στη Βουλή. Κλείνω, όµως, µε την πρότασή που κάνετε, κύριε Κεγκέρογλου, την οποία κάνω αποδεκτή. Βεβαίως θα
προχωρήσουµε σε τριµερή συνάντηση µεταξύ εργαζοµένων, εργοδοτών και Υπουργείου αµέσως το επόµενο διάστηµα. Δεν
µπορώ να προσδιορίσω τη µέρα διότι αυτήν τη στιγµή είµαι στη
Βουλή, είναι δέκα και µισή το βράδυ. Αύριο το πρωί οι υπηρεσίες
µου θα φροντίσουν να γίνει αυτή η τριµερής συνάντηση που εισηγείται το Κίνηµα Αλλαγής.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ. Ωραίο κλίµα, µου αρέσει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και πάµε στην ένατη µε αριθµό 942/20-7-2020 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος
Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Έκδοση υπουργικής απόφασης σύµφωνα µε τη διάταξη της εύλογης αµφιβολίας
(ν.4554/18) και στους µηχανικούς - παλιούς ασφαλισµένους που
έχουν πλήρη ασφάλιση σε άλλο φορέα, πέραν του ΤΣΜΕΔΕ».
Έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας για την πρωτολογία σας,
κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θετική, κύριε Υπουργέ, η ανταπόκρισή σας στο αίτηµα για τριµερή συµφιλιωτική συνάντηση. Δείτε µέχρι να γίνει η τριµερής
συµφιλιωτική και την νοµική βάση, αν ισχύει αυτό το οποίο σας
είπα για την συγκεκριµένη συλλογική σύµβαση. Γιατί γενικώς
ισχύουν αυτά που είπατε.
Έρχοµαι τώρα σε ένα θέµα που το έχουµε ξανασυζητήσει και
για το οποίο δεσµευτήκατε ότι παρά την πρώτη άποψη που είχε
διατυπωθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες, χρειαζόταν να το επανεξετάσουµε. Είναι ένα θέµα που αφορά ασφαλισµένους οι
οποίοι είχαν για ένα διάστηµα κατά την πολιτεία διπλή ασφάλιση.
Αυτοί όµως ήταν εργαζόµενοι στο δηµόσιο. Το δηµόσιο κατέβαλε
τις εισφορές για τη µία ασφάλιση και από κάποιο σηµείο και µετά
χωρίς αυτοί να έχουν ιδιωτική δραστηριότητα το ΕΦΚΑ και πρωτύτερα ο φορέας που προϋπήρχε, ζήτησαν την καταβολή σηµαντικών ποσών που αφορούν τη δεύτερη ασφάλιση.
Αναφέρω συγκεκριµένα τις περιπτώσεις µηχανικών που ήταν
ασφαλισµένοι και πριν το ‘93 -και το λέω γιατί µετά το ‘93 έχει
διευκρινιστεί απόλυτα- ήταν στο δηµόσιο, ασφαλισµένοι κανονικά από το δηµόσιο και τούτη την ώρα βρίσκονται µπροστά στο
γεγονός σαν απλοί υπάλληλοι να πρέπει να πληρώσουν 180.000
και 200.000 ευρώ. Αυτό δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει στα χαρτιά,
δεν υπάρχει στη δικαιοσύνη, δεν υπάρχει στην πραγµατικότητα
γιατί οι άνθρωποι από ένα µηνιάτικο ζουν τις οικογένειές τους
και άρα δεν µπορεί να υπάρξει αυτή η δυνατότητα.
Αν υποθέσουµε ότι ήταν υποχρεωτική ασφάλιση, αυτή ήταν
υποχρέωση του δηµοσίου. Άρα το δηµόσιο πρέπει να ξεκαθαρίσει τη δουλειά µεταξύ τους. Δεν πρέπει να τα ζητάει από έναν
δηµόσιο υπάλληλο, ένας δηµόσιος υπάλληλος να πληρώσει
ασφαλιστικές εισφορές που είναι του εργοδότη.
Ολοκληρώνω, λοιπόν αναφέροντας ότι υπάρχει η διάταξη του
νόµου η οποία έχει αξιοποιηθεί για τις περιπτώσεις που υπάρχει
εύλογη -όπως αναφέρεται- διάφορα. Το άρθρο 3 του νόµου αναφέρει για την εύλογη αµφιβολία ότι µία από τις περιπτώσεις που
µπορεί να ισχύσει το άρθρο είναι η 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 υπηρεσιών. Είναι καρµπόν η περίπτωση που σας αναφέρω, δηλαδή, δηµόσιος υπάλληλος µε εκ
των υστέρων αίτηµα του φορέα ασφάλισης να πληρώσει και
ΤΣΜΕΔΕ πέρα από τη γενική ασφάλιση. Και ο ν.4554/2018 όπως
τροποποιήθηκε µε τον ν.4623/2019 προβλέπει ότι µε υπουργική
απόφαση λύνονται αυτές οι περιπτώσεις.
Θα ήθελα την θετική απάντησή σας προκειµένου να δώσουµε
λύση σε ένα έντονο πρόβληµα που προέκυψε στους ανθρώπους
χωρίς να έχουν ενηµερωθεί ποτέ. Κι αυτό είναι πολύ σηµαντικό,
γιατί αλλιώς θα είχαν κινηθεί προς την υπηρεσία τους η οποία
θα διευκρίνιζε τα πράγµατα στην ώρα τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Κεγκέρογλου.
Στην ερώτησή σας θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης.
Κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Για λόγους συντοµίας ξεπερνώ τα προκαταρκτικά,
το τι κάναµε µε την ασφαλιστική µεταρρύθµιση και το τι επιδιώκουµε, που πάνω απ’ όλα είναι η βιωσιµότητα του συστήµατος.
Ένα ασφαλιστικό, το οποίο ταλαιπώρησε τη χώρα µας για δεκαετίες και βρισκόµαστε τώρα σε µια ισορροπία του συστήµατος. Το επιβεβαιώνει και το αποδεικνύει η για πρώτη φορά
κατατεθείσα αναλογιστική µελέτη, που ήρθε στη Βουλή συνο-
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δεύοντας το νοµοσχέδιο, αλλά και η µελέτη επάρκειας των συντάξεων.
Εισέρχοµαι τώρα στον πυρήνα της ερώτησής σας, κύριε Κεγκέρογλου, και θέλω να αναφερθώ στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, διότι εδώ ως Υπουργός εγώ, µε τον θεσµικό µου ρόλο, δεν
µπορώ διαµέσου της Βουλής να επιλαµβάνοµαι τέτοιων θεµάτων, παρά µόνο υποχρέωσή µου είναι να τηρώ τον νόµο, τη νοµοθεσία, το θεσµικό πλαίσιο. Μέσα απ’ αυτόν µόνο τον ασφαλή
δρόµο µπορώ να τοποθετούµαι για περιπτώσεις σαν και αυτές
που τώρα συζητάµε στην επίκαιρη ερώτηση.
Λέω, λοιπόν, ότι σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 4554/2018 –
θέλω να το προσέξουµε αυτό, Πρόεδρε, γιατί έχει µια αξία- οφειλές προς πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή το δηµόσιο, για
τις οποίες δηµιουργήθηκε εύλογη αµφιβολία ως προς την υποχρέωση υπαγωγής ή µη στην παράλληλη ασφάλιση δυο ή περισσοτέρων πρώην φορέων ασφάλισης ή του δηµοσίου για το
χρονικό διάστηµα έως 31 Δεκεµβρίου του 2016 διαγράφονται ή
απαλλάσσονται από τυχόν επιβληθέντα πρόσθετα τέλη, τόκους,
προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν ΦΔ 15/Γ/690/1663 υπουργική
απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση
του άρθρου 3 του ν.4554/2018, µε θέµα «Υπαγωγή των από 1-11993 ασφαλισµένων µε παράλληλη ασφάλιση µέχρι τις 31-122016 σε πρώην φορείς ασφάλισης στις διατάξεις του άρθρου 3
του ν. 4554/2018», δικαίωµα υπαγωγής στην άνω διάταξη έχουν
οι νέοι ασφαλισµένοι, δηλαδή οι υπακτέοι στην υποχρεωτική
ασφάλιση από 1-1-1993 και εφεξής, στην περίπτωση της υποχρεωτικής ασφάλισης και σε περισσότερους του ενός φορέα λόγω
ιδιότητας και απασχόλησης για το χρονικό διάστηµα έως 31-122016. Αυτοί δύνανται να αιτηθούν τη διαγραφή των βεβαιωµένων
και µη οφειλών τους προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης,
που προέκυψαν στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 39 του
ν.2084/1992, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν πρόσθετων τελών,
τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.
Απαραίτητη προϋπόθεση, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 της
άνω υπουργικής απόφασης, είναι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του ενδιαφεροµένου.
