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Αθήνα, σήµερα στις 2 Νοεµβρίου 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα
10.11’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Τετάρτης 3 Νοεµβρίου 2021.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 116/29-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία κ. Νικόλαου
Φίλη προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα:
«Είκοσι χιλιάδες κρούσµατα κορωνοϊού στα σχολεία σε ενάµιση
µήνα λειτουργίας. Να σπάσουν τώρα τα πολυπληθή τµήµατα».
2. Η µε αριθµό 124/1-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Ιωάννη Δελή προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε
θέµα: «Συγχωνεύσεις στα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
του Δυτικού Τοµέα Αθήνας».
3. Η µε αριθµό 112/26-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Σερρών της Ελληνικής Λύσης κ. Κωνσταντίνου Μπούµπα
προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Τεράστια αδικία εις βάρος των µαθητών του Δηµοτικού Σχολείου
της Αµµουλιανής της Χαλκιδικής».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Αναµόρφωση και εκσυγχρονισµός του
ρυθµιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου
εµπορίου, ρυθµίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιµελητηριακή νοµοθεσία και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Παππά που είναι ο πρώτος οµιλητής, έχει ζητήσει τον λόγο ο κύριος Υπουργός για τρία, τέσσερα
λεπτά, για να κάνει κάποιες συµπληρώσεις για την τροπολογία
που παρουσίασε εχθές.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Επειδή αναφέρθηκα κατά την οµιλία µου σε άρθρα της τροπολογίας αλλά δεν ανέφερα τον γενικό αριθµό, είναι ο 1110 µε ειδικό αριθµό 86.
Η συγκεκριµένη τροπολογία στο άρθρο 1 ρυθµίζει θέµατα τακτοποίησης µε τον ν.4495, σταδιακή ένταξη δηλαδή των ακινήτων στον ν.4495 ιδιοκτησίας της ΕΤΑΔ.
Στο άρθρο 2 αναφέρθηκα, έχει σχέση µε την κατ’ εξαίρεσιν τοποθέτηση µηχανηµάτων πάνω από το επιτρεπόµενο ύψος, κάτι
το οποίο ισχύει για τα εκτός σχεδίου και εδώ ζητάµε να ισχύει
και για τα εντός βιοµηχανικών πάρκων.
Το άρθρο 3 αναφέρεται στο Επιχειρηµατικό Πάρκο Εξυγίανσης στην περιοχή Οινοφύτων, έτσι ώστε και σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας να µπορούν να αδειοδοτούνται δραστηριότητες
που επιτρέπονται µέσα στο συγκεκριµένο πάρκο.
Στο άρθρο 4 τακτοποιείται µία εκκρεµότητα σχετικά µε τη διαδικασία βεβαίωσης οφειλής για τα επιµορφωτικά προγράµµατα.
Στο άρθρο 5 στο καταστατικό της ΜΟΔ δίνεται µία παράταση
ενός έτους για να συνάπτει συµβάσεις έργου µε µηχανικούς και
στο άρθρο 6 µε µία προσθήκη τακτοποιούνται ζητήµατα τα οποία
έχουν σχέση µε την επιτάχυνση των διαδικασιών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Ο κ. Γιάννης Παππάς από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Καληµέρα, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρία και κύριοι Βουλευτές, πριν ξεκινήσω την
οµιλία µου, να ευχηθώ σε όλους σας έναν καλό µήνα. Ας ευχηθούµε αυτός ο φετινός Νοέµβριος να µην είναι τόσο δύσκολος,
όπως ο περσινός στο µέτωπο της πανδηµίας και να περάσουµε
και αυτό τον δύσκολο κάβο µε τις µικρότερες δυνατές απώλειες.
Ας δούµε τώρα το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων. Είµαστε τυχεροί που οι πρόγονοί µας στην αρχαία Ελλάδα έδωσαν εργαλεία στην ανθρωπότητα, έτσι ώστε να
διεξάγεται µία συζήτηση και να βγαίνουν συµπεράσµατα. Ένα
τέτοιο εργαλείο είναι η διαλεκτική µέθοδος του Σωκράτη.
Συµφωνούµε ότι οι λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εµπόριο
έχουν ιστορία και είναι κοµµάτι της κουλτούρας του λαού µας;
Προφανώς, ναι. Ένα θεσµικό πλαίσιο του προηγούµενου αιώνα
µπορεί να εξασφαλίσει την είσοδο σε µια νέα εποχή; Η απάντηση
είναι, ασφαλώς, όχι. Το πλαίσιο λειτουργίας για τις λαϊκές αγορές εµφάνισε προβλήµατα και είχε στρεβλώσεις; Ξεκάθαρα ναι,
όλοι το έχουµε πει εδώ µέσα από όλες τις παρατάξεις. Έπρεπε
κάποια στιγµή να αλλάξει το πλαίσιο λειτουργίας και να αποκτήσει κανόνες µε στόχο τη διαφάνεια, πετυχαίνοντας και τον αρχικό
στόχο των λαϊκών; Εδώ λέµε όλοι «ναι» σε όλα.
Ας δούµε, όµως, ιστορικά γιατί δηµιουργήθηκαν οι λαϊκές αγορές: Για να µπορούν όλοι οι πολίτες να προµηθεύονται προϊόντα
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απευθείας από τους παραγωγούς, αγροτικά και µη, τα οποία
είναι ποιοτικά και βέβαια, σε πάρα πολύ καλή τιµή. Από την άλλη,
για να µπορούν οι παραγωγοί να πωλούν τα προϊόντα τους στους
καταναλωτές χωρίς ενδιάµεσους. Μέχρι εδώ όλα καλά και απλά.
Ποιο είναι, όµως, το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε µε τα χρόνια; Καλοθελητές εκµεταλλεύτηκαν τα γκρίζα σηµεία του πλαισίου λειτουργίας του υπαίθριου εµπορίου. Αποτέλεσµα; Οι
καταναλωτές να µην έχουν πρόσβαση τελικά σε φτηνά και ποιοτικά προϊόντα, οι παραγωγοί να είναι εγκλωβισµένοι σε ένα δίκτυο συµφερόντων για το οποίο έχουν µεγάλη ευθύνη τόσο και
τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης -κάποια από αυτά- και κάποιο µέρος των συνδικαλιστών τους. Ας είµαστε, όµως, κάποια
στιγµή ειλικρινείς και να βλέπουµε πραγµατικά τις καταστάσεις.
Τέλος, το κράτος δεν ρύθµιζε έναν τοµέα της οικονοµίας, ο
οποίος δηµιουργήθηκε για να ωφελούνται οι πολλοί και τελικά
κατέληξε στο να κερδίζουν οι λίγοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, αντιλαµβάνοµαι την ανάγκη σας να κάνετε αντιπολίτευση σε οτιδήποτε
φέρνει η Κυβέρνηση προς ψήφιση. Μπορώ να το χαρακτηρίσω
ακόµα και θεµιτό. Αυτό, όµως, το οποίο δεν αντιλαµβάνοµαι και
το χαρακτηρίζω και αθέµιτο είναι ο τρόπος µε τον οποίο κάνετε
αντιπολίτευση. Διαβάσατε αυτό το νοµοσχέδιο. Ακούσατε τη διαβούλευση που έγινε µε τους φορείς. Είδατε τις προσπάθειες και
τις ενέργειες που έκαναν οι συνάδελφοι της Κοινοβουλευτικής
µας Οµάδας.
Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κ. Σιµόπουλο,
για την τεράστια δουλειά και το έργο που έκανε και το αποτέλεσµα το οποίο βλέπουµε σήµερα, αλλά και το Υπουργείο µας, τον
Υπουργό, τους Υφυπουργούς και τον Αναπληρωτή Υπουργό για
την προσπάθεια που έκαναν, γιατί πήραν τα µηνύµατα από εµάς,
µίλησαν µε τους παραγωγούς, αγρότες, κατέβηκε ο ίδιος ο
Υπουργός κάτω στο πεζοδρόµιο κοντά τους, δίπλα τους, για να
τους εξηγήσει.
Συνεχίζετε, όµως, εδώ να έρχεστε να λέτε και να επιµένετε ότι
η Κυβέρνηση θέλει να κλείσει τις λαϊκές αγορές και να βάλει
µέσα τα ιδιωτικά συµφέροντα. Επειδή δεν θέλω να πιστέψω ότι
έχετε χαµηλή αντίληψη, θα το αποδώσω στην ανάγκη σας µε το
ζόρι να κάνετε αντιπολίτευση. Σας παρακαλώ, όµως, να µην το
κάνετε, όπως το κάνατε στα θέµατα της πανδηµίας και στα
εθνικά θέµατα.
Στην προκειµένη περίπτωση, µάλιστα, θα πάτε και εσείς µετά
από έναν χρόνο στις λαϊκές µας και αυτό που θα δείτε είµαι σίγουρος ότι θα σας ικανοποιήσει. Θα σας ικανοποιήσει γιατί θα
γνωρίζετε ότι ο παραγωγός του οποίου αγοράσατε τα προϊόντα,
τα οποία τα έχει στις καλύτερες δυνατές τιµές, τον πάγκο που
έχει και είχε και θα δουλεύει σε αυτόν, θα τον έχει γιατί τον δικαιούταν και όχι γιατί θα έχετε κάποιες άλλες σκέψεις, κάποιες
δεύτερες σκέψεις. Θα γνωρίζετε ότι πραγµατικά οι τιµές που
αγοράσατε ήταν οι καλύτερες δυνατές τιµές και θα ξέρετε επίσης ότι θα αποδοθεί κανονικά ο φόρος στο κράτος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πυρήνας του σχεδίου νόµου
στοχεύει στη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των λαϊκών
αγορών. Κοµβικής σηµασίας είναι η αλλαγή στο σύστηµα µοριοδότησης, µε το οποίο χορηγούνται οι άδειες στους παραγωγούςπωλητές, στους νέους, γιατί και εδώ πάλι λαϊκίσατε, γιατί δεν
υπάρχει κανένα θέµα µε τις υπάρχουσες άδειες. Όσοι κατέχουν
άδειες θα συνεχίσουν να τις έχουν.
Με τις αλλαγές ανοίγουµε την προοπτική των νέων που επιλέγουν να ασχοληθούν επαγγελµατικά µε τον πρωτογενή τοµέα και
την παραγωγή. Με τριάντα πέντε µόρια θα µοριοδοτούνται όσοι
είναι κάτω των τριάντα ετών και αναλογικά µειώνονται µέχρι τα
δέκα µόρια για τους άνω των σαράντα ενός ετών. Μέχρι σήµερα
λάµβαναν δέκα µόρια όσοι ήταν κάτω των σαράντα και άνω των
πενήντα πέντε ετών.
Επίσης, λαµβάνεται υπ’ όψιν και για τους παραγωγούς πωλητές ο αριθµός των τέκνων, τριάντα µόρια για τους πολύτεκνους,
είκοσι για τους τρίτεκνους και δέκα για όσους έχουν δύο παιδιά.
Προσέξτε και εδώ µία σηµαντική αλλαγή. Οι κάτοχοι πανεπιστηµιακού τίτλου µε σχέση την αγροτική κατεύθυνση -γιατί κι
εδώ χθες ακούσαµε απίστευτα πράγµατα- θα πριµοδοτούνται µε
είκοσι µόρια, ενώ όσοι έχουν απολυτήριο λυκείου θα πριµοδο-
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τούνται µε πέντε µόρια. Θέλουµε οι νέοι αγρότες να είναι καταρτισµένοι και να µπορούν να έχουν πρόσβαση στο εµπόριο. Πόσο
πιο απλό και πόσο πιο κατανοητό µπορεί να γίνει αυτό;
Επειδή νωρίτερα έκανα λόγο για εκσυγχρονισµό, ας δούµε τι
µορφή µπορεί να έχει αυτός ο εκσυγχρονισµός. Όσοι έχετε πάει
σε µεγάλες πόλεις της Ευρώπης σίγουρα έχετε πετύχει µεγάλες
σηµαντικές υπαίθριες αγορές. Με το σχέδιο νόµου θεσµοθετούνται νέοι τύποι υπαίθριων αγορών, όπως οι αγορές έτοιµου φαγητού και ποτών, επί του δρόµου, τα γνωστά «street food
market», η πρότυπη λαϊκή αγορά και η αγορά χειροτεχνών, καλλιτεχνών.
Ο ουσιαστικός εκσυγχρονισµός, όµως, έρχεται µε τη χρήση
της τεχνολογίας. Στο ένα σκέλος έχουµε το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα «ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ» για τους παραγωγούς
πολίτες. Εκεί θα καταχωρούνται οι προκηρύξεις για τις νέες
άδειες και για την κάλυψη των κενών θέσεων, καθώς και οι εκθέσεις ελέγχου και ακόµα και οι παραβάσεις που επιβλήθηκαν.
Στο δεύτερο σκέλος έχουµε την πλατφόρµα e-Καταναλωτής
που θα έχει ως στόχο να ενηµερώνονται οι καταναλωτές. Τη χρησιµοποιούν ήδη καθηµερινά πάνω από διακόσιες χιλιάδες περίπου συµπολίτες µας, σύµφωνα µε τα στοιχεία και όπως µας έχει
ενηµερώσει ο αρµόδιος Υπουργός, ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης. Στόχος είναι ο αριθµός αυτός να πολλαπλασιαστεί και µε τη συµµετοχή όλων των παραγωγών πωλητών των λαϊκών αγορών, ώστε
οι συµπολίτες µας και να έχουν µία σωστή και αντικειµενική ενηµέρωση, αλλά και να µπορούν να κερδίζουν και χρήµατα.
Κάθε πωλητής θα εισάγει µέχρι τις 8.00’ το πρωί στην πλατφόρµα e-Καταναλωτής την τιµή εκκίνησης των προϊόντων που
διαθέτει στη λαϊκή αγορά, καθώς και τη διαθέσιµη ποσότητα ανά
προϊόν. Όλοι γνωρίζουν πως όσο προχωρά η µέρα η τιµή αυτή
θα πέφτει και αυτό θα είναι προς όφελος όλων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζω ότι δεν πρόκειται να
υπερψηφίσετε το νοµοσχέδιο για τους λόγους που προανέφερα.
Θλίβοµαι γιατί επιλέγετε να συµπαραταχθείτε µε το χθες και µε
τα συµφέροντα. Εµείς, όµως, χαιρόµαστε, γιατί µπαίνει τάξη
προς όφελος των πολλών και γιατί εισάγουµε εργαλεία που κι
εσείς θα χρησιµοποιείτε για να βρείτε πιο φθηνά προϊόντα και
για να αντικρύσετε απέναντί σας χαµογελαστούς τους Έλληνες
παραγωγούς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο θα πάρει
τώρα ο συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Νικόλαος Ηγουµενίδης.
Ορίστε, κύριε Ηγουµενίδη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βλέπουµε εδώ τις αλληλοευχαριστίες και τα αλληλοσυγχαρητήρια των Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας. Ο Υπουργός ευχαριστεί την Κοινοβουλευτική του
Οµάδα, η Κοινοβουλευτική Οµάδα συγχαίρει το Υπουργείο και ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ευχαριστεί τον κ. Μητσοτάκη για
τις πρωτοβουλίες του.
Κοιτάξτε να δείτε, κύριοι: Όλες αυτές οι αλληλοευχαριστίες
και τα αλληλοσυγχαρητήριά σας δεν µπορούν να κρύψουν ότι
σήµερα έρχεται στην Ολοµέλεια ένα από τα πιο αντιλαϊκά νοµοσχέδια του επιτελικού κράτους της σηµερινής Κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Υποχρεώνετε τους παραγωγούς κάθε πρωί σε ηλεκτρονικές αναρτήσεις τιµών. Επιβάλλετε εξοντωτικά πρόστιµα που δεν θα µπορούν να τα αποπληρώσουν οι σηµερινοί άνθρωποι των λαϊκών. Ορίζετε ετήσια προκήρυξη για τις θέσεις των παραγωγών, στην οποία ευνοούνται
κατά κύριο λόγο οι έµποροι. Εισάγετε έναν αθέµιτο ανταγωνισµό
µεταξύ παραγωγών και εµπόρων, στον οποίο είναι φανερό ότι
µεσοπρόθεσµα οι παραγωγοί κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός λαϊκών.
Κορωνίδα όλων αυτών των αλλαγών που προτείνετε είναι η µετατροπή της άδειας του παραγωγού σε επαγγελµατική άδεια πωλητή. Η διάταξη αυτή ωθεί τους αγρότες παραγωγούς σε
επαγγελµατίες πωλητές, ενώ ταυτόχρονα ωθεί στην εγκατάλειψη
της δραστηριότητας του κατ’ επάγγελµα αγρότη. Υποχρεώνει
όσους διαλέξουν να µείνουν στο χωράφι να πωλούν τα προϊόντα
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τους µόνο στον χονδρέµπορο στο 1/3 της τιµής που θα τα δώσουν στη λαϊκή. Αντί για άδεια ορίζεται θέση που θα αποκτά κάποιος µε διαγωνισµό. Καταργείτε, δηλαδή, την άδεια της λαϊκής
που είναι ο πυρήνας της λειτουργίας των αγορών. Βάζετε κριτήρια πραγµατική λαιµητόµο για τις θέσεις, όπως πτυχία, ηλικία,
αριθµό παιδιών, ανεργία και αστεγία παραγωγού αγρότη ή πωλητή. Αποκλείετε τους εκπροσώπους των παραγωγών και των µικροπωλητών από τη λήψη των αποφάσεων για τα ζητήµατα που
τους αφορούν.
Σας διαβάζω όσα είπε ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κρήτης: «Δεν µπορείς να κάνεις µια ηλεκτρονική πλατφόρµα στην οποία να στέλνουµε sms για να
βάζουµε τα κιλά και τις τιµές. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυµνο και στα
Χανιά αυτό το πράγµα δεν µπορούµε να το κάνουµε. Υπάρχουν
και άτοµα ηλικιωµένα. Πρέπει να υπάρχει και κάποιος νεότερος,
ο γιος τους ή η κόρη τους, για παράδειγµα, για να µπορέσουν
να τα στείλουν. Δεν έχουν ούτε καν κινητά και χρειάζονται λογιστή».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρα από τις λεπτοµέρειες των
µέτρων -αρκετά από τα οποία αναδείχθηκαν από τη συζήτηση
και ακολουθούν και άλλοι πολλοί οµιλητές-, στην πραγµατικότητα οι παραγωγοί ωθούνται ουσιαστικά εκτός λαϊκών και καταργείται έµµεσα, αλλά σαφέστατα µε το νοµοσχέδιο που φέρνετε
ο αδιαµεσολάβητος χαρακτήρας µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Ο µεγάλος απών αυτού του νοµοσχεδίου είναι η οποιαδήποτε µέριµνα για τη διατήρηση της ποιότητας των
προϊόντων. Όπως γίνεται αντιληπτό µε όρους αγοράς, ο ενδιάµεσος δεν ενδιαφέρεται για το τι πουλάει, αλλά για το πόσο πουλάει και τι κέρδος έχει.
Οι µεγάλοι χαµένοι αυτών των αλλαγών που φέρνετε είναι ο παραγωγός και ο καταναλωτής. Σε µια περίοδο που αυξάνονται ραγδαία οι τιµές των προϊόντων η Κυβέρνηση επιλέγει να δώσει τη
χαριστική βολή τορπιλίζοντας και έναν θεσµό στον οποίο βασίζεται
το λαϊκό νοικοκυριό και που κατά κανόνα µια φορά την εβδοµάδα
ψωνίζει προϊόντα. Ουσιαστικά επιτίθεστε σε αυτόν τον θεσµό αυξάνοντας το κόστος για τους παραγωγούς και αλλάζοντας από το
’22 την ίδια τη φιλοσοφία της λαϊκής αγοράς. Παύει η απρόσκοπτη
προσέλευση των παραγωγών στις λαϊκές, διαλύεται ο χαρακτήρας
των λαϊκών αγορών και οι λαϊκές αγορές µετατρέπονται σε εµπορικές αγορές. Να για ποιους λόγους ο Πρόεδρος του Κόµµατός
µας δήλωσε ότι είναι άλλο ένα νοµοσχέδιο από αυτά που θα «ξεψηφίσουµε» τη «δεύτερη φορά Αριστερά».
Ωστόσο, δεν είναι µόνο η πολιτική που ακολουθείτε για τις λαϊκές αγορές. Είναι ένα κοµµάτι της ίδιας πολιτικής που ακολουθείτε σε όλα τα θέµατα που απασχολούν την καθηµερινότητα.
Να πάρουµε τον αντεργατικό νόµο, όπου ο κάθε εργαζόµενος
είναι έρµαιο στα συµφέροντα των λίγων; Να πάρουµε τα νοµοσχέδια για την παιδεία; Να πάρουµε τα θέµατα συνολικά της εργασίας και της οικονοµίας; Πολλά µπορεί να πει κανείς για όλα.
Ωστόσο, εγώ θα ήθελα να σταθώ µόνο στο θέµα που απασχολεί
περισσότερο τελευταία, στο θέµα της πανδηµίας.
Κάθε εβδοµάδα σβήνει ένα χωριό της χώρας από τον χάρτη
κι εσείς σφυρίζετε αδιάφορα. Δεν µίλησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο κ. Μητσοτάκης για το τελευταίο µίλι. Δεν µίλησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο κ.
Μητσοτάκης για το τέλος της πανδηµίας. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας αυτή που συγχωνεύει
χίλια τµήµατα συνωστίζοντας τους µαθητές σε τµήµατα των είκοσι οκτώ και είκοσι εννέα ατόµων, όταν τα κρούσµατα στις µικρές ηλικίες είναι χίλια πεντακόσια. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας είναι αυτή που κόβει περίπου
1 δισεκατοµµύριο από τον προϋπολογισµό του ’22 για τη δηµόσια υγεία.
Οι µόνιµοι εργαζόµενοι σήµερα στο ΕΣΥ είναι λιγότεροι από
όσους υπηρετούσαν στην αρχή της πανδηµίας και εσείς, ψάχνοντας εξιλαστήρια θύµατα για το ότι έχετε χάσει τον έλεγχο της
διασποράς του ιού στην κοινότητα, καταφέρεστε εναντίον των
εργαζοµένων.
Το συµπέρασµα είναι ένα: Η νεοφιλελεύθερη ατζέντα που προτείνετε και επιβάλλετε, βλάπτει σοβαρά όχι µόνο τις λαϊκές αγορές, για τις οποίες συζητάµε σήµερα, αλλά το σύνολο των
θεµάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, η νεοφιλελεύ-
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θερη ατζέντα βλάπτει συνολικά την κοινωνία, την οικονοµία και
τη χώρα. Δεν µπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό. Καιρός να αλλάξουµε ρότα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει για τρία
λεπτά ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Πλακιωτάκης, για να παρουσιάσει το κοµµάτι που αφορά το Υπουργείο του σε µία τροπολογία.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την προτεινόµενη τροπολογία, ουσιαστικά, αντιµετωπίζεται το ζήτηµα της εργασίας επιτηρητή επί των οστρακαλιευτικών και σπογγοαλιευτικών σκαφών
και επιδιώκεται η δυνατότητα αντικατάστασης του επιτηρητή από
κάτοχο βεβαίωσης επιτυχούς φοίτησης στη Σχολή Δυτών Καλύµνου και αν δεν υπάρχει τέτοιος, από κάτοχο άδειας δύτη ή µαθητευόµενο δύτη.
Γιατί προτείνουµε, τώρα, τη συγκεκριµένη τροπολογία. Την
προτείνουµε, διότι η Σχολή Δυτών Καλύµνου δεν λειτούργησε
λόγω της πανδηµίας τις δύο προηγούµενες ακαδηµαϊκές περιόδους και δεν κατέστη δυνατό να έχουµε τον απαιτούµενο αριθµό
επιτηρητών, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των αλιευτικών
σκαφών. Γι’ αυτό, ουσιαστικά, προτείνουµε την παράταση της
κατ’ εξαίρεση διάταξης µέχρι 31 Οκτωβρίου του 2023.
Θέλω εδώ να θυµίσω, ότι η πρώτη παράταση δόθηκε το 2008.
Θέλω να ξεκαθαρίσω, ακόµη, ότι η Σχολή Δυτών Καλύµνου θα
επαναλειτουργήσει, έχοντας δροµολογήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, στις αρχές του έτους.
Σηµειώνεται, επίσης, ότι, σύµφωνα µε τα τηρούµενα στοιχεία
για τη Σχολή Δυτών Καλύµνου, από το 2000 µέχρι σήµερα έχουν
φοιτήσει επιτυχώς εκατόν εννέα άτοµα στην ειδικότητα του επιτηρητή και από αυτούς οι είκοσι πέντε ήταν κάτοχοι άδειας
ναύτη.
Καθίσταται, εποµένως, αντιληπτό, ότι η περίοδος παράτασης
κρίνεται ικανή, προκειµένου να επιτρέψει τη λυσιτελή αντιµετώπιση του ζητήµατος που έχει προκύψει µε την επάρκεια των πτυχιούχων επιτηρητών, οι οποίοι αποφοιτούν από την Σχολή Δυτών
Καλύµνου και να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη συνέχιση της
εργασίας τους.