Παράλληλα, µε το άρθρο 3 του ν.4554/2018 προβλέπεται ότι
για την απάντηση επί των ανωτέρω αιτηµάτων των ενδιαφεροµένων για υπαγωγή τους στην εν λόγω διάταξη απαιτείται, κύριε
Κεγκέρογλου, κατ’ αρχάς, γνωµοδότηση του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, του ονοµαζόµενου ΣΚΑ για συντοµία, και εν
συνεχεία εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εργασίας, µε την
οποία επιλύονται οι ανωτέρω ασφαλιστικές αµφισβητήσεις.
Οι ως άνω διατάξεις κρίθηκαν σκόπιµες εξαιτίας της πολυνοµίας, της πολυπλοκότητας και των συνεχών τροποποιήσεων του
νοµοθετικού πλαισίου υπαγωγής στην ασφάλιση και ως εκ τούτου, δηµιουργήθηκαν εις βάρος των ασφαλισµένων οφειλές για
την υπαγωγή στην παράλληλη ασφάλιση δυο ή περισσοτέρων
πρώην φορέων λόγω δυσχερώς ερµηνευόµενων νοµικών ζητηµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Έρχοµαι πιο ειδικά στη δευτερολογία µου, για να πω το τι µπορεί να γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πράγµατι ο Υφυπουργός της προηγούµενης
κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ –έφυγε και ο συνάδελφος εδώ να το
ακούσει- δεν συµπεριέλαβε τους παλαιούς ασφαλισµένους πριν
το 1993 στη συγκεκριµένη υπουργική απόφαση, παρ’ ότι ο νόµος
είναι σαφέστατος. Δίνει το δικαίωµα, εάν διαβάζατε και παρακάτω, ανεξάρτητα εάν είναι παλαιοί ή νέοι ασφαλισµένοι και εφόσον η εύλογη αµφιβολία, η οποία µπορεί να αποδειχθεί
ενδεικτικά από µια από τις περιπτώσεις που αναφέρει, είναι
υπαρκτή. Η ε’ περίπτωση που αναφέρει το άρθρο 3 είναι η περίπτωση, την οποία σας αναφέρω.
Ενώ, λοιπόν, δεν συµπεριέλαβε τους παλαιούς ασφαλισµένους
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στην περίπτωση των µηχανικών, να µιλήσουµε τώρα για µια άλλη
κατηγορία που συµπεριέλαβε τους παλαιούς ασφαλισµένους.
Είναι η υπουργική απόφαση 689/1662, την ίδια ηµεροµηνία, µε
το ίδιο ΦΕΚ που αναφέρατε, στις 28-11-2018 και αναφέρεται
στους ασφαλισµένους στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ, είναι οι δηµοσιογράφοι, οι οποίοι συµπεριελήφθησαν στη συγκεκριµένη ρύθµιση και
έτσι λύθηκε το πρόβληµα το οποίο είχαν, διότι υπήρχε ζήτηµα µε
ανθρώπους που είχαν και µπλοκάκι και ταυτόχρονα ήταν εργαζόµενοι σε µέσα επικοινωνίας. Το ίδιο διάστηµα τους καλούσαν
να πληρώνουν ασφάλεια και στο ΙΚΑ και στο ΤΕΒΕ και δεν ξέρω
και πού αλλού. Οπότε, µε αυτόν το νόµο και αυτήν την υπουργική
απόφαση λύθηκε και για τους παλαιούς ασφαλισµένους. Στους
µηχανικούς, όµως, λύθηκε µόνο για τους νέους. Νέοι ασφαλισµένοι θεωρούνται, κατ’ αυτόν τον νόµο, οι µετά του 1993. Προς ενηµέρωση της Βουλής το λέω. Το γνωρίζουν οι ιθύνοντες και ο
Υπουργός πρώτα απ’ όλα.
Αυτό το οποίο, λοιπόν, καταλαβαίνω εγώ από τον Υπουργό
είναι ότι ενώ το προβλέπει ο νόµος, η προηγούµενη κυβέρνηση
έβγαζε περιοριστικά υπουργικές αποφάσεις. Όµως για να εκδοθεί υπουργική απόφαση, εάν το κατάλαβα καλά –θα µας το πει
στη δευτεροµιλία του, για να βρούµε τη λύση- µε βάση αυτόν τον
νόµο θα πρέπει να υπάρξει αίτηµα προς το Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης, το λεγόµενο ΣΚΑ, το οποίο αφού γνωµοδοτήσει,
θα βγάλει την υπουργική απόφαση. Εάν κατάλαβα καλά, αυτήν
την απάντηση µας έδωσε ο Υπουργός.
Περιµένω να δω, εάν πράγµατι αυτό ισχύει ή κάτι άλλο. Όµως
θεωρώ ότι ο νόµος καλύπτει απόλυτα αυτήν τη διαδικασία και
περίπτωση και είναι άδικο ένας σηµαντικός αριθµός συµπολιτών
µας που δουλεύουν στο δηµόσιο -δεν δουλεύουν στον ιδιωτικό
τοµέα-, που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στον ιδιωτικό τοµέα, να
κληθούν εκ των υστέρων να πληρώσουν.
Λέω, κύριε Υπουργέ, εάν το κατάλαβα καλά, ότι ναι µεν λέτε
ότι καλύπτονται από τον νόµο, δεν τους περιέλαβε όµως η προηγούµενη κυβέρνηση στις υπουργικές αποφάσεις και, κατά τη
γνώµη σας, χρειάζεται να γίνει αίτηµα προς το Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο αφού γνωµοδοτήσει και ανάλογα
µε τη γνωµοδότηση, θα αποφασίσετε. Είναι µία διαδικασία, που
την κατανοώ, γιατί πράγµατι το Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης είναι γι’ αυτόν τον λόγο, για να γνωµοδοτεί για περιπτώσεις
που δεν είναι σαφείς στο θεσµικό πλαίσιο για την κοινωνική
ασφάλιση. Είναι ένας δρόµος. Πάντως, θέλω να ξέρω, εάν κατανοείτε ότι αυτή η περίπτωση είναι γενικότερα από τις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη να ρυθµιστούν και υπάγονται στο
άρθρο 3 γενικά, ασχέτως εάν η προηγούµενη κυβέρνηση εξέδωσε τις απαιτούµενες αποφάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Κεγκέρογλου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για τη δευτεροµιλία σας, όπως είπε ο κ. Κεγκέρογλου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, θέλω λίγο την προσοχή της Βουλής, υπό την έννοια ότι αυτά τα ζητήµατα είναι µε βαθείς νοµικούς όρους, πολύ εξειδικευµένα και είµαι υποχρεωµένος να
µιλήσω από κειµένου, διότι και η απάντηση που δίνω στον συνάδελφο κ. Κεγκέρογλου θέλω να είναι συγκεκριµένη µε βάση τις
νοµικές διατάξεις όπως ισχύουν.
Κύριε Κεγκέρογλου, η διάταξη στην οποία αναφέρεστε είναι
ασαφής. Σας το λέω εκ προοιµίου και πρέπει να βρούµε έναν
δρόµο κοινό, για να βρούµε λύση στο πρόβληµα.
Το Υπουργείο Εργασίας µελετά προσεκτικά όλα τα αιτήµατα
των ασφαλισµένων για την υπαγωγή τους στη διάταξη της εύλογης αµφιβολίας -αυτό είναι το θέµα µας, η εύλογη αµφιβολία- και
αξιολογεί ατοµικά και εξειδικευµένα το καθένα απ’ αυτά. Εφόσον
πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του
ν.4554/2018 που αποδεικνύουν την εύλογη αµφιβολία και υπάρχει θετική γνωµοδότηση από το Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης, το ΣΚΑ, θα εκδίδονται οι προβλεπόµενες από τον νόµο
υπουργικές αποφάσεις.
Το Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης είναι γνωµοδοτικό και
συµβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Εργασίας -σωστά το είπατε-, στη γραµµατεία του οποίου υποβάλλονται τα αιτήµατα των

17250

ενδιαφεροµένων και συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.
Όπως γνωρίζετε, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 του
ν.4554/2018, εκδόθηκαν κατά το έτος 2018 δύο υπουργικές αποφάσεις, σύµφωνα µε τις οποίες διαγράφηκαν οι οφειλές δύο κατηγοριών ασφαλισµένων και συγκεκριµένα των δηµοσιογράφων,
παλαιών ασφαλισµένων -σωστά το είπατε- του πρώην ΤΣΠΕΑΘ,
του Ταµείου Σύνταξης Προσωπικού Εφηµερίδων Αθηνών-Θεσσαλονίκης, και των ασφαλισµένων του πρώην ΟΓΑ µε δραστηριοποίηση σε περιοχές µε ειδικά πληθυσµιακά κριτήρια. Δηλαδή,
ρύθµισαν τις οφειλές συλλήβδην και όχι ατοµικά, ανά περίπτωση,
όπως προβλέπει το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Επειδή στην ερώτησή σας ζητάτε να εκδοθεί αντίστοιχη
υπουργική απόφαση και για την κατηγορία παλιών ασφαλισµένων την 1η Ιανουαρίου 1993, οι οποίοι ναι µεν ασφαλίστηκαν σε
κάποιο ταµείο, όπως το ΤΣΜΕΔΕ και στο µεταξύ διορίστηκαν στο
δηµόσιο, θα πρέπει να διευκρινίσω ότι η υπουργική απόφαση
που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου ρητά προβλέπει
την υπαγωγή στη διάταξη για την εύλογη αµφιβολία των νέων
ασφαλισµένων, δηλαδή, αυτών που ασφαλίστηκαν υποχρεωτικά
από την 1η Ιανουαρίου 1993 και µετά.