Σε κάθε περίπτωση -και νοµίζω ότι αυτό είναι το σηµαντικό που
πρέπει να ειπωθεί- το Υπουργείο Ναυτιλίας ήδη επεξεργάζεται
ένα ολοκληρωµένο σχέδιο λειτουργίας της Σχολής Δυτών, εκσυγχρονίζοντας έναν πραγµατικά απαρχαιωµένο θεσµό. Εµάς
µας ενδιαφέρει και η αναβάθµιση λειτουργίας της Σχολής Δυτών
Καλύµνου και, βεβαίως, η βιωσιµότητά της. Ο απώτερος στόχος
είναι η σχολή να αποτελέσει στο άµεσο µέλλον ένα πρότυπο ειδικής επαγγελµατικής σχολής και να αναγνωρίζονται τα επαγγελµατικά προσόντα και, µάλιστα, σε διεθνές επίπεδο. Και,
βέβαια, στόχος και επιθυµία µας είναι µια σχολή αντάξια της
ιστορίας, της σηµασίας των επαγγελµάτων δυτών για µεγάλο
µέρος του αλιευτικού µας στόλου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεχίζουµε µε τον
κατάλογο οµιλητών.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Κωτσός από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ακούγοντας τον τελευταίο οµιλητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, θα
µπω στον πειρασµό να πω ότι πρέπει να µπουν όρια και να σταµατήσει κάποτε η κορωνοκαπηλεία, γιατί επί παντός επιστητού,
όπως για τις λαϊκές αγορές, ακούµε «κορωνοϊός», για οποιοδήποτε θέµα κουβεντιάζουµε, «κορωνοϊός». Κυρίως, όµως, γίνεται
εκµετάλλευση αυτής της δυσάρεστης κατάστασης που βιώνει η
χώρα µας. Δεν είναι, όµως, µόνο της χώρας µας, είναι ολόκληρου
του πλανήτη. Και, αν µη τι άλλο, σε αυτή την κατεύθυνση, ας αναλογιστεί ο καθένας εξ ηµών την ευθύνη του, αλλά και τον ρόλο
του απέναντι σε αυτή την πανδηµία, η οποία ταλαιπωρεί ολόκληρο τον πλανήτη και επιβάλλει σε όλους µας να έχουµε κοινή
αντιµετώπιση, κοινή γλώσσα, για να µπορέσουµε να πείσουµε και
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τον τελευταίο πολίτη να προχωρήσει στον εµβολιασµό, γιατί, απ’
ό,τι διαφαίνεται από το σύνολο της επιστηµονικής κοινότητας
σχεδόν, είναι η µόνη απάντηση, η µόνη λύση απέναντι σε αυτό
το ζήτηµα.
Είναι αλήθεια ότι σήµερα συζητούµε ένα θέµα -τις λαϊκές αγορές- έναν θεσµό πολύ παλιό µε οικονοµικό, εµπορικό περιεχόµενο, µε κοινωνικό περιεχόµενο, µε πολιτιστικό περιεχόµενο. Οι
λαϊκές αγορές, ιδιαίτερα για τις επαρχιακές πόλεις, είναι σηµεία
αναφοράς, σηµεία συνάντησης, σηµεία κοινωνικής συναναστροφής και πάνω απ’ όλα σηµεία εµπορικής συναλλαγής, όπου δίνεται η δυνατότητα στον παραγωγό κυρίως να διαθέσει τα
προϊόντα του στη µέγιστη δυνατή τιµή για αυτόν, αλλά στην ελάχιστη δυνατή τιµή για τον καταναλωτή. Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν,
να ακούγονται απόψεις όπως ότι αναγκάζονται οι παραγωγοί
πλέον να πουλήσουν στο 1/3 της τιµής τους στους χονδρεµπόρους. Μα, από πού προκύπτει αυτό; Από πού προκύπτει αυτό;
Και σας το λέω µετά λόγου γνώσεως, διότι ως δήµαρχος είχα
την ευθύνη για είκοσι ένα χρόνια λειτουργίας λαϊκών αγορών,
όπου, αν µη τι άλλο, ήταν ο χώρος όπου συναντιόταν η παραγωγή µε την κατανάλωση απευθείας.
Βέβαια, µε την πάροδο των χρόνων είναι αλήθεια ότι δηµιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν και παθογένειες, τις οποίες έρχεται
τώρα το παρόν σχέδιο νόµου να θεραπεύσει και κυρίως να προσαρµόσει αυτόν τον θεσµό των λαϊκών αγορών στα νέα δεδοµένα του 21ου αιώνα µε ένα νέο ρυθµιστικό πλαίσιο, που θα δίνει
τη δυνατότητα στους παραγωγούς κυρίως να δουλεύουν µε διαφάνεια, σε βελτιωµένες εγκαταστάσεις και, βεβαίως, να κάνουν
και χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.
Είναι δυνατόν στην εποχή της τέταρτης βιοµηχανικής επανάστασης εµείς να εξακολουθούµε να γυρίζουµε την πλάτη στην
ψηφιακή τεχνολογία; Είναι δυνατόν να αγνοούµε την πραγµατικότητα που διαδραµατίζεται πολλές φορές µέσα στις λαϊκές αγορές, όπου µε το µανδύα τού δήθεν παραγωγού υποκρύπτονται
από πίσω έµποροι επί της ουσίας, που εκµεταλλεύονται τον παραγωγό ή εκµεταλλεύονται και τον καταναλωτή;
Στόχος της Κυβέρνησής µας, στόχος του νοµοσχεδίου, αν µη
τι άλλο, είναι να στηρίξουµε τους παραγωγούς κυρίαρχα και τον
λαϊκό χαρακτήρα των λαϊκών αγορών. Και πώς το πετυχαίνουµε
αυτό; Δίνοντας τη δυνατότητα να µπαίνουν στις λαϊκές αγορές
όχι εταιρείες πλέον, αλλά µόνο φυσικά πρόσωπα και συνεταιρισµοί παραγωγών.
Είναι αλήθεια ότι οι λαϊκές αγορές ευνοούν κυρίαρχα του χαµηλού εισοδήµατος τον καταναλωτή, αυτόν που µπορεί να πάει
και να ψωνίσει το προϊόν που θέλει στο φθηνότερο κόστος κατευθείαν από τον παραγωγό και πρέπει να τον προστατεύσουµε.
Με τις αλλαγές, λοιπόν, που προτείνουµε, ενισχύεται και επιτυγχάνεται η υγιής επιχειρηµατικότητα και προσφέρεται ισοτιµία
µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή, κυρίαρχα, όµως, δίνουµε
στους δήµους την ευθύνη για τη διαχείριση, το συντονισµό και
την οργάνωση των λαϊκών αγορών. Αµφιβάλλει κανείς ότι ο
δήµος, η πρωτοβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση, ως ο πλησιέστερος
προς τον πολίτη θεσµός, είναι ο πλέον κατάλληλος, ο πλέον
υπεύθυνος να διαχειριστεί τις λαϊκές αγορές; Εξάλλου, µην ξεχνάτε ότι οι δήµοι είναι αυτοί που θα καθαρίσουν τη λαϊκή αγορά,
είναι αυτοί που θα συντηρήσουν τις υποδοµές της λαϊκής αγοράς, είναι αυτοί που θα εισπράξουν το όποιο τέλος επιβάλει το
δηµοτικό συµβούλιο και κυρίως είναι αυτοί που έχουν και την ευθύνη της ορθής, σωστής και διάφανης λειτουργίας των λαϊκών
αγορών. Είναι κανείς που αµφιβάλει ότι αυτόν τον ρόλο θα πρέπει να τον έχει η πλησιέστερη προς τον πολίτη, προς τον παραγωγό, προς τον καταναλωτή εξουσία;
Άρα το σχέδιο νόµου κινείται προς την ορθή κατεύθυνση δίνοντας αυτή την ευθύνη, αυτή τη διαδικασία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλουµε όλοι να βρίσκουν µε διαφάνεια τα όποια
στοιχεία και δεδοµένα απαιτούνται προκειµένου να προσέλθουν
στον χώρο της λαϊκής αγοράς, για να αποφύγουµε σκοτεινές διαδικασίες και να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για τη διάθεση των
θέσεων στις λαϊκές αγορές. Το έχω ζήσει. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία ή δεν ήταν εύκολη η διαδικασία και γινόταν πολύ µεγάλη
προσπάθεια από κάποιους να καταλύσουν αυτή τη δυνατότητα
που δινόταν στους δήµους να καθορίσουν τις θέσεις µε βάση το
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αν κάποιος ήταν έµπορος, αν κάποιος ήταν παραγωγός ή µε
οποιαδήποτε άλλη κατηγοριοποίηση υπήρχε µέσα στις λαϊκές
αγορές.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει µια αρνητική θέση απέναντι στο νοµοσχέδιο.
Γιατί; Δεν επιθυµείτε τη διαφάνεια; Δεν θέλουµε τους παραγωγούς να είναι αυτεξούσιοι, να ορίζουν το µέλλον τους, να ορίζουν
τον εαυτό τους, να ορίζουν το προϊόν τους, να ορίζουν τη διάθεσή τους; Θα πρέπει να τους έχουµε έρµαια των εµπόρων ή
οποιωνδήποτε άλλων εκµεταλλεύονται αυτή την κατάσταση;
Εξάλλου δεν πρέπει να µας διαφεύγει ότι δεν αποκλείεται κανείς
παραγωγός από το να διαθέσει τα προϊόντα του στη λαϊκή αγορά
και µάλιστα καθορίζεται µε βάση τη δήλωση που κάνει στο
ΟΣΔΕ, για να µην έχουµε αυτά τα φαινόµενα που σας έλεγα πιο
πριν, πίσω από τον µανδύα του παραγωγού να υποκρύπτονται
άλλα φαινόµενα, να έχει και τη δυνατότητα να διαθέσει ανάλογα
προϊόντα στη λαϊκή αγορά.
Επιπλέον, το σχέδιο νόµου υπηρετεί και προστατεύει τον πολίτη µε το να ενηµερώνεται για τις τιµές, που είναι και αυτό σηµαντικό, ούτως ώστε να µπορεί να βρει το φθηνότερο προϊόν εκεί
που επιθυµεί µε την κατάλληλη ποιότητα που θέλει.
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επισηµαίνω ότι
το παρόν σχέδιο νόµου στοχεύει στην οικονοµική ανάπτυξη,
αλλά και στην προστασία του εισοδήµατος κυρίως των οικονοµικά ασθενέστερων Ελλήνων. Χτίζει την εµπιστοσύνη των παραγωγών µε το κράτος και στηρίζει την ελληνική
επιχειρηµατικότητα. Σας καλώ όλες και όλους να το υπερψηφίσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για να ενηµερώσω ότι αποδεχόµαστε την τροπολογία στην οποία
µόλις αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας ο κ. Πλακιωτάκης
εκτός από το άρθρο 1 το οποίο θα αφαιρεθεί.
Επίσης, δεν αποδεχόµαστε τη βουλευτική τροπολογία µε γενικό αριθµό 1108 και ειδικό αριθµό 84.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Ηγουµενίδη,
δεν έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν υπάρχει προσωπικό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Μα είπε ο κύριος συνάδελφος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Ηγουµενίδη,
αφήστε το τώρα. Έχουµε και ονοµαστική ψηφοφορία. Για το
όνοµα του Θεού!
Τον λόγο έχει ο κ. Μπουτσικάκης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Μπουτσικάκης
άλλαξε µε τον κ. Κωτσό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Μα εγώ ήµουν
πριν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εσείς είστε στη σειρά
σας. Δεν σας πήρε κανείς τη σειρά σας. Είστε ανάµεσα στους
δύο και έγινε αµοιβαία αλλαγή µεταξύ δύο συναδέλφων του ιδίου
κόµµατος. Επιτρέπεται. Μην ανησυχείτε, κύριε συνάδελφε, δεν
σας αδικώ.
Κύριε Μπουτσικάκη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως αποδεικνύεται µε το σηµερινό νοµοσχέδιο, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας για
άλλη µια φορά επιταχύνει τις µεταρρυθµίσεις γιατί µετά το τέλος
της υγειονοµικής κρίσης, όπως ξέρουµε πάρα πολύ καλά, το
στοίχηµα το µεγάλο είναι η οικονοµία. Παρά την πανδηµία και
χάρη στο σύνολο των κυβερνητικών πρωτοβουλιών οι µέχρι σήµερα εξελίξεις, αλλά και οι θετικές εκτιµήσεις για το άµεσο µέλλον, έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες όλων. Τα πρόσφατα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι το εισόδηµα των νοικοκυριών
συνεχώς βελτιώνεται, οι ιδιωτικές καταθέσεις, οι οποίες τον Σε-
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πτέµβρη ανήλθαν σε 174 δισεκατοµµύρια ευρώ, ανεβαίνουν.
Αυτό φυσικά είναι αποτέλεσµα της µεθοδικής και συστηµατικής
δουλειάς της Κυβέρνησης, που µείωσε τους φόρους, µείωσε
ασφαλιστικές εισφορές και συγχρόνως έλαβε πρωτόγνωρα
µέτρα στήριξης για την ανακούφιση όλων των κοινωνικών οµάδων από τις συνέπειες της πανδηµίας.
Η πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας θέτει ως προτεραιότητα την
ανάπτυξη για τη συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, πάντοτε µε σεβασµό στα δικαιώµατα όλων. Διαµορφώνουµε ένα κράτος µε το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον, ένα
κράτος που υπηρετεί τον πολίτη και προάγει το δηµόσιο συµφέρον. Ακριβώς σε αυτή τη λογική εντάσσεται και το σηµερινό νοµοσχέδιο. Σήµερα αναµορφώνουµε και εκσυγχρονίζουµε την
οργάνωση και τη λειτουργία του υπαίθριου εµπορίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο θεσµός των λαϊκών αγορών
έχει αγκαλιαστεί από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, καθώς
προσφέρει στους καταναλωτές ποιοτικά αγροτικά προϊόντα και
µάλιστα στην καλύτερη τιµή. Είναι ο θεσµός που δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό να έρχεται σε άµεση επαφή µε τον καταναλωτή χωρίς ενδιάµεσα στάδια.
Το νοµοσχέδιο που ψηφίζουµε, λοιπόν, σήµερα στηρίζει τις
λαϊκές αγορές, στηρίζει τους χιλιάδες παραγωγούς που δραστηριοποιούνται σε αυτές και σε τελική ανάλυση στηρίζει τους ίδιους τους καταναλωτές. Δεν γίνεται οι αγορές να λειτουργούν
χωρίς κανονιστικό πλαίσιο. Δεν γίνεται να µην υπάρχουν καθηµερινοί έλεγχοι. Ρυθµίζουµε τις οργανωτικές και ελεγκτικές αρµοδιότητες και βάζουµε τάξη στις λαϊκές αγορές. Βελτιώνουµε
τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής. Με την εφαρµογή e-Καταναλωτής ψηφιοποιούµε τις διαδικασίες και ενηµερώνουµε τον
πολίτη. Να µην ανησυχούν οι επαγγελµατίες για τη λειτουργία
αυτού του νέου συστήµατος, καθώς θα υπάρξει και µέριµνα και
επαρκής χρόνος για την κατάρτισή τους µέσα από ευρωπαϊκά
προγράµµατα. Οι υπάρχουσες άδειες διατηρούν όλα τα δικαιώµατά τους, την ισχύ και τον τρόπο µεταβίβασής τους. Ενισχύουµε την ισότητα και τη διαφάνεια. Οι κενές θέσεις θα
προκηρύσσονται µε συγκεκριµένα κοινωνικά κριτήρια δύο φορές
τον χρόνο, ενώ θα δηµοσιεύονται εκ των προτέρων και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Μέσα από ένα ολοκληρωµένο ψηφιακό σύστηµα προχωράµε σε ηλεκτρονική καταγραφή όλων των λαϊκών αγορών και
των κενών θέσεων ανά περιοχή. Δεν µένουµε όµως µόνο σε
αυτό. Θεσµοθετούµε και τις πρότυπες λαϊκές αγορές, εκσυγχρονίζουµε συνολικά το πλαίσιο σχετικά µε την ανανέωση, τη µεταβίβαση, την πώληση, την απώλεια και την αλλαγή της άδειας και
της θέσης, καθώς και σχετικά µε τη χωροταξία των υπαίθριων
οργανωµένων αγορών. Στηρίζουµε και τις νέες µορφές αγορών
που αναπτύσσονται διαρκώς και τις συναντάµε όλο και περισσότερο στην καθηµερινότητά µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά το σηµερινό νοµοσχέδιο, µετά από εξαντλητικό διάλογο µε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, κατανοώ πλήρως την ανασφάλεια που µας
µεταφέρουν οι εκπρόσωποι και των παραγωγών και των επαγγελµατιών. Είναι αναµενόµενο κάθε φορά που έρχεται ένα νέο
νοµοσχέδιο, µία αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου, να υπάρχει
µια εύλογη αµφιβολία για το πώς θα εφαρµοστεί στην πράξη.
Θέλω όµως και εγώ µε τη σειρά µου να διαβεβαιώσω και να καθησυχάσω τους παραγωγούς και όλους τους επαγγελµατίες των
αγορών, καθώς εκσυγχρονίζουµε και αναβαθµίζουµε τον θεσµό,
ότι διασφαλίζουµε το δηµόσιο συµφέρον προς όφελος των επαγγελµατιών και των καταναλωτών, ότι σε καµµία περίπτωση δεν
ιδιωτικοποιούνται οι υπαίθριες αγορές, δεν εισέρχονται ιδιωτικές
εταιρείες και δεν επηρεάζονται οι θέσεις των παραγωγών και οι
άδειες των επαγγελµατιών. Σε τίποτα δεν θίγεται ο λαϊκός χαρακτήρας των αγορών. Οι περιφέρειες και οι δήµοι θα προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα χωρίς κανένα απολύτως πρόβληµα.
Η Κυβέρνηση είναι εδώ για να εκδώσει όλες τις προβλεπόµενες κανονιστικές πράξεις, τις αναγκαίες υπουργικές αποφάσεις
που απαιτούνται για την καλύτερη εφαρµογή του νέου νόµου και
του πλαισίου. Και όλοι εµείς είµαστε εδώ για να νοµοθετήσουµε
στο άµεσο µέλλον και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Για τους λόγους
αυτούς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να υπερψηφίσετε το νοµοσχέδιο.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Σκουρολιάκος
είχε δίκιο, διότι όταν είναι δύο του ίδιου κόµµατος και υπάρχει
Βουλευτής της Αντιπολίτευσης, παρεµβαίνει αυτός. Κατόπιν τούτου, ζητώ συγγνώµη.
Τον λόγο έχει ο κ. Σκουρολιάκος και µετά θα πάρει τον λόγο
για τρία λεπτά η κ. Ζαχαράκη, για να παρουσιάσει κι εκείνη το
κοµµάτι που την αφορά στην τροπολογία, στην οποία αναφέρθηκε και ο κ. Πλακιωτάκης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας για το παρόν νοµοσχέδιο έπλεξε το εγκώµιο των λαϊκών αγορών και µας είπε ότι είναι ένας θεσµός που πρέπει να
αναµορφωθεί. Φανταζόµασταν ότι θα έχει φέρει κάτι το οποίο θα
είναι προωθητικό και ενισχυτικό του βασικού κυττάρου των λαϊκών αγορών.
Δυστυχώς έφερε ένα νοµοσχέδιο που καταστρέφει αυτό το
κύτταρο των λαϊκών αγορών. Πανηγυρίζετε γιατί αποσύρετε την
αρχική σας πρόταση και πανηγυρίζετε γιατί αυτό που φέρατε
είναι λιγότερο κακό από το προηγούµενο. Να σηµειώσω ότι το
ισχύον πλαίσιο είναι ο ν.4499/2017, νόµος του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε και η Νέα Δηµοκρατία.
Η Κυβέρνηση λοιπόν µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έρχεται
να αποδείξει για ακόµα µια φορά σε όλους µας πως ο βασικός
πυρήνας της πολιτικής της δράσης είναι να κτυπήσει το κύτταρο
της αγροτικής παραγωγής αυτής της χώρας, που είναι οι λαϊκές
αγορές και να τις µετατρέψει σε κάτι άλλο που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσµο.
Ακούω τους συναδέλφους της Συµπολίτευσης να υπερασπίζονται το νοµοσχέδιο και νοµίζω ότι µιλούν για ένα άλλο νοµοσχέδιο πραγµατικά. Παραδίδετε συνολικά το υπαίθριο εµπόριο
της χώρας στα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα, όπως κάνετε µε
κάθε ευκαιρία σε κάθε νοµοσχέδιο που φέρνετε εδώ.
Δεν είναι τυχαίο πως κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων πολύ γνωστών σε όλους µας, η µεγάλη πλειοψηφία των φορέων ήταν
αντίθετη µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, που έρχεστε εδώ και
λέτε «Το κάνουµε για τους παραγωγούς, για να τους ενισχύσουµε». Διαφωνούσαν και σας το είπαν.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µέσα στην πανδηµία και µε το κύµα της ακρίβειας να
επελαύνει, δηλαδή στην πιο ακατάλληλη συγκυρία, επέλεξε να
διαλύσει τον ιστορικό και κοινωνικό ρόλο των λαϊκών αγορών και
τη στήριξη των νοικοκυριών µε φθηνά προϊόντα, φρέσκα και ποιοτικά.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας εκτοπίζει τους παραγωγούς από τις λαϊκές αγορές. Πείτε το. Παραδεχτείτε το. Και µην
έρχεστε εδώ και λέτε ότι τους ενισχύει. Εκτοπίζει τους παραγωγούς, κατευθύνοντας τους καταναλωτές στα µεγάλα καταστήµατα τροφίµων. Ξηλώνει το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο και αντί για
άδεια, υπάρχει θέση πια που την αποκτά κάποιος µε διαγωνισµό.
Καταργείται δηλαδή η άδεια της λαϊκής που είναι ο πυρήνας
της λειτουργίας των αγορών. Βάζει κριτήρια που ισοδυναµούν
µε πραγµατική λαιµητόµο για τις θέσεις: πτυχία, ηλικία, αριθµό
παιδιών. Αναζητούµε δηλαδή πτυχιούχους πολύτεκνους και µε
διδακτορικό ίσως, οδηγώντας στην ανεργία και την αστεγία παραγωγούς, αγρότες και πωλητές.
Αποκλείει τους εκπροσώπους παραγωγών και µικροπωλητών
από τη λήψη αποφάσεων και για ζητήµατα που τους αφορούν.
Μνηµείο δηµοκρατίας και αυτό, γνωστό στον βίο και την πολιτεία
αυτής της Κυβέρνησης. Διαλύει τις αγορές καταναλωτών, αφού
καταργείται χωρίς καµµία αιτιολόγηση το άρθρο 37 του
ν.4499/2017, όπως είπα και προηγουµένως.
Σε αυτές τις αγορές συµµετέχουν οι οικοτέχνες, µεταποιητές
και ήδη έχει χτιστεί εδώ και αρκετά χρόνια µια άµεση σχέση µε
τους καταναλωτές, οι οποίοι µπορούν να βρουν µεγάλη ποικιλία
προϊόντων σε χαµηλές τιµές, αποφεύγοντας τους µεσάζοντες,
που εκµεταλλεύονται και τον κόπο των παραγωγών και το βαλάντιο των καταναλωτών. Αυτές τις αγορές κτυπάτε.
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Ας θυµίσουµε λοιπόν ότι η δράση τους δεν ξεκινά από το 2017,
όταν θεσµοθετήθηκαν οι αγορές των καταναλωτών, αλλά από το
2012, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατά την αρχή της οικονοµικής κρίσης, όταν σε συνεργασία µε πολίτες δηµιουργήθηκαν οι
κατά τόπο αγορές χωρίς µεσάζοντες, ενισχύοντας ένα µεγάλο
κίνηµα αλληλεγγύης στην πλειονότητα των δήµων της χώρας και
στηρίζοντας µε τεράστιες ποσότητες τροφίµων κοινωνικά παντοπωλεία των δήµων, τα συσσίτια των εκκλησιών, τις δοµές αλληλεγγύης, για να αντιµετωπίσουν την οικονοµική ανέχεια της
ελληνικής κοινωνίας. Γενναία υπήρξε η συµπαράσταση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις δράσεις.
Εδώ θα έχετε δίκιο να πείτε «Γι’ αυτό φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ», αλλά
δεν σας συµφέρει. Γι’ αυτό και οι αγορές αυτές είναι οι µοναδικές που οι παραγωγοί τους, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, εξαιρέθηκαν από τα µέτρα στήριξης της Κυβέρνησης,
εξαιτίας τάχα των µέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης. Στα καταστήµατα και τα µεγάλα σουπερµάρκετ, το µετρό και αλλού,
φαίνεται πως τηρούνταν όλα τα µέτρα.
Κυρίες και κύριοι της κυβερνητικής Πλειοψηφίας, ο νόµος
αυτός διατρέχεται από σωρεία κυρώσεων στις οποίες εξαντλείται
η τιµωρητική διάθεση στους µη προνοµιούχους που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές. Η αναστολή αδείας που προβλέπεται σε σωρεία παραβάσεων είναι στην ουσία αφαίρεση, αφού
προϋπόθεση να αρθεί η αναστολή είναι η επαναπροκήρυξη της
θέσης που δεν µπορεί να διασφαλιστεί ότι θα γίνει σε εύλογο
χρόνο.
Ταυτόχρονα µε το άρθρο 6, αλλά και στον συνδυασµό του µε
το άρθρο 11, καταργείται εκ των πραγµάτων ένα βασικό στοιχείο: η άδεια της λαϊκής. Ο παραγωγός πλέον δεν θα έχει άδεια,
θα έχει µία θέση. Έτσι αν ένας παραγωγός εξαντλήσει την παραγωγή του, έως ότου έχει νέα χάνει τη θέση και την άδεια. Τους
στέλνουµε λοιπόν εκτός πλαισίου των υπαίθριων αγορών, προετοιµάζοντας την έλευση µεγαλεµπόρων και µεσαζόντων.
Υπάρχουν και άλλα σηµεία παγίδες. Για παράδειγµα, αν ξεχάσει κάποιος µέσα σε έναν χρόνο δύο αποδείξεις, ανεξαρτήτως
ποσού, χάνει την άδεια. Τίθεται εδώ ζήτηµα ισοπολιτείας, ισονοµίας και συνταγµατικότητας. Με δύο αποδείξεις µέσα σε έναν
χρόνο, στερείτε την άδεια σε µια οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση,
σε ένα σουπερµάρκετ;
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, στην ανατολική Αττική όπου δραστηριοποιούµαι πολιτικά, παραγωγοί και λιανοπωλητές είναι σε απόγνωση, στον κάµπο των Μεσογείων, τον
Μαραθώνα, στη βορειοανατολική Αττική. Αλλά δεν µας κάνει εντύπωση η αναλγησία του νοµοσχεδίου που φέρατε για ψήφιση.
Έχετε ξεπεράσει και τους κλασικούς του νεοφιλελευθερισµού.
Διεκδικείτε παγκόσµια πατέντα εκδικητικότητας προς τη µεσαία
τάξη, τους αγρότες και το λαό. Άλλα λέγατε προεκλογικά.
Κι επειδή είµαστε εδώ στο Υπουργείο του κ. Γεωργιάδη, να θυµίσω ότι ένα από τα πολλά ψέµατα που είπατε στον ελληνικό λαό
για να υφαρπάξετε την εξουσία ήταν ότι σε µια βδοµάδα θα έµπαιναν οι µπουλντόζες στο Ελληνικό. Έχουν περάσει εκατόν είκοσι εβδοµάδες, κύριε Υπουργέ, ένα διάστηµα που δεν το λες
και λίγο, αλλά νοµίζετε ότι ο κόσµος θα σας ακούει και θα πείθεται ακόµα και σε τέτοια χοντρά πράγµατα.