Ειδικότερα, όσον αφορά τους µηχανικούς ασφαλισµένους του
ΤΣΜΕΔΕ, περιπτώσεις υποχρεωτικής παράλληλης ασφάλισης έως
31 Δεκεµβρίου 2016 προκύπτουν από παλιούς ασφαλισµένους του
πρώην ΤΣΜΕΔΕ που έχουν διοριστεί στο δηµόσιο έως τις 31 Δεκεµβρίου 1992 και συγκεκριµένα, πρώτον, παλιοί ασφαλισµένοι
του τέως ΤΣΜΕΔΕ, µηχανικοί οι οποίοι διορίστηκαν στο δηµόσιο
έως τις 31 Δεκεµβρίου 1992 σε ειδικότητα διάφορη του µηχανικού,
οι οποίοι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2326/1940
ασφαλίζονταν έως τις 31 Δεκεµβρίου 2016 υποχρεωτικά από το
ΤΣΜΕΔΕ λόγω ιδιότητας και κατέβαλαν σε αυτό εισφορές ελεύθερου επαγγελµατία και παράλληλα, ασφαλίζονταν υποχρεωτικά
στο δηµόσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος 169/2007 και κατέβαλαν σε αυτό εισφορές µισθωτού.
Δεύτερον, παλαιοί ασφαλισµένοι του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, µηχανικοί οι οποίοι διορίστηκαν στο δηµόσιο έως τις 31 Δεκεµβρίου
1992 σε ειδικότητα ΠΕ µηχανικών οι οποίοι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του ν. 2326/1940 ασφαλίζονταν έως
τις 31 Δεκεµβρίου 2016 υποχρεωτικά από το ΤΣΜΕΔΕ λόγω
άσκησης επαγγέλµατος και κατέβαλαν σε αυτό εισφορές µισθωτού µηχανικού και παράλληλα ασφαλίζονταν υποχρεωτικά στο
δηµόσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος
169/2007 και κατέβαλαν σε αυτό επίσης εισφορές µισθωτού.
Μέχρι και σήµερα, αιτήµατα από παλαιούς ασφαλισµένους του
πρώην ΤΣΜΕΔΕ για διαγραφή οφειλών λόγω εύλογης αµφιβολίας δεν έχουν υποβληθεί στο Συµβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων, ΣΚΑ, το οποίο αναµένεται και συνεδριάζει µέσα στον
Αύγουστο.
Παρά ταύτα, σε περίπτωση που υποβληθούν τέτοια αιτήµατα
εφαρµογής των διατάξεων περί εύλογης αµφιβολίας, οι οποίοι
ναι µεν ασφαλίστηκαν σε κάποιο ταµείο του πρώην ΤΣΜΕΔΕ και
στο µεταξύ διορίστηκαν στο δηµόσιο θα τύχουν εκτεταµένης
επεξεργασίας και διεξοδικής µελέτης από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο του Υπουργείου Εργασίας, το ΣΚΑ, λαµβάνοντας
υπόψη τα πραγµατικά περιστατικά και την έκταση κάθε αιτήµατος ξεχωριστά.
Οι υπηρεσίες του Υπουργείου µας µελετούν προσεκτικά τα ζητήµατα που ανακύπτουν αναφορικά µε την παράλληλη ασφάλιση
δύο ή περισσοτέρων πρώην φορέων και των οφειλών που έχουν
δηµιουργηθεί, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις σχετικές εισηγήσεις των
υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, καθώς και τις προτάσεις των επαγγελµατικών φορέων των ασφαλισµένων µε γνώµονα τη διασφάλιση της
προστασίας των ασφαλισµένων, των συνταξιούχων και συνολικά
του ασφαλιστικού συστήµατος.
Οι υπουργικές αποφάσεις θα εκδοθούν εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του νόµου πάντα όµως εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων της χώρας µας χωρίς να διαταράσσεται η ισορροπία και να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιµότητα του
ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας.
Όπως, καταλαβαίνετε, λοιπόν, κύριε Κεγκέρογλου, ιδού ο δρόµος. Το Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί να υποδεχθεί
αιτήσεις ατοµικές από ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εκείνο είναι το αρµόδιο θεσµικό όργανο που θα αξιολογήσει την
κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Προσωπικά ως Υπουργός δεσµεύοµαι εάν οι εισηγήσεις είναι θετικές. Τότε, µε βάση τις θετικές εισηγήσεις είµαι υποχρεωµένος ηθικά και πολιτικά να εκδώσω
υπουργικές αποφάσεις για τη συγκεκριµένη περίπτωση, όχι
όµως ως Υπουργός να παίρνω πρωτοβουλίες να σβήνω χρέη.
Δεν είναι αυτός ο ρόλος µου ούτε η πολιτική µου παιδεία, ούτε
η πολιτική µου συγκρότηση µου το επιτρέπουν. Υπάρχουν θεσµικά όργανα. Υπάρχουν νόµοι. Έτσι πρέπει να λειτουργούµε.
Πληρώσαµε πολύ ακριβά τους Υπουργούς Εργασίας τους «Άγιους Βασίληδες» τα προηγούµενα χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
Εισερχόµαστε στην πέµπτη µε αριθµό 940/20-7-2020 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεωργίου Μουλκιώτη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Άµεση εφαρµογή των
αποφάσεων της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας για
τα αναδροµικά των συνταξιούχων».
Κύριε Μουλκιώτη, καλησπέρα και καλή εβδοµάδα.
Έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το θέµα είναι γνωστό σε εσάς. Βεβαίως, όπως
γνωρίζετε και αντιλαµβάνεστε, µε µεγάλη αγωνία περιµένουν οι
συνταξιούχοι ένα µήνυµα, το οποίο µετά την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας έπρεπε ήδη η Κυβέρνηση να το έχει
δώσει. Δεν υπήρχε λόγος να υπάρξει µια τέτοια καθυστέρηση,
σε σχέση µε το τι θα πράξει.
Βγήκαν δύο αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας. Αναφέρονται πολύ συγκεκριµένα θέµατα. Αναφέρονται πολύ συγκεκριµένοι περιορισµοί και συγκεκριµένες προβλέψεις. Αναφέρεται
ότι µιλάµε για αναδροµικά έντεκα µηνών δηλαδή από τον Ιούνιο
του 2015 έως και τον Μάιο 2016.
Οι αποφάσεις αυτές του Συµβούλιο της Επικρατείας είναι περιοριστικές, όπως είπα, τόσο για το χρονικό εύρος, όσο και για
τους δικαιούχους, αφού αποδίδονται αναδροµικά µόνο σε όσους
συνταξιούχους έχουν ασκήσει προσφυγές και δεν περιλαµβάνεται ρητή αναφορά σε καµµία απόφαση για δυνατότητα κάλυψης
και των συνταξιούχων που δεν έχουν ασκήσει προσφυγή.
Όπως ξέρετε, κύριε Υπουργέ, εµείς καθ’ όλη τη διάρκεια και
της πανδηµίας καταθέσαµε προτάσεις και πάρα πολλές από
αυτές τις κάνατε δεκτές. Το έχουµε αναγνωρίσει µάλιστα και στη
Βουλή. Κάνατε δεκτές πάρα πολλές προτάσεις µας, τις υιοθετήσατε και πράγµατι ήταν για το καλό των πολιτών.
Και σήµερα λοιπόν, ζητάµε µε αυτήν την ερώτηση να µας
πείτε, πώς προτίθεται η Κυβέρνηση να δώσει απάντηση στο αίτηµα των συνταξιούχων οι οποίοι δεν έχουν ασκήσει προσφυγές
και πρέπει να καλυφθούν για να αποφύγουν δαπάνες και όλα τα
άλλα προβλήµατα τα οποία εσείς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα
ότι υπάρχουν. Επίσης, αυτά τα αναδροµικά, πώς θα δοθούν
στους συνταξιούχους; Είναι µείζον οικονοµικό πρόβληµα. Είναι
αντιληπτό και δεν µπορούµε να το αγνοήσουµε.
Η Κυβέρνηση όµως πρέπει να έχει µελετήσει σίγουρα ότι
υπήρχε ένα ζήτηµα µε τα αναδροµικά. Άρα πρέπει να έχει κάνει
–να το πω και επί το λαϊκότερο- και το κουµάντο στο πώς θα
δώσει το στίγµα και το µήνυµα καταβολής αυτών των αναδροµικών. Άρα, κύριε Υπουργέ, υπάρχει το χρονοδιάγραµµα που εσείς
κρίνετε, προκειµένου να ικανοποιήσετε τους συνταξιούχους που
έχουν ασκήσει ή δεν έχουν ασκήσει προσφυγή και δικαιούνται
να πάρουν τα αναδροµικά για αυτό το χρονικό διάστηµα;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Μουλκιώτη.