Προφανώς καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο και όταν στην επόµενη κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η βασική δύναµη, αυτός ο
νόµος θα καταργηθεί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η Υφυπουργός κ. Ζαχαράκη για το θέµα της τροπολογίας, για τρία
λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ (Υφυπουργός Τουρισµού): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Φέρνουµε σήµερα µία τροπολογία για να µπορέσουµε να διευκολύνουµε τα προγράµµατα µετεκπαίδευσης και επανακατάρτισης, τα οποία κάνει κάθε χρόνο το Υπουργείο Τουρισµού. Θα
ήθελα να σας πω ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να µπορέσουµε
να αξιοποιούµε τους ανθρώπους που προσλαµβάνουµε για οκτώ
µήνες κατά τη διάρκεια της δικής τους πορείας εκεί.
Θυµίζω ποια είναι αυτά τα προγράµµατα. Αυτά θεσπίστηκαν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µε το ν.1077/1980, γίνονται κάθε χρόνο, µπορούν να ξεκινήσουν
κάποια στιγµή µέχρι τις 16 Οκτωβρίου και να διαρκέσουν µέχρι
τις 30 Ιουνίου. Πολλές φορές όµως οι διοικητικές υποχρεώσεις
για να µπορούν και να τελειώσουν οι διοικητικές εργασίες για τα
υπάρχοντα, αλλά και για να προγραµµατιστούν τα επόµενα,
απαιτούν αυτοί οι άνθρωποι να µπορούν να κάνουν το σύνολο
της οκτάµηνης παρουσίας τους ως ΙΔΟΧ.
Άρα φέρνουµε αυτή την τροπολογία σήµερα για να µπορέσουµε να διευκολύνουµε ενέργειες, όπως είναι πληρωµές ωροµίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, µισθωµάτων, προµηθευτών,
συνεργασία µε τον ΟΑΕΔ για την αποπληρωµή των δικαιούχων
που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και βέβαια, και πληθώρα διοικητικών διαδικασιών για την προετοιµασία, όπως σας είπα, του
προγράµµατος για την επόµενη χρονιά.
Με αυτή τη διάταξη δίνεται η πάγια δυνατότητα µε τεκµηριωµένη εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας, οι εργαζόµενοι µε σύµβαση ορισµένου χρόνου στα τµήµατα µετεκπαίδευσης να
ολοκληρώνουν το προβλεπόµενο οκτάµηνο και ζητούµε από την
ελληνική Βουλή, το ελληνικό Κοινοβούλιο να την κάνει αποδεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεχίζουµε µε τη συνάδελφο από τον ΣΥΡΙΖΑ, την κ. Χαρά Καφαντάρη.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ένα σχολιάκι µόνο θα κάνω για αυτά που ακούµε από το πρωί
και από Βουλευτή της Συµπολίτευσης, µε πολλές νουθεσίες, και
στον ΣΥΡΙΖΑ και στην Αντιπολίτευση. Λέει να βρούµε κοινή
γλώσσα -µας παρότρυνε- για την αντιµετώπιση της πανδηµίας.
Πόσο υποκριτικό είναι αυτό από την πλευρά της Κυβέρνησης συνολικά, όταν για τρίτη φορά απορρίπτεται η πρόταση του Αλέξη
Τσίπρα για επιτροπή επιστηµόνων κοινής αποδοχής, για να διαχειριστούν το θέµα της πανδηµίας; Η υποκρισία πάει κι έρχεται
και αυτό δεν είναι καθόλου καλό όταν ακούγεται και µέσα στον
χώρο του Κοινοβουλίου.
Το νοµοσχέδιο τώρα είναι ταφόπλακα στον λαϊκό θεσµό των
λαϊκών αγορών. Ταφόπλακα σε έναν αδιαµεσολάβητο θεσµό µεταξύ καταναλωτή και παραγωγών και µικρών εµπόρων για φρέσκο και φθηνό προϊόν. Είναι ένας θεσµός µε ενενήντα δύο
περίπου χρόνια ιστορία, που στήριξε σε πολύ δύσκολες εποχές
την κοινωνία.
Εσείς, κύριοι της Κυβέρνησης, το ονοµάζετε µεταρρύθµιση,
αλλά όλοι γνωρίζουν τι είναι οι µεταρρυθµίσεις της Νέας Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όλοι φοβούνται, όταν
ακούνε µεταρρύθµιση και εκσυγχρονισµό. Γιατί µεταρρύθµιση
ονοµάσατε και την ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήµατος, µεταρρύθµιση είπατε και τις αλλαγές στα εργασιακά, µεταρρύθµιση στην αγορά ενέργειας, όταν πλέον ένα δηµόσιο
κοινωνικό αγαθό, όπως είναι η ενέργεια, µε βασικό πυλώνα τη
ΔΕΗ µέχρι σήµερα, το ιδιωτικοποιείτε, τον ΔΕΔΔΗΕ κ.λπ.. Έτσι,
µεταρρύθµιση, ονοµάζετε και το εν λόγω σχέδιο νόµου.
Αυτό όµως που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι δεν είναι µόνο οι
ενδιαφερόµενοι, είτε παραγωγοί είτε µικροέµποροι, οι οµοσπονδίες τους σε όλη την Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία,
τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Είναι και δικοί σας άνθρωποι,
είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση που βάζει ζητήµατα για το εν λόγω
σχέδιο νόµου και δεν πρέπει να το ξεχνάµε αυτό, όπως και τις δηλώσεις του κυρίου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και του
Περιφερειάρχη Αττικής. Όλοι είναι αντίθετοι σε αυτό που πάτε να
κάνετε, αλλά εσείς φαίνεστε αποφασισµένοι να προχωρήσετε.
Ακόµα και κυβερνητικοί Βουλευτές σε τοποθετήσεις τους στις επιτροπές έβαλαν κάποιες ενστάσεις σε κάποια ζητήµατα.
Όµως εσείς προχωρείτε, γιατί ο στόχος σας ποιος είναι; Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα.
Ό,τι έχει χαρακτήρα κοινωνικό είναι κάτι το οποίο σας ενοχλεί,
είναι αντίθετο στην ιδεοληπτική σας πολιτική.
Προσπαθήσατε όλον αυτόν τον καιρό να διασπάσετε και τον
αγώνα των ενδιαφεροµένων συλλόγων, οµοσπονδιών ανά την
Ελλάδα, αλλά δεν το καταφέρατε, ο αγώνας συνεχίζεται. Γιατί
θα πω το εξής: Κανείς δεν αρνείται ότι υπάρχουν προβλήµατα
στη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Υπάρχει όµως ο νόµος του
ΣΥΡΙΖΑ, ο ν.4499/2017. Μπορεί να χρειάζονται κάποιες αλλαγές.
Κάντε αυτές τις αλλαγές. Μην αλλάζετε συνολικά τη φιλοσοφία
λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
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Εσείς µιλάτε για δεκαέξι υπουργικές αποφάσεις. Δήθεν πήρατε πίσω κάποιες ρυθµίσεις σε αυτό το οκτάµηνο των διαπραγµατεύσεων, αλλά µε τις δεκαέξι αυτές υπουργικές αποφάσεις,
που προβλέπονται µέσα από το σχέδιο νόµου, ο κάθε υπουργός
µπορεί να φέρει τα πράγµατα στα µέτρα του, υπηρετώντας
πάντα -µιλώ για την Κυβέρνηση Μητσοτάκη- µεγάλα ιδιωτικά
συµφέροντα.
Σταδιακά εκτοπίζετε τους παραγωγούς από τις λαϊκές αγορές,
καταργώντας ουσιαστικά µε τα µέτρα αυτό το 50-50 παραγωγοί
και µικροέµποροι, το οποίο κατοχυρωνόταν και µε τον
ν.4499/2017, έναν νόµο ο οποίος ήταν προϊόν ουσιαστικής διαβούλευσης. Γιατί για εµάς, για τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία, οι λαϊκές αγορές, πέραν του ότι έχουν έναν κοινωνικό
χαρακτήρα, θεωρούµε ότι το υπαίθριο εµπόριο είναι κάτι πολύ
σηµαντικό, είναι ένα υποσύνολο του εµπορίου, oι απασχολούµενοι σε αυτό είναι άνθρωποι αξιοπρεπείς, είναι άνθρωποι που δουλεύουν σε δύσκολες συνθήκες και πρέπει να αντιµετωπίζονται
ανάλογα.
Έχετε µια ουσιαστικά τιµωρητική διάθεση και µε τα πρόστιµα,
τα οποία εισάγετε στο εν λόγω σχέδιο νόµου. Επίσης δεν υπάρχει -αυτό που αναφέρθηκε από πολλούς- άδεια, αλλά υπάρχει
θέση. Και βέβαια τα προσόντα είναι πολύ συζητήσιµα, αυτά τα
κριτήρια τα οποία βάζετε. Μιλάτε για διδακτορικά, µεταπτυχιακά
κ.λπ.. Και έρχοµαι και λέω, αυτές είναι οι πολλές και καλοπληρωµένες θέσεις που έταζε ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά στην πατρίδα µας για να έρθει στη διακυβέρνηση της χώρας;
Απαιτείτε από τους παραγωγούς -άλλο ένα ζήτηµα- από ανθρώπους του µόχθου, του χωραφιού, της πρωτογενούς παραγωγής, ο καθένας να έχει και έναν ατοµικό λογιστή κάθε ηµέρα
για να µπορεί να µπαίνει στο σύστηµα και να δηλώνει το προϊόν
του και το τι θα πουλήσει και όλα αυτά.
Επίσης, άλλο σηµαντικό, αφαιρείτε από τους ενδιαφερόµενους ουσιαστικά τη συµµετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, τη
στιγµή που σαρώνει η ακρίβεια, τη στιγµή που οι τιµές του ηλεκτρικού ανεβαίνουν ανεξέλεγκτα και ο απλός καταναλωτής αρχίζει να το βλέπει τώρα και µε τους λογαριασµούς που έρχονται,
τη στιγµή που η κλιµατική αλλαγή είναι ένας κίνδυνος µεγάλος.
Ας ευχηθούµε το Σάββατο στη Γλασκώβη, που διεξάγεται τώρα
η COP26, και θα είµαι παρούσα µε συνάδελφο από την πλειοψηφία, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντοςότι θα παρθούν κάποια συγκεκριµένα µέτρα γιατί ο κίνδυνος είναι
µεγάλος. Τη στιγµή που η κλιµατική αλλαγή επιδρά στον πρωτογενή τοµέα, αντί να πάρετε µέτρα ουσιαστικά ενίσχυσης των παραγωγών, µέτρα ελάφρυνσης, αν θέλετε, και οικονοµικής για την
ακρίβεια η οποία υπάρχει, όχι µόνο στα καύσιµα, αλλά στα αγροεφόδια και παντού, εσείς έρχεστε και αυτόν τον θεσµό των λαϊκών αγορών, που ο παραγωγός µπορεί να προσφέρει το προϊόν
του, εσείς ουσιαστικά το κτυπάτε οριστικά θα έλεγα, αν εφαρµοστούν όλα αυτά που προβλέπονται εις βάρος των παραγωγών,
αλλά όχι µόνο. Είναι και εις βάρος των καταναλωτών, γιατί ο καταναλωτής θέλει φθηνό, φρέσκο προϊόν ουσιαστικά. Και µε βάσεις δηµοσκοπήσεις οι καταναλωτές αγκαλιάζουν τον θεσµό των
λαϊκών αγορών.
Βέβαια πολύ σηµαντικό ζήτηµα είναι και το ότι καταργείτε και
τις αγορές παραγωγών, οι οποίες στα χρόνια της κρίσης και της
οικονοµικής -εύχοµαι να µην ξαναζήσουµε αυτού του επιπέδου
οικονοµική κρίση που ζήσαµε τα τελευταία χρόνια µε τη νυν Κυβέρνηση, µιας και η δεκαετία της κρίσης ήταν ολέθρια για όλουςπροσέφεραν πάρα πολλά στο κοινωνικό σύνολο και την ελληνική
κοινωνία. Εσείς αυτό θέλετε να το καταργήσετε.
Αλλά επιτρέψτε µου, κλείνοντας, να πω ότι δεν θέλετε και τη
δηµοκρατία, γιατί η τροπολογία που φέρνετε για τις εκλογές και
το εκλογικό σύστηµα στην Ελληνική Αστυνοµία και στα συνδικαλιστικά τους πράγµατα, καταργώντας την απλή αναλογική δείχνει την αντίληψή σας. Αγώνες χρόνων από τους εργαζόµενους
στα Σώµατα Ασφαλείας, τους οποίους εµείς αντιµετωπίζουµε
σαν εργαζόµενους µε δικαιώµατα, πάτε να το καταργήσετε κι
αυτό µε την αλλαγή του εκλογικού νόµου και την επαναφορά του
πλειοψηφικού συστήµατος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα ξεκινώντας για τις λαϊκές αγορές να υποµνήσω κάτι
το οποίο το προσπερνάει η ελληνική Κυβέρνηση. Θεωρώ ότι το
νοµοσχέδιο είναι ως συνήθως λάθος και τη λάθος στιγµή.
Άσχετα µε την πρόθεση, γιατί ξέρετε οι προθέσεις πολλές φορές
είναι σπαρµένες µε τριαντάφυλλα και µε ωραία λουλούδια, το
αποτέλεσµα όµως είναι εγκληµατικό.
Έχουµε µια ενεργειακή κρίση η οποία υφέρπει. Έχουµε τροµακτική άνοδο των τιµών, την οποία αντιµετωπίζουν οι πολίτες.
Δίχως σχέδιο, δίχως πρόβλεψη φέρνετε ένα νοµοσχέδιο που ουσιαστικά δηµιουργεί µεγαλύτερα προβλήµατα απ' ό,τι επιλύει.
Θα δώσω ένα παράδειγµα και δεν µε ενδιαφέρει αν ενοχληθούν κάποιοι Υπουργοί της Νέας Δηµοκρατίας. Το µόνο που ενδιαφέρει αυτήν την Κυβέρνηση -και το λέω µε πόνο ψυχής και µε
θλίψη- είναι η διαίρεση του ελληνικού λαού, είναι η τακτική των
Αγγλοσαξόνων «διαίρει και βασίλευε». Τι έκαναν; Ο Υπουργός
έχει έναν κολλητό που το «παίζει», αυτοπροσδιορίζεται, εκπρόσωπος των λαϊκατζήδων, κολλητός του κυρίου Υπουργού, δηλαδή έχει έναν διασπαστή δίπλα του, αλλά οι πραγµατικοί
παραγωγοί δεν εκπροσωπούνται πραγµατικά.
Ξέρετε, αυτό που δεν έχετε καταλάβει, το έγκληµα που έχει
γίνει την τελευταία εικοσαετία στην ελληνική οικονοµία είναι το
αυτονόητο: Η ελληνική οικονοµία βασίστηκε πάνω στα µικρά µαγαζιά, στη µικροµεσαία επιχείρηση και στα µικρά µαγαζιά. Για να
εξυπηρετηθούν τα σουπερµάρκετ έκλεισαν οι φούρνοι. Για να
εξυπηρετηθούν οι αλυσίδες σουπερµάρκετ έκλεισε ο ψαράς της
γειτονιάς. Για να φιλοξενηθούν, να τακτοποιηθούν οι φίλοι µας
τα σουπερµάρκετ, έκλεισαν τα µανάβικα, έκλεισαν τα κρεοπωλεία και δώσατε άδεια στα µεγάλα καταστήµατα, τα σουπερµάρκετ, που είναι επτά, οκτώ κολλητοί σας -φάνηκε άλλωστε από τις
τελευταίες εξελίξεις µε τον Μασούτη, ότι είναι κολλητοί σας πολλοί εξ αυτών, και το λέω µε πόνο ψυχής- ότι κλείσατε τα µικρά
µαγαζιά και τα οδηγήσατε όλα στα σουπερµάρκετ µέσα, µανάβικα, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, µέσα σε σουπερµάρκετ. Αυτό
λοιπόν δεν είναι εξυπηρέτηση των πολιτών, αυτό είναι η υπηρέτηση των ολιγαρχών και των σουπερµάρκετ. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγµατικότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και να δεχθώ εγώ ότι το κάνατε γιατί πρέπει τα σουπερµάρκετ
να έχουν καλύτερους τζίρους κ.λπ., το αντιλαµβάνοµαι, έχουµε
ελεύθερη αγορά. Έχετε ελέγξει ποτέ αυτές τις εταιρίες τις πολυεθνικές, τις τιµές τους; Έχει πάει ελεγκτικός µηχανισµός σε
ένα σουπερµάρκετ, στα «LIDL» λέω εγώ, γερµανικών συµφερόντων, που φορολογείται να µην σας πω πώς, στη µητρική εταιρεία
στη Γερµανία, παίρνουν το χρήµα από εδώ και το στέλνουν πίσω.
Προϊόν ελληνικό σε γερµανικό σουπερµάρκετ φθηνότερο κατά
30% από το ελληνικό, της ίδιας αντιπροσωπείας, της ίδιας αλυσίδας, του «LIDL». Έχετε κάνει ποτέ έλεγχο; Ποτέ, ποτέ πραγµατικό έλεγχο. Και το λέω µε πόνο ψυχής.
Τι λέει το νοµοσχέδιο των λαϊκών αγορών; Οι θέσεις λέει, πρώτον µε προκήρυξη. Δηλαδή θα δίνονται άδειες χωρίς κενή θέση,
θα περιµένουν πότε θα αδειάσει µια θέση για να δώσουν µια δεύτερη. Ο Υπουργός θα αποφασίζει, ο Καίσαρας, ο µέγας, ο
Υπουργός, που µπορεί να είναι δικηγόρος, µπορεί να είναι γιατρός, µπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο πέρα από επιχειρηµατίας
ή παραγωγός –δεν ξέρω ο κύριος Yπουργός τι δουλειά κάνει- θα
αποφασίζει για τη λαϊκή γειτονιά στο Άνω Κατωµέρι της Δράµας,
στο Δοξάτο. Ο Υπουργός λέω. Μάλιστα. Πώς και ποια είδη θα
πωλούν, αποφασίζει ο Υπουργός.
Δηλαδή έχουµε έναν νέο υπερσυγκεντρωτισµό και ρουσφετολογική διαδικασία, µην κοροϊδευόµαστε. Οι λαϊκές είναι ένα µεγάλο µαγαζί. Ξέρουµε πώς δίνονται οι άδειες από τις νοµαρχίες,
τις περιφέρειες και λοιπά. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Αντί λοιπόν να σπάσουµε το απόστηµα και να στηρίξουµε τον
παραγωγό, δηµιουργούµε γάγγραινα στο µηχανισµό. Γιατί; Γιατί
είµαστε ανίκανοι να δώσουµε τη λύση. Με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί το 50-50 ισορροπία µεταξύ παραγωγών και πωλητών;
Ο παραγωγός θα πρέπει να πουλήσει το 50% της παραγωγής
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βάσει της δήλωσης ΟΣΔΕ. Αν υπάρξει θεοµηνία θα χάσει την
άδειά του, ναι ή όχι; Είναι ερωτήσεις που δεν απαντώνται. Οι παραγωγοί, λέει, θα πρέπει κάθε πρωί να δηλώνουν ποσότητα και
τιµές, λέει, στην εφαρµογή e-Καταναλωτής, ενώ µεγάλα σουπερµάρκετ, των κολλητών σας, που πηγαίνετε και στα εγκαίνιά τους,
δεν δηλώνουν το παραµικρό. Δηλαδή ο µεγάλος να µην δηλώνει
τίποτα και ο µικρός, που θα βγάζει 50-100 ευρώ, αν βγάζει, πρέπει
να δηλώνει τα πάντα.
Μοριοδότηση, λέει, δεκαπέντε µόρια σε πτυχιούχους πανεπιστηµίου και πέντε µόρια σε αποφοίτους λυκείου. Δεν ντρέπεστε
λίγο; Σπουδάζουµε τα παιδιά µας για να τους κάνουµε λαϊκατζήδες; Για µένα το επάγγελµα αυτό είναι τιµητικό, ο παραγωγός πρέπει να πουλάει τα προϊόντα του, όχι ο µαθηµατικός, ο φυσικός, ο
µηχανολόγος-µηχανικός. Τι είναι αυτά που κάνετε; Έτσι θα φέρετε
τα παιδιά µας πίσω από το εξωτερικό; Θα γεµίζετε τις λαϊκές µε
τα παιδιά µας µε µοριοδοτήσεις-µαϊµού; Γιατί ξέρουµε πως βγαίνουν οι µοριοδοτήσεις και πώς γίνονται.
Μετατρέπετε λοιπόν την λαϊκή αγορά σε υπαίθριο εµπορικό κέντρο. Ουσιαστικά θα εµφανιστούν οι µικροί αγρότες. Χάνεται ο
όρος «παραγωγός». Κάποιοι εδώ µέσα ξέρετε τι σηµαίνει παραγωγός, γιατί είστε από περιοχές και επαρχίες που παράγουν προϊόντα.
Τα πρόστιµα δε είναι εξοντωτικά. Και άκουσα µε θράσος τον
Υπουργό να δηλώνει ότι δεν είναι εξοντωτικά τα πρόστιµα. Ξέρει
ο Υπουργός τι σηµαίνει 1.000 ευρώ; Ξέρει ο Υπουργός τι σηµαίνει
πρόστιµο 1.000 ευρώ; Το ξέρει αυτός ο Υπουργός, που µιλάει µε
θράσος καθηµερινά στα κανάλια και εκτίθεται κι ο ίδιος και η Νέα
Δηµοκρατία; Τους αντιµετωπίζετε σαν τους διαπλεκόµενους φίλους σας, τους θεωρείτε πλούσιους, ολιγάρχες. Ποιους; Τους λαϊκατζήδες, τους ανθρώπους τους απλούς, µε το µεροκάµατο. Δεν
ντρεπόµαστε λίγο;
Ανοίγετε -εδώ είναι το χειρότερο- πάλι σε ιδιώτες φίλους τον
φορέα διαχειρίσεως, δηλαδή σε ολιγάρχες. Δεν ξέρετε τι λέει η
πιάτσα; Να σας το πω εγώ, γιατί εγώ περπατάω στο πεζοδρόµιο,
σε αντίθεση µε κάποιους Υπουργούς σας. Ότι δουλεύετε για τέσσερις-πέντε ολιγάρχες, για να ελέγξουν όλες τις λαϊκές αγορές
σε αυτήν τη χώρα. Αυτό είναι, εξυπηρέτηση ολιγαρχών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Τι προτείνουµε εµείς; Γιατί εµείς έχουµε πρόγραµµα και σχέδιο.
Γιατί δεν αντιγράφετε πετυχηµένες συνταγές; Αφού δεν έχετε
σχέδιο. Και κάνετε copy paste σχέδιο που σας προτείνουν οι ολιγάρχες εναντίον των παραγωγών.
Ευρώπη. Τι ισχύει στην Ευρώπη; Διαχωρισµός παραγωγών και
εµπόρων. Διότι άλλο ο έµπορος, ο αεριτζής, ο φίλος του Υπουργού και άλλο ο παραγωγός που καλλιεργεί, µοχθεί, οργώνει, φρεζάρει, σπέρνει και µαζεύει το προϊόν. Δεν είναι το ίδιο πράγµα. Ο
ένας είναι αεριτζής και αέρα κοπανιστό πουλάει για να ανεβάζει
την τιµή του προϊόντος, γιατί αν κάνει 1 ευρώ ο αεριτζής το πάει
στο 1,30 ευρώ ή στο 1,50 ευρώ για να βγάλει τα τριάντα λεπτά.
Στήριξη παραγωγών στις λαϊκές, όχι µεσαζόντων. Οι µεσάζοντες είναι φίλοι σας εδώ και δεκαετίες και εκβιάζουν τον παραγωγό,
τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα, αυτόν που παράγει πλούτο στον τόπο
µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Έχουµε κάνει άλλη µια πρόταση, δεν µας ακούει κανείς: Επιτέλους τράπεζα σπόρων σοβαρή η χώρα µας, επιτέλους.
Τέταρτη πρόταση: δηµιουργία βιοµηχανίας φυτοφαρµάκων. Ξέρετε τι σηµαίνει η άνοδος των φυτοφαρµάκων, το έχετε αντιληφθεί; Σηµαίνει ότι ανεβαίνει το κόστος παραγωγής. Ξέρετε ότι δεν
έχουµε πραγµατική βιοµηχανία ζωοτροφών και φυτοφαρµάκων
στην Ελλάδα; Γιατί αν είχαµε δική µας εγχώρια, θα συγκρατούσαµε τις τιµές και η συγκράτηση των τιµών δεν µετακυλίεται στο
προϊόν. Αυτό δεν καταλαβαίνετε, τα βασικά. Γι’ αυτό σας λέω, ο
δικηγόρος δεν έχει δουλειά σε αυτές τις δουλειές. Είναι απίστευτα
αυτά που συµβαίνουν.
Και να σας πω και κάτι πολύ απλό: Από το 1974 -πραγµατικά
ρωτήστε τον κ. Χαρακόπουλο που είναι από τη Λάρισα- θα σας
πούµε το πιο µεγάλο πρόβληµα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής: Δεν έχει γίνει αναδασµός. Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα
µιας αγροτικής καλλιέργειας είναι ο αναδασµός, που δεν έχει γίνει
ποτέ πραγµατικά αναδασµός.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δώστε κίνητρα. Διάβαζα στη «WASHINGTON POST» χθες, ότι
το αγροτικό πρόγραµµα των Ηνωµένων Πολιτειών περιλαµβάνει
νέες ροµποτικές τεχνολογίες µε µηδενικά επιτόκια από τις τράπεζες για να γίνουν οι αγρότες της πέµπτης και έκτης γενιάς καλλιεργητές. Εδώ είµαστε µε θερµοκήπια του 1980. Πηγαίνεις στην
Ολλανδία, που επισκέφθηκα εγώ, και πραγµατικά σε πιάνει πόνος
ψυχής, γιατί τα θερµοκήπια στο χωριό µου, στην Πέλλα, είναι
κάτι µε πλαστικά νάιλον κι εκεί έχουν εκατό στρέµµατα θερµοκήπια µε υδροπονική, µε καλλιέργειες κ.λπ.. Πού να ανταγωνιστεί
αυτή η χώρα όταν έχει µυαλά του ’70 και του ’80 και πηγαίνουµε
στο 2030; Πώς να την ανταγωνιστούµε αυτή την οικονοµία; Για
πείτε µου εσείς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Το κυριότερο: εκµετάλλευση υδάτων. Ποτέ δεν έχει γίνει ένα
σχέδιο εκµετάλλευσης των υδάτων µας και όλο το σχέδιο το δικό
µας είναι να στηρίξουµε τον παραγωγό, τον καλλιεργητή. Γιατί
ο καλλιεργητής µπορεί και δίνει προϊόντα. Ο µεσάζοντας ο αεριτζής, που στηρίζετε εσείς, οι δήθεν έµποροι, είναι -θα το πω ευθέως- το καρκίνωµα της παραγωγής πλούτου αυτού του τόπου.