Θα σας απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης
Κύριε Βρούτση, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΠΗ’ - 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Μουλκιώτη, η ερώτησή σας δεν είναι τυπικά
επίκαιρη. Είναι και πραγµατικά επίκαιρη υπό την έννοια ότι πράγµατι αυτό το ζήτηµα αναδεικνύεται αυτή τη στιγµή µέσα στην κοινωνία ως ένα κορυφαίο θέµα, θέµα ηµερήσιας συζήτησης στις
τηλεοπτικές εκποµπές, στους ειδησεογραφικούς κόλπους. Το
ερώτηµα έρχεται προς το Υπουργείο Εργασίας και συνολικά
προς την Κυβέρνηση: Τι θα κάνει η Κυβέρνηση µε τα αναδροµικά
τα οποία προέκυψαν από την πρόσφατη απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας;
Εξηγούµαι απέναντί σας και θέλω να δώσω µια απάντηση, η
οποία λίγο, πολύ έχει δοθεί. Έχουµε τοποθετηθεί ως Κυβέρνηση.
Πρώτα και κύρια, κύριε Μουλκιώτη, ξέρετε ότι η Κυβέρνηση µας
–το επαναλαµβάνω- σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις. Το ερώτηµα είναι: Πώς το αποδεικνύουµε αυτό; Μα, ήδη το αποδεικνύουµε µέσα από τη δική µας πολιτική πρακτική. Δηλαδή, οι
τελευταίες αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, πριν
αυτήν την οποία συζητάµε µε την επίκαιρη ερώτησή σας, ήταν
στις 1ης Οκτωβρίου 2019 που έκριναν αντισυνταγµατικό τον
νόµο Κατρούγκαλου- ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε πολλά σηµεία, πάνω σε
ζητήµατα τα οποία αφορούσαν επικουρικές, στη σύνδεση µε το
εισόδηµα τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τις κύριες συντάξεις
που δεν υπήρχε το στοιχείο της ανταποδοτικότητας.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν βγήκε η απόφαση η τοποθέτησή µας ήταν ότι πράγµατι εµείς δεσµευόµαστε να σεβαστούµε
την απόφαση ή τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Πράξη όµως έγινε –µόνο έτσι µπορεί να γίνει πράξη- στις 28 Φεβρουαρίου 2020 που ψηφίστηκε ο ασφαλιστικός νόµος µέσα από
τον οποίο ενσωµατώνεται πλέον µια άλλη ασφαλιστική αντίληψη
και για τις επικουρικές που κάναµε άρση της περικοπής των
1.300 ευρώ και ταυτόχρονα, µετατρέψαµε το ασφαλιστικό σε ένα
ελκυστικό ασφαλιστικό, όχι σε τιµωρητικό και ισοπεδωτικό
καθώς κινητροδοτούµε κάποιον να παραµένει στον ασφαλιστικό
του φορέα µε τριάντα χρόνια και πάνω διότι θα έχει υψηλότερους συντελεστές αναπλήρωσης. Και δεν φέραµε µόνο τον νόµο,
αλλά το κάναµε και πράξη. Συγκεκριµένα, την 1η Μαΐου 2020 δώσαµε τη νέα επικουρική. Πήραν αυξήσεις διακόσιοι πενήντα χιλιάδες συνταξιούχοι µε τη νέα επικουρική. Στις 7 Ιουλίου δώσαµε
και τα αναδροµικά οκτώ µηνών στους συνταξιούχους. Το χρονοδιάγραµµά µας λέει ότι µέχρι το τέλος του χρόνου θα δώσουµε
και τη νέα κύρια σύνταξη σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους και θα δώσουµε και τα αναδροµικά δώδεκα µηνών σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους.
Δεν είναι µόνο αυτά, κύριε Μουλκιώτη. Μου δίνετε την ευκαιρία να πω –γιατί είναι η πρώτη µου παρουσία στη Βουλή- ότι πριν
από τρεις µέρες –το είδατε κι εσείς, το είδε όλος ο ελληνικός
λαός- κάναµε έναν πραγµατικό άθλο. Κάναµε το επίτευγµα της
ψηφιακής σύνταξης. Δεν είναι µια απλή ψηφιακή πλατφόρµα η
ψηφιακή σύνταξη. Ήταν κάτι που πολλοί πίστευαν ότι είναι αδύνατο να γίνει. Το αµφισβητούσαν ότι µπορεί να γίνει πραγµατικότητα και έγινε πραγµατικότητα η ψηφιακή σύνταξη «ΑΤΛΑΣ».
Δόθηκαν τρεις χιλιάδες ενενήντα εννέα συντάξεις από το πιλοτικό πρόγραµµα του «ΑΤΛΑΣ» και από εκείνη την ηµέρα, δηλαδή
από τις 23 Ιουλίου του 2020, άνοιξε πλέον το σύστηµα και βγαίνουν αθρόα ψηφιακές συντάξεις µέσα σε δευτερόλεπτα σε δύο
µεγάλες κρίσιµες κατηγορίες των συντάξεων χηρείας και των
αγροτών που βάλαµε σε πρώτη προτεραιότητα. Το χρονοδιάγραµµα, το οποίο παρουσιάσαµε δηµόσια, λέει ότι στο τέλος του
χρόνου θα δώσουµε ψηφιακή σύνταξη σε µια άλλη µεγάλη ευαίσθητη κατηγορία, στην κατηγορία των συντάξεων αναπηρίας.
Στο µέσον του 2021 θα πάρουν ψηφιακή σύνταξη εκείνοι που αιτούνται, οι µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα και οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα και στο τέλος του 2021 θα πάρουν ψηφιακά τη
σύνταξή τους το τέως ταµείο ΟΓΑ, δηλαδή οι αυτοαπασχολούµενοι, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, το ταµείο των δικηγόρων και
οι δηµοσιογράφοι. Στο τέλος του 2021, λοιπόν, θα έχουµε και το
τέλος µιας βασανιστικής περιόδου για τον ελληνικό λαό, για εργαζόµενους και συνταξιούχους που περίµεναν δύο, τρία και παραπάνω χρόνια για να πάρουν το αυτονόητο, αυτό που είναι η
κατάληξη του εργασιακού βίου, δηλαδή η σύνταξή τους. Είναι
ένα επίτευγµα το οποίο θα µείνει ως παρακαταθήκη στις επόµε-

17251

νες γενιές η ψηφιακή σύνταξη «ΑΤΛΑΣ».
Για το ζήτηµα των αναδροµικών που προέκυψε µε την τελευταία απόφαση του Σ.τ.Ε., σας επαναλαµβάνω, κύριε Μουλκιώτη,
ότι εµείς θα σεβαστούµε την απόφαση της δικαιοσύνης.
Επειδή ήδη µιλάω για πέντε λεπτά και έχω και δευτερολογία,
θα σας πω µετά µερικές προτάσεις για την καταβολή αυτών των
αναδροµικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όπως είπατε, το θέµα
είναι πολύ επίκαιρο και ενδιαφέρον. Αν θέλετε, σας δίνω και άλλο
χρόνο, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που ενδιαφέρονται.
Κύριε Μουλκιώτη, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Πράγµατι, κύριε Πρόεδρε, είναι
επίκαιρο το θέµα και αφορά όλη την κοινωνία. Όλοι µε αγωνία
περιµένουν να ακούσουν από τα χείλη του Υπουργού στη Βουλή
τι θα πράξει η Κυβέρνηση σε σχέση µε τα αναδροµικά και µε
τους συνταξιούχους. Εγώ πράγµατι περιµένω στη δευτερολογία
να έχω συγκεκριµένες προτάσεις από τον κύριο Υπουργό, να
ακούσω τις απόψεις της Κυβέρνησης τις συγκεκριµένες για να
γνωρίζουµε πλέον και να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο και µια
σαφής εικόνα για το πώς θα κινηθεί η Κυβέρνηση από εδώ και
πέρα.
Κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνηση είχε υιοθετήσει και τη λογική –
θα σας το υπενθυµίσω- «µην προχωράτε και µην κινείστε σε αγωγές ή προσφυγές, µπείτε στο σύστηµα ΗΔΙΚΑ, κάντε την αίτηση»
-το οποίο ήταν και από την προηγούµενη κυβέρνηση και το οποίο
κι εσείς υιοθετήσατε- «και θα γίνει η ανάλογη επεξεργασία και
θα τύχει της απόδοσης των αναδροµικών». Αυτό το έχουν κάνει
οι συνταξιούχοι. Έδειξαν εµπιστοσύνη οι συνταξιούχοι. Είναι
αυτό που λέµε εµπιστοσύνη στη διοίκηση. Είναι πολύ µεγάλη
υπόθεση η εµπιστοσύνη του πολίτη στη διοίκηση και είναι ένα
στοίχηµα το οποίο οφείλει αυτήν τη στιγµή να δώσει, δηλαδή να
δώσει ένα στίγµα και ένα µήνυµα ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας είπε αυτά.
Παρ’ ότι εµείς έχουµε τις αµφισβητήσεις µας και είπαµε ότι
εσείς ουσιαστικά συνεχίζετε τον νόµο Κατρούγκαλου, όµως τα
της αντισυνταγµατικότητας τα διορθώσατε –είναι γεγονός- και
οφείλετε και τώρα να δώσετε το µήνυµα στη συγκεκριµένη περίπτωση για το πώς αυτοί οι συνταξιούχοι θα ικανοποιηθούν, πρώτον πώς θα πάρουν αυτά τα χρήµατα του διαστήµατος των
έντεκα µηνών, πώς θα τα πάρουν και επίσης αυτοί οι οποίοι δεν
έχουν κάνει προσφυγή, δεν έχουν προχωρήσει σε διαδικασίες
άλλες και έχουν µπει σε έξοδα, σε δαπάνες και σε αγωνία χρόνων για να τακτοποιηθούν. Αυτοί οι άνθρωποι θα ικανοποιηθούν;
Πρέπει ο συνταξιούχος σήµερα να ικανοποιηθεί ή πρέπει να τρέξει πάλι, να κινήσει διαδικασίες δικαστικών προσφυγών κ.λπ.;
Είναι µια αέναη κατάσταση, µια αγωνία, µια αβεβαιότητα η οποία
δεν αρµόζει στις µέρες µας να υπάρχει. Οι συνταξιούχοι οφείλουν και πρέπει να λάβουν σήµερα τη συγκεκριµένη, τη σταθερή
απάντηση της Κυβέρνησης για να γνωρίζουµε πλέον πώς προχωράµε από εδώ και πέρα.
Κύριε Υπουργέ, είπατε βεβαίως για το e-ΕΦΚΑ και πώς προχωράει µε το σύστηµα «ΑΤΛΑΣ» κ.λπ.. Από εδώ και πέρα πράγµατι θα µπει αυτό το σύστηµα και θα προχωρήσει. Όµως, κύριε
Υπουργέ, τριακόσιες χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις υπάρχουν. Να
µην πω για την περιφέρεια τη δική µου. Έξι χιλιάδες εκκρεµείς
συντάξεις στο e-ΕΦΚΑ αγροτών. Το ξέρετε, τα είπαµε και την
άλλη φορά. Δεν υπάρχει προσωπικό να βγάλει τη γραφειοκρατία
του χεριού και αυτό συνεχίζεται ακόµα και είναι ένα άλλο µεγάλο
θέµα το οποίο θα βρούµε µπροστά µας όλοι. Δεν είναι δικό σας
ή δικό µας. Είναι όλων µας το θέµα των συντάξεων. Ξέρετε σε
ποια κατάσταση είναι ο αγρότης σήµερα. Έξι χιλιάδες εκκρεµότητες στο e-ΕΦΚΑ αγροτών Στερεάς Ελλάδος. Από το 2016 και
ακόµα πάρουν σύνταξη. Είµαστε στο 2020. Τι άλλο να κάνει ένας
αγρότης που δεν µπορεί να κάνει τίποτε άλλο;
Άρα, λοιπόν, πρέπει να τα δείτε και αυτά και να στελεχωθούν
οι υπηρεσίες της κοινωνικής ασφάλισης µε προσωπικό. Χωρίς
προσωπικό, µόνο µε µηχανήµατα δεν γίνεται. Όσο και να θέλουµε να το προσδιορίσουµε και να πούµε µπράβο, χρειάζεται
και το προσωπικό, το έµψυχο υλικό, για να δει πώς προχωράνε
αυτές οι διαδικασίες.
Είναι πάρα πολλά τα θέµατα. Τα ξέρετε, κύριε Υπουργέ. Εγώ
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δεν µπορώ να διανοηθώ ότι δεν τα ξέρετε, όµως οφείλετε να τα
πείτε και στη Βουλή για να γνωρίζουµε όλοι το καθαρό πλαίσιο
και το καθαρό πεδίο, πώς θα κινηθεί το ζήτηµα της ασφάλισης
και του παρελθόντος, γιατί αυτό το παρελθόν είναι το µείζον το
οποίο καίει και το έχουµε µπροστά µας.
Άρα, επειδή βάλατε και το ζήτηµα αυτό, µπαίνουν θέµατα και
για τους συνταξιούχους για τα αναδροµικά τους, αλλά θα µας
πείτε σήµερα -και εδώ σας προκαλώ- γι’ αυτούς τους ανθρώπους, τους τριακόσιους χιλιάδες που έχουν µείνει χωρίς σύνταξη
για τόσα χρόνια τι θα κάνετε ως Υπουργείο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Μουλκιώτη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μουλκιώτη, αναγνωρίζω την ευαισθησία σας, αλλά ας
δούµε πώς έχει η πραγµατικότητα. Σήµερα ως Υπουργός Εργασίας βρίσκοµαι στη Βουλή τρεις µέρες µετά από την έναρξη του
µεγαλύτερου επιτεύγµατος στην κοινωνική ασφάλιση.
Κύριε Πρόεδρε, αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι σηµερινοί
εργαζόµενοι της χώρας που είναι κατάκτηση του ελληνικού
λαού, ανεξάρτητα από το ότι έγινε επί ηµερών της τωρινής πολιτικής ηγεσίας και της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη,
είναι ότι οι επόµενες γενιές δεν θα περιµένουν ούτε δύο ούτε
τρία χρόνια για να πάρουν τη σύνταξή τους. Όλες οι επόµενες
γενιές των εργαζοµένων της χώρας θα παίρνουν τη σύνταξή
τους σε δευτερόλεπτα. Το αµφισβητούσαν όλοι αυτό και έγινε
πράξη µε το «ΑΤΛΑΣ». Χαίροµαι, κύριε Μουλκιώτη, που αναγνωρίζετε ότι αυτό είναι µια πραγµατικότητα.
Για τις παλαιές συντάξεις βεβαίως υπάρχει πρόβληµα. Ούτε
τεχνική διαδικασία υπάρχει για να υπάρξει το πάτηµα ενός κουµπιού, όπως κάναµε µε τις νέες συντάξεις. Σκεφτείτε, όµως, ότι
είναι µια κληρονοµιά πενήντα ετών. Δεν γεννήθηκαν τώρα οι εκκρεµείς συντάξεις. Επί πενήντα χρόνια υπήρχαν στο σύστηµα.
Επί πενήντα χρόνια ταλαιπωρούνταν οι άνθρωποι µε τις εκκρεµείς συντάξεις. Το αναδεικνύετε ως µείζον θέµα. Το δέχοµαι και
λίγο ως αντίβαρο του µεγάλου επιτεύγµατος ώστε να µειώσετε
την επιτυχία της Κυβέρνησης. Καλοπροαίρετα το λέω. Εντάξει,
κριτική κάνουµε, έτσι είναι η πολιτική. Φανταστείτε τώρα όλον
αυτόν τον κόσµο του e-ΕΦΚΑ. Δεν είµαι υπέρ των προσλήψεων,
το ξεκαθαρίζω. Το 2012-2014 άκουγα τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόµµατα να λένε «κάντε προσλήψεις να βγουν οι συντάξεις». Δεν
ήταν λύση οι προσλήψεις. Λύση ήταν ο «ΑΤΛΑΣ» που διεκόπη το
2015 µε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σταµάτησε την πορεία
που είχα φτιάξει µε τον Χρήστο Χάλαρη έτοιµη για να βγει ψηφιακά το αµέσως επόµενο διάστηµα. Ο Βασίλης Κεγκέρογλου
ήταν Υφυπουργός µου την περίοδο εκείνη και τα ξέρει πάρα
πολύ καλά.
Σας λέω, λοιπόν, ότι το ανθρώπινο δυναµικό, το οποίο θα εξοικονοµείται µέσα απ’ αυτές τις νέες λειτουργίες του «ΑΤΛΑΣ», της
ψηφιακής σύνταξης, θα µπορεί να ασχολείται µόνο µε τις εκκρεµείς, οι οποίες δεν θα αυξάνονται πλέον. Δεν θα έχουµε αύξηση
του όγκου των εκκρεµών. Συνεχώς θα φθίνουν και θα φτάσουµε
σε ένα σηµείο πολύ σύντοµα που πλέον αυτές οι εκκρεµείς θα
µηδενιστούν. Είναι µπροστά µας αυτός ο χρόνος.
Δεύτερο στοιχείο: Προσπαθούµε. Δεν µπορώ να το εξαγγείλω
αυτό. Γίνεται µια τιτάνια προσπάθεια. Προσέξτε. Το δεύτερο εξάµηνο του 2020 είναι από τα πιο δύσκολα διαστήµατα για το eΕΦΚΑ που πλέον είναι ο µοναδικός ενιαίος φορέας που έχουµε
φτιάξει στην Ελλάδα -έχουµε ενοποιήσει διοικητικά και οργανωτικά όλο το σύστηµα- διότι το δεύτερο αυτό εξάµηνο έχουµε τεράστιες υποχρεώσεις.