Δεν είναι κακό να είσαι αεριτζής, κακό είναι µια κυβέρνηση να
εξυπηρετεί τον αεριτζή και όχι τον παραγωγό.
Όγδοη πρόταση: χτύπηµα εισαγωγών οµοειδών προϊόντων. Το
έχω τονίσει χιλιάδες φορές. Διάβαζα µια έκθεση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η οποία λέει απίστευτα πράγµατα, απίστευτα. Εγώ δεν
λέω να βάλεις δασµούς µόνο, αλλά να κάνεις ποιοτικό έλεγχο.
Άντε, δασµούς δεν µπορείτε να βάλετε. Γιατί; Διότι ποτέ οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας δεν υπέγραψαν κείµενο
εναντίον της Τουρκίας, που φέραµε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ως Ελληνική Λύση εµείς. Και φέραµε κείµενα εναντίον της εισαγωγής οµοειδών προϊόντων από την Τουρκία, ανταγωνιστικών
των ελληνικών, που εκεί το κόστος παραγωγής είναι πολύ χαµηλότερο.
Τι είπε η Ελληνική Λύση; Ελάτε, κύριοι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δηµοκρατίας, του ΚΙΝΑΛ, να υπογράψουµε ένα
κείµενο να απαγορευτεί να έρθει το µαρουλάκι εδώ, να έρχεται
η τοµάτα εδώ, να έρχεται η πατάτα εδώ, να έρχεται το προϊόν
που είναι ανταγωνιστικό του Έλληνα παραγωγού. Και όνειδος,
να µην υπογράψει ούτε ένας Ευρωβουλευτής εκ του ελληνικού
λαού και να πει: «Ναι, είµαι υποχρεωµένος να υπογράψω». Αντ’
αυτού, δίνετε χρήµατα στην Τουρκία για να παραβιάζει κάθε έννοµο δίκαιο και κάθε διεθνές δίκαιο.
Αναλύσεις εξαγωγών τροφίµων και γεωργικών προϊόντων από
την Τουρκία, έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Περίπου το 25%
των προϊόντων κρίθηκαν ακατάλληλα. Τι κάνεις λοιπόν ως κράτος
σοβαρό, κύριε Υπουργέ µου; Στέλνεις τους φορείς στα σύνορα
να ελέγξουν την ποιότητα του προϊόντος. Διότι το 20% ήταν µολυσµένα µε φυτοφάρµακα, δεκατρείς απαγορευµένες ουσίες
στις εξαγωγές και η Ελληνική Λύση τι λέει εδώ και καιρό; Όχι δασµούς, δεν µπορείτε, ανίκανοι, δεν θέλετε. Ποιοτικός έλεγχος
στα σύνορα, ώστε να µην περνάει κανένα δηλητηριώδες τρόφιµο
και το καταναλώνει ο Έλληνας πολίτης. Απλά πράγµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και έτσι δίνεις κίνητρο και στα ελληνικά οµοειδή προϊόντα να
υπάρξουν για υγειονοµικούς λόγους. Εγώ δεν σας λέω µόνο για
οικονοµικούς.
Εµείς λέµε στον ελληνικό λαό ότι δεν µπορείς να περιµένεις
από αυτούς που σε κατέστρεψαν να γίνουν οι άνθρωποι που θα
σε σώσουν. Ποιοι σε κατέστρεψαν, Έλληνα και σε κοιτάνε στα
µάτια; ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, Νέα Δηµοκρατία. Αυτοί κατέστρεψαν και
την Ελλάδα και την ελληνική οικονοµία και αυτή είναι η αλήθεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και αυτό το λέει ο Αριστοφάνης στους «Βατράχους», για κάποιους που γνωρίζουν ή δεν γνωρίζουν.
Κύριοι συνάδελφοι, οι επόµενοι µήνες είναι κρίσιµοι και για την
οικονοµία και για την υγεία, αλλά κυρίως για τα εθνικά θέµατα.
Είµαστε βέβαιοι ότι η Τουρκία θα ανεβάσει τους τόνους. Έχουµε
την παράνοµη αλίευση στο βόρειο Αιγαίο, έχουµε την αποστολή
πολεµικού πλοίου και απειλή βύθισης του «NAUTICAL GEO» χθες έγινε αυτό- αποστολή πολεµικών πλοίων στην ΑΟΖ της Κύπρου και παρεµπόδιση κάθε αδιαπραγµάτευτης ελληνικής
θέσης.
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Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, µπορεί να ξεγελάσατε τους ψηφοφόρους σας, αλλά όχι εµάς. Δεν µπορείτε. Ούτε όµως και την
ιστορία. Διότι αποδεικνύεται ότι στα µεγάλα αυτά προβλήµατα
που αντιµετωπίζει ο τόπος είναι πολύ κοντή και πολύ µικρή αυτή
η Νέα Δηµοκρατία του γενάρχη Καραµανλή, για να τα λέµε όλα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και απόδειξη αυτού που λέω είναι η επίσηµη ανακοίνωση του
Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας και της Ελλάδας µετά την
πτώση του Ζάεφ. Ακούστε: Καλεί τα Σκόπια να σεβαστούν τις
Πρέσπες. Η δική σας Κυβέρνηση καλεί τα Σκόπια, το VMRO, το
σοβινιστικό µιλιταριστικό αυτό κόµµα, να σεβαστεί την επαίσχυντη προδοτική Συµφωνία των Πρεσπών. Οποία κατάπτωσις,
οποία ύβρις στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, που ήσασταν
όλοι εκεί και προς τιµήν σας!
Μόνο εκατόν εξήντα δύο παραβιάσεις είχαµε από την πλευρά
των Σκοπίων! Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω; Εγώ θα σας το πω.
Ούτε ανοησία είναι ούτε βλακεία αυτό που κάνετε. Είναι ένα
διαρκές προµελετηµένο εθνικό έγκληµα αυτό που γίνεται για την
Μακεδονία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και θα σας πω και κάτι άλλο που δεν τιµά -και θα το πω µε
κοµψό τρόπο- τον Έλληνα Πρωθυπουργό, γιατί είναι Πρωθυπουργός του τόπου. Έκανε µια δήλωση στον ΟΗΕ. Ουσιαστικά
εξήγγειλε πρόγραµµα αλλαγής του πληθυσµού στην Ελλάδα.
Συρρικνωνόµαστε, επιβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά έρχονται πληθυσµοί που θα αντιµετωπίσουν την πρόκληση µε οργανωµένη µετανάστευση.
Αντί να κοιτάξει η Βουλή να δώσει κίνητρα σε ελληνικές οικογένειες, σε παιδιά να γυρίσουν από το εξωτερικό, να γεννήσουν
ελληνόπουλα, να ξαναέρθει το έθνος εκεί που του αξίζει, εσείς
εµπλουτίζετε µε κάθε λογής αλλοεθνή το ελληνικό έθνος. Λάθος,
πραγµατικά, τεράστιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κάποιοι θέλουν να µας πάνε στη Χάγη. Εγώ θα σας πω το
εξής: Συζήτηση µε Χάγη ποτέ, κύριοι συνάδελφοι. Ποτέ. Αν θέλετε να συζητήσουµε πραγµατικά, θα πάτε στο Αµβούργο. Διεθνές δίκαιο των θαλασσών συζητιέται µόνο εκεί. Στη Χάγη
συζητούνται επιµέρους θέµατα.
Κυοφορείται ότι θα πάτε στη Χάγη µε συµφωνία του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Τσίπρας πού πήγε, βρε παιδιά; Επτά µέρες λείπει ο άνθρωπος. Ούτε 28η Οκτωβρίου δεν εµφανίστηκε πουθενά. Η κ.
Μέρκελ ήρθε εδώ, µια δήλωση δεν είδα εναντίον της από τον κ.
Τσίπρα. Το «go back, κυρία Μέρκελ», έγινε «come in, κυρία Μέρκελ». Αυτά φαίνονται στον ελληνικό λαό. Καταδεικνύονται οι παλινδροµήσεις και αν θέλετε και καµιά φορά και οι κωλοτούµπες.
Εγώ δεν λέω σε κανέναν «go back». Λέω, όµως, κάτι πολύ
απλό: Αν θες να δεις στην Ελλάδα επίσκεψη, δεν θα έρθεις 28η
Οκτωβρίου, που είναι ηµέρα µάχης εναντίον του ναζισµού και
του φασισµού. Τελεία και παύλα. Αυτή είναι η άποψή µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Λέω, λοιπόν «όχι Χάγη». Θα διαβάσω τι είπε ο Ρουµί, Πέρσης
ποιητής, φιλόσοφος και ιεροδιδάσκαλος -Πέρσης ήταν, δεν ήταν
κανένας Έλληνας- για τους Τούρκους της εποχής του, τον 12
αιώνα µ.Χ.. Και θέλω να ρωτήσω εσάς αν συµφωνείτε. Είπε, λοιπόν: «Για την οικοδόµηση πρέπει να προσλαµβάνει Ρωµιούς εργάτες, για την κατεδάφιση µόνο Τούρκους. Η δόµηση του
κόσµου είναι ιδιότητα των Ρωµιών». Πέρσης τα λέει. «Η καταστροφή έχει ανατεθεί στους Τούρκους».
Με αυτούς τους Τούρκους θα κάνετε διάλογο εσείς, θα πάτε
σε Χάγη, δεσµεύοντας την Ελλάδα µε συνυποσχετικά που µπορούν να οδηγήσουν σε εθνικές τραγωδίες;
Κύριοι συνάδελφοι, για µας υπάρχει µια µεγάλη ιδέα. Σας το
λέω εντίµως και το προσυπογράφω. Η µεγάλη ιδέα πραγµατικά
δεν µπορεί να επιτευχθεί σε µια στιγµή, µε ένα µεγάλο ή µικρό
βήµα. Αποτελεί ανηφορική κοπιώδη πορεία, η οποία µπορεί να
διαρκέσει και ένα και δύο και τρία και πέντε και δέκα χρόνια. Εάν,
όµως, δεν µπορέσουµε να κάνουµε και να φτάσουµε εκεί ψηλά,
στην κορυφή, αυτό δεν σηµαίνει ότι η Ελληνική Λύση θα παραιτηθεί της προσπάθειας. Άλλες φορές θα πέσουµε, άλλες φορές
θα σηκωθούµε -είµαστε υποχρεωµένοι- άλλες φορές προχωράµε
και άλλες στεκόµαστε.
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Ο δρόµος τον οποίο χάραξε η Ελληνική Λύση είναι ο δρόµος
της ελληνικής ιστορίας του έθνους και θα τον συνεχίσουµε αταλάντευτοι. Τελεία και παύλα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Εµείς, ως Ελληνική Λύση, λέµε «όχι» στην ψευτοαριστερά.
Λέµε, όµως, «όχι» και στην ψευτοδεξιά. Συµπεριφερόµαστε ελληνικά, πατριωτικά και εθνικά. Μόνο ελληνικά, ενωτικά, όχι διχαστικά, όπως η Νέα Δηµοκρατία για την Ελλάδα. Θέλουµε να
ενώσουµε και όχι να διχάσουµε. Θέλουµε να δηµιουργήσουµε
µια Ελλάδα µε ένα έθνος που θα πορεύεται εκεί που του αξίζει
και είναι η κορυφή. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, θα σας πω τα απλά και στον κ.
Παπαθανάση, που είναι γνώστης των οικονοµικών. Δεν υπάρχει
εθνική κυριαρχία χωρίς οικονοµική ανεξαρτησία. Καταλάβετέ το.
Δεν υπάρχει. Σε όποιον το πείτε αυτό. Ο οικονοµικά εξαρτηµένος
δεν έχει κυριαρχία του εαυτού του. Τελεία και παύλα. Όσο πιο
πολύ δανείζεστε, όσο πιο πολύ χρεώνετε την Ελλάδα -47 δισεκατοµµύρια µασήσατε σε δύο χρόνια και τα δώσατε από εδώ και
από εκεί- τόσο περισσότερο χάνονται οι ελπίδες για εθνική κυριαρχία, τόσο περισσότερο απολαµβάνουν οι Έλληνες τη δουλεία στην οποία εσείς τον οδηγείτε. Είναι κυριολεκτικά έγκληµα
αυτό που κάνετε. Με δανεικά δεν µπορείς να κάνεις πολιτική.