Προσέξτε, κύριε Πρόεδρε. Πληρώσαµε νέες επικουρικές, αναδροµικά, επικουρικό. Στο τέλος Ιουλίου, αυτήν τη στιγµή, η δέσµευσή µας ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ασφαλιστικού
πληρώνονται µαζί κύριες και επικουρικές γίνεται πράξη. Δεν είναι
εύκολα αυτά. Ήταν για πρώτη φορά µια εκκρεµότητα δεκαετιών.
Έχουµε µπροστά µας τη νέα κύρια και τα αναδροµικά των κύριων. Έχουµε µπροστά µας αυτήν τη συζήτηση που κάνουµε
τώρα, τα αναδροµικά τα συγκεκριµένα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έχουµε τη σύνταξη των συνταξιούχων των εργαζοµένων που
πρέπει να προσαρµοστεί το σύστηµα και έχουµε και τις εκκρεµείς συντάξεις, όλο αυτό το µεγάλο βάρος.
Εκτός από το ανθρώπινο δυναµικό, σας ενηµερώνω, αγαπητέ
κύριε συνάδελφε, ότι επιδίωξη είναι και προσπαθούµε σιγά-σιγά
να προσαρµόσουµε τα καινούργια λογισµικά του συστήµατος
«ΑΤΛΑΣ» -αυτό είναι πλέον το µέλλον του ασφαλιστικού µας- να
ενσωµατώσει µέσα και εκκρεµείς συντάξεις. Καταλαβαίνετε τι θα
γίνει αυτό, τη µέρα που θα πάρει το πακέτο των εκκρεµών συντάξεων, για παράδειγµα των δύο κατηγοριών που βάλαµε τώρα
στη λειτουργία του της χηρείας και του ΟΓΑ. Δεν είµαστε µακριά
και αυτό κρατήστε το. Μας χωρίζουν λίγοι µήνες από τη µέρα
που όλος αυτός ο κόσµος των εκκρεµών συντάξεων, που είναι
το 40% των εκκρεµών, θα µπει αυτόµατα µέσα στο σύστηµα
«ΑΤΛΑΣ». Δεν µπορώ να πω παραπάνω. Μένω εδώ πέρα. Εκεί
προσπαθούµε. Άρα, λοιπόν, αισιοδοξία.
Δεν λύνεται το πρόβληµα των εκκρεµών συντάξεων ούτε µε
τους διορισµούς που λέτε. Δεν µπορούν να γίνουν διορισµοί,
ούτε το πίστευα. Ο «ΑΤΛΑΣ» είναι πλέον πραγµατικότητα και
αυτή η Κυβέρνηση έχει αποδείξει πως σε ό,τι δεσµεύεται το κάνει
πράξη.
Στο ζήτηµα στο οποίο αναφέρεστε για τα αναδροµικά, θα γίνω
πιο συγκεκριµένος. Ποτέ µου δεν έκρυψα την αλήθεια µέσα από
αυτήν την Αίθουσα ποια είναι η πραγµατικότητα. Κύριε Μουλκιώτη, στον κοινωνικό προϋπολογισµό που είναι ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Εργασίας είχαµε προβλέψει τα χρήµατα τα
οποία αφορούσαν την επικουρική την καινούργια, αυτή που δώσαµε και τα χρήµατα για τις κύριες συντάξεις, αυτά που θα δώσουµε. Το πακέτο των αναδροµικών δεν το έχουµε στο Υπουργείο
Εργασίας. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά στο Υπουργείο Εργασίας.
Είναι χρήµατα τα οποία θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός από την
τσέπη του και θέλω να είµαστε ξεκάθαροι. Τα ξέρουµε. Δεν υπάρχει µαγικό συρτάρι, µαγικός τρόπος να βρεθούν χρήµατα να πληρωθούν. Τα χρήµατα είναι πάρα πολλά. Είναι δισεκατοµµύρια και
θα τα πληρώσει ο κρατικός προϋπολογισµός. Και όταν λέµε ότι
θα τα πληρώσει ο κρατικός προϋπολογισµός, για να συνεννοούµαστε, θα τα πληρώσουµε όλοι. Είναι µια έκτακτη αυτήν τη στιγµή
δαπάνη του κρατικού προϋπολογισµού που θα έρθει προς το
Υπουργείο Εργασίας για να πληρώσει τα χρήµατα στους συνταξιούχους, µε βάση την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Είναι δισεκατοµµύρια, κύριε Μουλκιώτη και δεν νοµίζω ένας µέσα
σε αυτήν την Αίθουσα να µπορεί να πει εύκολα έβγαλε κάποια δισεκατοµµύρια να πληρώσεις. Δεν υπάρχουν αυτά. Στο Υπουργείο
Εργασίας δεν υπάρχουν. Θα τα πάρουµε από τον κρατικό προϋπολογισµό, από τους φορολογούµενους πολίτες.
Δεύτερον, δεν είναι µόνο αυτή η απόφαση. Είναι και η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά τους δηµοσίους
υπαλλήλους, η οποία για την εκκρεµότητα των αναδροµικών περιµένουµε και την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δεν ξέρω
ποια είναι η απόφαση. Θα τη δούµε όταν βγει, αλλά σας λέω ότι
και αυτήν θα τη σεβαστούµε. Σεβασµό στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σηµαίνει ότι θα σεβαστούµε κάποια απόφαση
αν µιλάει για χρήµατα, δηλαδή το πακέτο θα αυξηθεί των υποχρεώσεων του ελληνικού κράτους, που ούτε και αυτά τα χρήµατα υπάρχουν στον κοινωνικό προϋπολογισµό του Υπουργείου
Εργασίας. Και αυτά τα χρήµατα θα τα πάρουµε από τον κρατικό
προϋπολογισµό. Αυτή είναι πραγµατικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχουν συρτάρια στο Υπουργείου Εργασίας που να
υπάρχουν λεφτά παρκαρισµένα και να τα έχουµε προς διάθεση
ή να µην τα δίναµε ή να κάνουµε τους κακούς και να λέµε: «Δεν
δίνουµε χρήµατα». Τα χρήµατα αυτά θα τα πάρουµε από τον Έλληνα φορολογούµενο.
Πάµε στο θέµα το πώς θα γίνει η ικανοποίηση της απόφασης
του Συµβουλίου της Επικρατείας. Εγώ σήµερα είµαι ενώπιον της
ελληνικής Βουλής διαµέσου της ερώτησής σας έτοιµος να πω
ορισµένα πράγµατα. Πρώτον, θα σεβαστούµε την απόφαση.
Δεύτερον, ισχύει η θέση µας. Το είπατε και εσείς, περί χρηστής διοίκησης, δηλαδή δεν θέλουµε οι συνταξιούχοι να τρέχουν
σε δικηγορικά γραφεία, ούτε να σπαταλούν χρήµα, ούτε χρόνο
µε ό,τι αυτό συµβαίνει για µια χώρα που σήµερα δηµόσια τοποθετείται ο Υπουργός Εργασίας, έχουν τοποθετηθεί και άλλοι δύο
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Υπουργοί και ο Υπουργός Οικονοµικών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουν πει και εκείνοι ότι θα σεβαστούµε την απόφαση της δικαιοσύνης και ότι τα χρήµατα αυτά είναι χρήµατα τα
οποία θα τα δώσουµε και δεν πρέπει οι συνταξιούχοι να τρέχουν
στα δικηγορικά γραφεία. Αυτό νοµίζω ότι σηµαίνει πολλά.
Η διάταξη µε την οποία θα δοθούν τα χρήµατα, δηλαδή ο τρόπος, ο χρόνος απονοµής, η διάρκεια απονοµής είναι ένα ζήτηµα
το οποίο δεν έχει λήξει. Είναι ένα ζήτηµα το οποίο επεξεργαζόµαστε. Θα είναι διάταξη νόµου, σαφέστατα, που θα προσδιορίζει
τον τρόπο και τη διαδικασία καταβολής των χρηµάτων. Είναι ένα
ζήτηµα το οποίο εύχοµαι και πιστεύω πολύ σύντοµα θα το ανακοινώσουµε.
Άρα, λοιπόν, κύριε Μουλκιώτη, να κρατήσετε ότι εµείς θα σεβαστούµε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Οι
συνταξιούχοι δεν πρέπει να προστρέχουν στα δικηγορικά γραφεία και θέλουµε να είναι µια διαδικασία η οποία θα είναι η τελευταία για τους ασφαλισµένους, τους εργαζόµενους γενικά µε
προστριβές µε τον ασφαλιστικό νόµο της χώρας και να έχουµε
στο µέλλον τέτοια πάλι γεγονότα τα οποία θα µας τραβάνε προς
τα πίσω. Πρέπει να πηγαίνουµε µπροστά, να µην υπάρχουν συνταγµατικές αµφισβητήσεις.
Ο τελευταίος νόµος -το επαναλαµβάνω- δεν έχει συνταγµατικές αµφισβητήσεις. Είναι ένας νόµος ο οποίος έχει αξιολογηθεί
και είναι κάτι θετικό για τη χώρα, ότι µπορούµε να προχωρήσουµε µπροστά, µε έναν ασφαλιστικό νόµο που δεν θα έχει εκκρεµότητες, ούτε αβεβαιότητες, όπως είπατε, γιατί στόχος µιας
ευνοµούµενης πολιτείας είναι να κάνει ακριβώς αυτό, να πηγαίνει
µόνο µπροστά και να µην δηµιουργεί εύλογα ερωτήµατα δικαίου
από τους εργαζόµενους και τους ασφαλισµένους.
Κρατάµε, λοιπόν, από την ερώτησή σας ότι θα τη σεβαστούµε
απόλυτα, ότι είναι µια δύσκολη άσκηση δηµοσιονοµική, αλλά θα
τη βγάλουµε εις πέρας και πολύ σύντοµα ο τρόπος, ο χρόνος και
η διαδικασία καταβολής των χρηµάτων στους συνταξιούχους θα
ανακοινωθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Συνεχίζουµε µε την τέταρτη µε αριθµό 7074/4-6-2020 ερώτηση
του κύκλου αναφορών - ερωτήσεων του Βουλευτή Βοιωτίας του
Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεωργίου Μουλκιώτη προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Εξίσωση ορίων
ηλικίας ανδρών-γυναικών για λήψη σύνταξης µε ανήλικο παιδί
(εικοσιπενταετία το 2010)».
Κύριε Μουλκιώτη, έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πράγµατι η Βουλή ενηµερώθηκε επίσηµα από
την Κυβέρνηση το τι θα πράξει για τους συνταξιούχους, ασκήσαντες και µη ασκήσαντες προσφυγή. Εύχοµαι το συντοµότερο
να υπάρξουν οι επίσηµες κυβερνητικές αποφάσεις -οι συγκεκριµένες-, προκειµένου να γνωρίζει ο καθένας πώς θα κινηθεί η όλη
διαδικασία.
Επί του θέµατος, κύριε Υπουργέ, είναι το Υπουργείο το οποίο
πράγµατι δέχεται θέµατα διάφορα που αφορούν την κοινωνία,
δηλαδή αφορούν τους πάντες. Η ερώτησή µας αναφέρεται στην
εξίσωση των ορίων ηλικίας των ανδρών και των γυναικών για τη
λήψη της σύνταξης µε ανήλικο παιδί. Η ερώτηση έχει να κάνει µε
την απόφαση 317 του έτους 2020 της ολοµέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου που απορρίφθηκε αναίρεση που είχε ασκήσει το ελληνικό δηµόσιο κατά της απόφασης του β’ τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δικαιώνει άνδρα υπάλληλο που είχε
προσφύγει για τα όρια συνταξιοδότησης µε ανήλικο παιδί, δηλαδή εικοσιπενταετία 2010.
Αυτό το δικαίωµα µε τη συγκεκριµένη απόφαση, κύριε
Υπουργέ, αφορά τους αγρότες που συµπληρώνουν εικοσιπέντε
ασφαλιστικά έτη το έτος 2010 και έχουν συµπληρώσει την ηλικία
των πενήντα ετών έως 18 Αυγούστου του έτους 2015. Από τη
συγκεκριµένη ηµεροµηνία και µετά αυξάνουν σταδιακά τα όρια
για το έτος 2022 διαµορφώνεται στα εξήντα επτά έτη.
Το ερώτηµα είναι πολύ συγκεκριµένο, κύριε Υπουργέ και θα
θέλαµε και εδώ συγκεκριµένη απάντηση, όπως δώσατε ευθέως
απάντηση και στην προηγούµενη ερώτηση.

17253

Προτίθεστε να προβείτε και για τις άλλες περιπτώσεις των ανδρών, σύµφωνα µε την απόφαση 317 του 2020; Υπάρχει η νοµοθετική ρύθµιση για να υπάρχει εναρµόνιση µε αυτήν την
απόφαση της ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου; Λέτε πράγµατι –και εγώ το δέχοµαι και το λέω, το έχετε δείξει τουλάχιστον
στο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο- ότι τηρείτε τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Τηρήσατε τις αποφάσεις που αφορούσαν την αντισυνταγµατικότητα της ασφαλιστικής νοµοθεσίας. Πράγµατι
διορθώθηκαν και προχωράµε.
Θα εναρµονιστεί, λοιπόν, το Υπουργείο, η Κυβέρνηση µε αυτήν
την απόφαση της ολοµέλειας, την 317 του 2020 του Ελεγκτικού
Συνεδρίου; Και αν ναι, ποιο θα είναι το χρονοδιάγραµµα το οποίο
θα υπάρξει αυτή η διαδικασία τακτοποίησης, σύµφωνα µε την
εναρµόνιση την οποία ζητάµε;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Μουλκιώτη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Μουλκιώτη, επιτρέψτε µου να κάνω µια εισαγωγική παρατήρηση, που έχει να κάνει και µε το Υπουργείο
και µε τον θεσµικό ρόλο του Υπουργού και πως προσωπικά εγώ
αντιλαµβάνοµαι τα πράγµατα.
Ναι, εννοείται ότι σεβόµαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.
Θέλω, όµως, να σας πω ένα προσωπικό παράδειγµα που µε
αφορά ως Βουλευτή της αξιωµατικής αντιπολίτευσης τεσσερισήµισι χρόνια απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και θέλω αυτό το παράδειγµα –µακάρι- όλο το πολιτικό σύστηµα να το παρακολουθεί
στο µέλλον, γιατί έτσι µόνο νοµίζω ότι µπορούµε να πάµε µε σταθερά βήµατα µπροστά.
Σπάνια θα βρείτε δική µου ερώτηση προς την προηγούµενη
πολιτική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που
ερχόµουν εδώ µε ένα στοιχείο ερώτησης για µια κοινωνική κατηγορία και να µην έλεγα ταυτόχρονα πόσα λεφτά είναι αυτά και
πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά.
Διότι πρέπει να ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, ότι κάθε ερώτηση η
οποία έρχεται εδώ προς το Υπουργείο Εργασίας είτε αφορά εργασιακά είτε ασφαλιστικά, από πίσω είναι αρκετές δεκάδες εκατοµµύρια. Και το θέµα είναι: Αν από κάτω κάποιος Βουλευτής
θέλει να κάνει τον καλό, βεβαίως από την κοινοβουλευτική δηµοκρατία, βεβαίως θα ρωτάει ο Βουλευτής και αυτή είναι η οµορφιά της δηµοκρατίας και αυτός ο κοινοβουλευτικός έλεγχος κι
εγώ είµαι εδώ παρών, το ξέρετε, για να απαντάω, αλλά σκεφτείτε
τον Υπουργό που κάθε φορά που θα δεχόταν µια ερώτηση, είτε
για τα ασφαλιστικά είτε για τα εργασιακά, απλόχερα να µοίραζε
δεκάδες εκατοµµύρια.
Αυτό πρέπει να το αποφύγουµε. Γι’ αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιµη η σθεναρότητα των Υπουργών όσον αφορά τα κρίσιµα αυτά
παραγωγικά Υπουργεία Οικονοµικών και Εργασίας κατ’ εξοχήν,
διότι σε αυτά τα Υπουργεία αποφάσεις οποιασδήποτε µορφής
φέρουν και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις.
Και πληρώσαµε πολύ ακριβά στο παρελθόν αλόγιστες αποφάσεις οι οποίες µοίραζαν δεξιά και αριστερά χρήµατα προσπαθώντας να περιβάλλουν τον εκάστοτε Υπουργό µε το καλό
προσωπείο και την καλή φορεσιά του ευαίσθητου και του ανθρώπου ο οποίος είναι καλός και µπορεί να µοιράζει χρήµατα. Όµως
τα χρήµατα δεν είναι του Βρούτση. Δεν είναι δικά µου χρήµατα.
Είναι χρήµατα του κρατικού προϋπολογισµού ή του κοινωνικού
προϋπολογισµού. Και ο κάθε Βρούτσης ως Υπουργός Εργασίας
έχει υποχρέωση ηθική και πολιτική για τις επόµενες γενιές να περιφρουρεί την ισορροπία των συστηµάτων και να µην µοιράζει
απλόχερα για να γίνεται ευχάριστος. Στόχος και σκοπός του
κάθε Υπουργού είναι να είναι χρήσιµος.
Έρχοµαι, λοιπόν, στη συγκεκριµένη απόφαση, κύριε Μουλκιώτη. Για το συγκεκριµένο ζήτηµα θα µου επιτρέψετε να πάω
λίγο στη δευτερολογία, διότι και εδώ θέλει µια ανάλυση νοµική
ότι πράγµατι αυτό το ζήτηµα -θα το πω µε γενικές γραµµές και
θα τοποθετηθώ στη δευτερολογία µου- είναι ένα θέµα που ήρθε
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αφορά, όµως, προγενέστερα χρόνια,
διότι µε νόµο µεταγενέστερα καταργήθηκαν αυτές οι διατάξεις
και πλέον υπάρχει µια ισονοµία µεταξύ ανδρών και γυναικών µε
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τους καινούργιους νόµους. Αυτή είναι µια πραγµατικότητα. Άρα
εξετάζουµε για µια περίοδο του παρελθόντος το συγκεκριµένο
ζήτηµα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, το θέµα θα σας απαντήσω στη δευτερολογία
µου πιο αναλυτικά για να σεβαστώ και τον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Μουλκιώτη,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Πράγµατι, κύριε Υπουργέ, είναι
θέµα του παρελθόντος. Πράγµατι η νοµοθεσία έχει κατασταλάξει
και έχει οριστικοποιήσει τις εξελίξεις σε σχέση µε τη συνταξιοδότηση. Παράλληλα, όµως, µε αυτήν την απόφαση που αφορά
τους άντρες συνταξιούχους που έχουν τις προϋποθέσεις, είναι
µια απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Και
όταν είναι ζητήµατα που αφορούν ισότητα και εµπιστοσύνη προς
τη διοίκηση, πρέπει η Κυβέρνηση να δώσει σαφή απάντηση τι θα
πράξει.
Διότι, κύριε Υπουργέ, αν θα έχουµε οποιαδήποτε αµφισβήτηση
ή οποιαδήποτε προϋπόθεση στην τήρηση ή στην εφαρµογή της
απόφασης αυτής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αυτό σηµαίνει ότι
θα οδηγηθούν αυτοί οι συνταξιούχοι πράγµατι που αφορούν το
παρελθόν. Το αναγνωρίζω κι έτσι είναι. Το λένε και οι ίδιοι. Είναι
πάρα πολλοί όµως σε όλη την Ελλάδα που εµπίπτουν σε αυτήν
την κατηγορία.
Πρέπει, λοιπόν, να ασκήσουν προσφυγή; Πρέπει να υποβληθούν στη δικαστική βάσανο; Η συγκυρία δεν είναι και τόσο ευνοϊκή προκειµένου να προβούν σε δικαστικές δαπάνες και
δαπάνες άλλης φύσεως.
Άρα το θέµα είναι πολύ συγκεκριµένο, κύριε Υπουργέ. Είναι µια
απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έλυσε το
θέµα για συγκεκριµένη κατηγορία και για συγκεκριµένο χρόνο και
είπε ότι από κει και πέρα όχι γιατί έχει ρυθµιστεί. Πράγµατι υπάρχει πάγια ρύθµιση. Μια αίτηση αναίρεσης έγινε δεκτή. Κι άλλοι
τόσοι που µπορούν να κάνουν, πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε
προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο; Πρέπει να προχωρήσουν στη
διοικητική διαδικασία; Ή θα λυθεί και θα πει η Κυβέρνηση ότι πλαίσιο και οικονοµικά δεδοµένα υπάρχουν, τα λαµβάνουµε υπ’ όψιν
και προχωράµε µε ένα χρονοδιάγραµµα συγκεκριµένο;
Μόνο έτσι, νοµίζω, κύριε Υπουργέ, στα πλαίσια της καλής πίστης σε κάθε περίπτωση, αλλά πάντα µε γνώµονα την αρχή της
ισότητας και της χρηστής διοίκησης, αλλά και της εµπιστοσύνης
του πολίτη στη διοίκηση, ότι βλέπουµε µια απάντηση από την Κυβέρνηση, σαφή και συγκεκριµένη. Γιατί οτιδήποτε σε περίπτωση
αµφιβολίας ή προϋπόθεσης αµφιβολίας, σηµαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι πρέπει υποχρεωτικά να προσφύγουν δικαστικά για να δικαιωθούν. Γιατί είναι δεδοµένο θα δικαιωθούν.
Άρα η Κυβέρνηση γιατί µε µια µη απόφαση ή µε µια αµφισηµία
να βάλει σε περιπέτειες τους πολίτες αυτής της χώρας σε αυτή
τη συγκυρία; Θέλουµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, µια συγκεκριµένη
απάντηση κι εγώ θα πω δέσµευση ότι και αυτή η απόφαση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του γενικότερου σεβασµού, που είναι και υποχρέωση να σεβαστεί η Κυβέρνηση και η πολιτεία της απόφασης του δικαστηρίου, να σέβεται
τον εαυτό της, δηλαδή, προκειµένου να ικανοποιηθούν αυτοί οι
άνθρωποι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Επαναλαµβάνω, για να µην υπάρχει παρερµηνεία
αυτών που θα πω, ότι σεβόµαστε τις δικαστικές αποφάσεις.
Δεύτερον, δεν µπορώ να κρίνω τη δικαστική απόφαση. Η δικαστική απόφαση είναι σεβαστή. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε, όµως, και πρέπει να δούµε τι αποφάσισε, γιατί έχει ένα
ενδιαφέρον. Κοιτάξτε. Ενώ για τις γυναίκες του δηµοσίου απαιτούνταν είκοσι πέντε χρόνια εργασίας, πραγµατικής υπηρεσίας
και συµπλήρωση πεντηκοστού δευτέρου έτους ηλικίας κι έπαιρνε
σύνταξη µε ανήλικο παιδί. Θα µπορούσε εύλογα να ερωτηθεί κά-

ποιος: Και αυτός ο ιδιωτικός τοµέας; Ήταν παιδιά ενός κατώτερου θεού, λέω εγώ, κύριε Μουλκιώτη;
Όµως, προσέξτε, είναι µια απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εξετάζει µόνο το δηµόσιο. Δεν την αξιολογώ. Για πραγµατικά περιστατικά ενηµερώνω τη Βουλή τι συνέβη και τι λέει
αυτή η απόφαση. Λέει, λοιπόν, ότι όχι µόνο γυναίκες πενήντα δύο
ετών και µε είκοσι πέντε χρόνια υπηρεσίας στο δηµόσιο, αλλά
και οι άντρες µέχρι πριν το 2013 να µπορούν να φεύγουν µε σύνταξη στα πενήντα δύο τους χρόνια. Και ας αναλογιστεί ο καθένας
τι σηµαίνει αυτή η απόφαση.
Σίγουρα, όµως, ως Υπουργός θέλω να σας πω ότι αυτή η απόφαση της κοστίζει εκατοντάδες εκατοµµύρια. Δεν θα κρυφτώ
πίσω από το δάχτυλό µου. Σέβοµαι τη δικαστική απόφαση, αλλά
αυτή η απόφαση είναι κόντρα σε αυτό το οποίο λέµε, να υπάρχει
µια δηµοσιονοµική ισορροπία στη χώρα και είναι κόντρα και στη
λογική ότι πρέπει να υπάρχει ισονοµία και µε τον ιδιωτικό τοµέα.
Είναι εκτός. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εξετάζει, όµως, τον ιδιωτικό τοµέα. Σωστά κάνει και βγάζει αυτή την απόφαση για λόγους
δικαιοσύνης.
Σας λέω, λοιπόν, ότι το συγκεκριµένο ζήτηµα για εµάς ως
Υπουργείο Εργασίας, η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνεται µε βάση το νοµοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο
αποχώρησης του προσφεύγοντες υπαλλήλου, δηλαδή το 2014,
πριν ακόµα τη θέσπιση του ν.4336/2015, ο οποίος όρισε ενιαία
συνταξιοδοτικά όρια για όλους. Πρόκειται, λοιπόν, για µια ιδιάζουσα νοµικά περίπτωση δηµοσίου υπαλλήλου -ένας δηµόσιος
υπάλληλος προσέφυγε- που αποχώρησε από την υπηρεσία πριν
την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα εξήντα επτά χρόνια. Σήµερα το όριο συνταξιοδότησης είναι στα εξήντα επτά χρόνια για όλους.
Το Υπουργείο Εργασίας έχει αποδείξει εµπράκτως ότι σέβεται
τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης, συµµορφώνεται µε
αυτές και τις εφαρµόσει απαρέγκλιτα. Μελετάµε πολύ προσεκτικά και αξιολογούµε συνολικά την πρόσφατη απόφαση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία άπτεται ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου κοινωνικού θέµατος, αυτού της εξίσωσης των ορίων ηλικίας
συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών ασφαλισµένων µέχρι 31
Δεκεµβρίου του 2010. Άρα η χρονική περίοδος για την οποία συζητά αυτήν τη στιγµή η Βουλή είναι µέχρι το 2010 να εξισωθούν
άντρες και γυναίκες που ήταν δηµόσιοι υπάλληλοι.
Κύριο µέληµα του Υπουργείου Εργασίας είναι η περιφρούρηση των ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων εντός
των ορίων της απόλυτης νοµιµότητας και της αρχής της ισότητας. Οποιαδήποτε, όµως, απόφαση λάβουµε αυτή θα πρέπει να
είναι εξορθολογισµένη, µετρηµένη δηµοσιονοµικά στο πλαίσιο
των οικονοµικών δυνατοτήτων της χώρας µας.
Είµαστε εδώ και θα πράξουµε ό,τι κρίνεται αναγκαίο προκειµένου να εφαρµοστεί η απόφαση ελληνικής δικαιοσύνης, χωρίς
όµως να θέσουµε σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού
συστήµατος της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστώ πολύ
και τους δύο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 23.20’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών
του Σώµατος, νοµοθετική εργασία: µόνη συζήτηση και ψήφιση
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Εκσυγχρονισµός
της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων», σύµφωνα µε τη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη.
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