Θα µπορούσα να δώσω αριθµούς. Θα σας πω, όµως, κάτι πολύ
απλό: EUROSTAT: Ένα στα τρία ελληνόπουλα είναι φτωχό και
χωρίς µέλλον. Πεντακόσιες χιλιάδες ελληνόπουλα δεν έχουν να
φάνε. Το καταλαβαίνουµε αυτό; Δεν τα λέω εγώ. Σας δίνω τα
στοιχεία που εσείς επικαλείστε, επιµεριστικά πολλές φορές για
να θριαµβολογείτε, διότι πάει καλά η οικονοµία. Αδυναµία ΕΦΚΑ,
λέει ο κ. Χατζηδάκης. Χθεσινή του δήλωση. Δεν θα κατορθώσει
ούτε µέσα στο πρώτο εξάµηνο να αντιµετωπίσει τον τεράστιο
όγκο των εκκρεµών συντάξεων. Τα παιδιά µας πεινάνε. Οι συνταξιούχοι περιµένουν να πάρουν τη σύνταξή τους που πλήρωσαν
και τους κοροϊδεύετε. Δεν αντέχει, λέει ο κ. Χατζηδάκης, άλλη
υπέρβαση ο κοινωνικός προϋπολογισµός. Στα 6.400 ευρώ είναι
το µέσο κόστος κάθε συνταξιοδοτικής απόφασης. Γι’ αυτό καθυστερείτε να δώσετε το δίκιο του συνταξιούχου, τη δική του
σύνταξη, που δούλεψε, µόχθησε, παρήγαγε, έδωσε, συνείσφερε
στην ελληνική οικονοµία. Διότι είστε ανίκανοι και αποτυχηµένοι
να παράγεται πλούτο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Όµως παράγετε επιχειρηµατίες και επενδυτές. Πολλούς επιχειρηµατίες, όπως τον Λάτση. Ο δανειολήπτης που έγινε επενδυτής. Πείτε µου σε ποια χώρα του κόσµου δανειολήπτης µε
χρήµα του ελληνικού λαού γίνεται επενδυτής. Αντί να φέρει
χρήµα στη χώρα, δανείστηκε από ελληνικές τράπεζες στις
οποίες εγγυώνται οι Έλληνες, για να κάνει την επένδυση στο Ελληνικό.
Ακούστε: Αυτός δεν είναι επενδυτής. Όχι. Αυτός είναι δανειολήπτης κανονικός. Μάλλον, µπαγάσας είναι, έξυπνος είναι. Σας
κορόιδεψε, θέλετε; Τον δουλέψατε εσείς για να δουλέψετε καλύτερα εσείς; Δεν ξέρω τι κάνατε. Ξέρω, όµως, ότι έχει οσµή
σκανδάλου αυτή η ιστορία και επίσης, πρέπει να πω κάτι πολύ
απλό. Δείτε πόσο ανίκανη είναι η ελληνική Κυβέρνηση να προασπίσει τα εθνικά συµφέροντα. Τις τελευταίες µέρες λέει η
«Deutsche Welle» ότι γίνεται πόλεµος µεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας για τον τόνο και τα ψάρια στη Μάγχη και εµείς
αφήνουµε τον Τούρκο να ψαρεύει στο ελληνικό Αιγαίο, γιατί δεν
κάναµε αλιευτικές ζώνες. Όχι η Νέα Δηµοκρατία!
Θα µου επιτρέψει ο οποιοσδήποτε συνάδελφος από κάτω να µη
µου κάνει νοήµατα για τα θέµατα αυτά, γιατί τα ξέρω πολύ καλύτερα από αυτόν, γιατί, όταν εγώ τα έλεγα από το 2007, 2008, 2009,
αυτός δεν ήταν καν Βουλευτής. Παράκληση για τον οποιοσδήποτε
συνάδελφο, γιατί δεν θέλω να κάνω διάλογο µε κανέναν.
Παράνοµη αλιεία στην Ελλάδα, επειδή δεν έχουµε τα δώδεκα
ναυτικά µίλια και γίνεται από τα επτά µίλια. Τα αυτονόητα σας
λέω και στη Μάγχη σκοτώνονται Βρετανοί για το ψάρεµα και
εµείς τους αφήνουµε να ψαρεύουν και να µεταπουλούν τα ψάρια
στην Ελλάδα ως τουρκικά. Αυτή είναι η ανικανότητά µας.
Να µη σας πω και το άλλο, ποιους επενδυτές φέρνετε. Το κτήριο της «ΚΕΡΑΝΗΣ», 5,5 εκατοµµύρια ευρώ.
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Ακούστε τώρα εσείς, της Νέας Δηµοκρατίας, οι αξιοπρεπείς
άνθρωποι. Πείτε µου πόσο λογικό είναι να πουλάει ο ΕΦΚΑ 5,5
εκατοµµύρια ευρώ σε ένα fund το κτήριό του και σε επτά-οκτώ
µήνες, έναν χρόνο µετά να το αγοράζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης µε 80 εκατοµµύρια. Πείτε µου πόσο έντιµο είναι αυτό. Τι να
πω έξω, στον κόσµο εγώ;
Πραγµατικά, πιστεύω ότι υπάρχουν έντιµοι Βουλευτές. Οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας είναι έντιµοι άνθρωποι -να το
δεχτώ- και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Τι µπορώ να πω εγώ για
αυτό το πράγµα; Πιαστήκατε κορόιδα; Να το δεχτώ. Δεν θέλω
να πω ότι κάποιοι τα πήραν.
Άρα είστε επικίνδυνοι για τη διακυβέρνηση του τόπου. Δεν
υπάρχει άλλη λογική. Δεν υπάρχει άλλη λογική!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και επειδή πιέζει ο χρόνος θέλω να πω κάτι. Πριν από ένα χρόνο
ακριβώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός µας είχε πει ότι έχει αποµείνει
ένα µίλι για να τελειώσουµε µε τον κορωνοϊό και την πανδηµία µε
το εµβόλιο. Εγώ θα σας πω το εξής. Το µίλι είναι χίλια οκτακόσια
περίπου, ΜΕΘ. Μήπως εννοούσε χίλια µίλια, γιατί το ένα µίλι έχει
πολύ µεγάλη διάρκεια για ένα χρόνο, ούτε χελώνα δεν θα το
έκανε. Χελώνα να πάει, θα το κάνει –ξέρω εγώ- σε ένα χρόνο, σε
δέκα µήνες, σε πέντε µήνες, σε δύο µήνες; Δεν ξέρω.
Ακούστε, 21 Οκτωβρίου του 2020. Δέκα θανάτους την ηµέρα
στο επταήµερο κυλιόµενο µέσο όρο. Φέτος, µε το 63% των εµβολιασµένων έχουµε τριάντα πέντε νεκρούς την ηµέρα. Εδώ
είναι η αποτυχία σας. Και εµείς σας προειδοποιήσαµε από την
πρώτη στιγµή. Το εµβόλιο δεν είναι «διά πάσαν νόσον και πάσαν
µαλακίαν». Το εµβόλιο είναι η ασφάλιση σε τυχόν ενδεχόµενη
πανδηµία. Όταν έχεις πανδηµία, δεν είναι το εµβόλιο η λύση,
είναι το φάρµακο.
Θα σας πω τώρα, όµως, ποια είναι τα βασικά ζητήµατα της
αποτυχίας σας για ακόµη µία φορά, για να δείτε ότι είµαστε οι
µοναδικοί που έχουµε προτάσεις.
Πρώτον, αγνοείτε τη φυσική ανοσία έναντι της επίκτητης ανοσίας του εµβολίου.
Δεύτερον, τα νοσοκοµεία –ακούστε τι έκαναν- απολύσανε
ηρωικές νοσοκόµες, ήρωες γιατρούς τους απολύσατε, τους βγάλατε σε αναστολή, όταν τα νοσοκοµεία αυτά κινδυνεύουν µε κλείσιµο και οι ΜΕΘ δεν δουλεύουν κανονικά. Στη Δράµα, στις
Σέρρες, στην Ξάνθη, στην Κοµοτηνή, κλείνουν τα ιατρεία, το καταλαβαίνετε; Κάνετε λάθη.
Τρίτον. Προστασία των ηλικιωµένων. Χίλιες φορές µεγαλύτερη
διαφορά έχει ο δείκτης θνησιµότητας µεταξύ ηλικιωµένων και
νέων.
Τέταρτον. Οι τρέχουσες προσπάθειες εµβολιασµού πρέπει να
επικεντρωθούν σε άτοµα άνω των εξήντα ετών λένε οι ειδικοί, όχι
οι δικοί σας ειδικοί που πάνε και κάνουν φασαρίες σε µαγαζί της
Νέας Δηµοκρατίας κι όταν πήραν χαµπάρι ότι είναι νεοδηµοκράτης ο ιδιοκτήτης, το κουκουλώνουν, βλέπε Βασιλακόπουλος, για
να τα λέµε όλα.
Πέµπτον. Κλείσιµο σχολείων. Η Σουηδία κράτησε ανοικτά τα
σχολεία. Δεν έκανε lockdown. Δεν τιµώρησε τον επιχειρηµατία η
Σουηδία, δεν τιµώρησε τον εστιάτορα, τη µικρή επιχείρηση, τη
µεγάλη επιχείρηση, είναι ανοιχτή και έχει λιγότερους νεκρούς,
χωρίς µάσκες. Ακούστε, χωρίς µάσκες! Είναι εγκληµατικά τα
λάθη που κάνατε στην πορεία αυτή που µιλάµε για τον κορωνοϊό.
Το αποτέλεσµα; Μηδενικοί θάνατοι παιδιών από COVID στη
Σουηδία, χαµηλότερος ο κίνδυνος στους εκπαιδευτικούς.
Έκτον. Μάσκες. Μη επιστηµονικές αποδείξεις δεν λειτουργούν
για τα παιδιά. Σας λέω τι λένε οι επιστήµονες πλέον ξεκάθαρα
και αρχίζουν και το λένε και άλλοι επιστήµονες.
Η υπεράσπιση, λοιπόν, για το κλείσιµο των σχολείων, το µεγαλύτερο λάθος που κάνατε ποτέ, θα σας το πω τώρα. Έχω ανίψια
µικρά. Τα παιδιά αυτά επί ενάµιση χρόνο έµαθαν από υπολογιστή
ό,τι έµαθαν. Θα σας πω ένα πράγµα. Δεν έµαθαν τίποτε. Σας το
λέω ως πατέρας, ως γονιός, ως φίλος, δεν έµαθαν τίποτε τα παιδιά αυτά, το καταλαβαίνετε; Τα κάναµε ηµιµαθή τα παιδιά µας
και αυτά τα παιδιά είναι το αύριο της Ελλάδος, αυτά τα παιδιά
είναι το αύριο του τόπου, αυτά τα παιδιά θα αναγεννήσουν τον
τόπο που εσείς καίτε καθηµερινά µε τα εγκληµατικά λάθη. Σας
το λέω µε πόνο ψυχής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Ακούστε. Δεν σταµάτησε τον COVID η ιχνηλάτηση των επαφών.
Μας έχετε φλοµώσει στα rapid test. Μας έχετε φλοµώσει στα επισφαλή rapid test. Καταλάβετέ το. Δεν δίνουν ασφαλή συµπεράσµατα. Το έχω πει χίλιες φορές, είναι ψευδές να ισχυρίζεστε ότι
τα rapid test παρέχουν ασφάλεια. Δεν το έχω πει εγώ, το λένε οι
επιστήµονες που έχουµε στην Ελληνική Λύση, οι γιατροί, οι ειδικοί.
Ρωτήστε και τους δικούς σας ειδικούς, τα rapid test δεν παρέχουν
ασφάλεια, οδηγεί σε απελπιστική σπατάλη πόρων. Ξέρετε τι σηµαίνει να πληρώνει ένας εργαζόµενος τρία rapid test; Το έχετε καταλάβει εσείς που νοµοθετείτε εις βάρος του ελληνικού λαού;
Γιατί να πληρώσει ο πολίτης, επειδή δεν εµβολιάστηκε -έχει το δικαίωµα αυτό, µπορώ να διαφωνώ µαζί του, αλλά δεν έχει σηµασία- τρία rapid test την εβδοµάδα για να πάει στη δουλειά του; Να
σας πω εγώ γιατί; Για να τον εκβιάσετε, να τον γονατίσετε, να τον
εξευτελίσετε και να τον οδηγήσετε, αναγκαστικά, στο να κάνει το
εµβόλιο. Αναγκαστική επιβολή νόµου ή εµβολιασµού, είναι φασιστική, απολυταρχική, αυταρχική διάθεση. Τελεία και παύλα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Δεν θα πω για τα lockdown, αλλά θα κλείσω µε το εξής. Για
εµένα και για εµάς στην Ελληνική Λύση, πραγµατικά η δηµοκρατία κινδυνεύει τους τελευταίους µήνες. Και το εννοώ αυτό. Διότι
παίρνονται µέτρα και αποφάσεις ερήµην του ελληνικού λαού,
χωρίς να ερωτηθεί κανένας.
Η δηµοκρατία αρχίζει να ξεφεύγει από το πλαίσιό της, όταν η
ωριµότητα δεν υπάρχει. Όταν ο ηγέτης, ο Υπουργός, ο ηγήτωρ
µιας οµάδας ανθρώπων, δεν είναι ώριµος. Η ευθύνη τότε εγκαταλείπει αυτούς που ασκούν εξουσία. Τότε µπορεί να µεταβληθεί
σε αληθινή κόλαση το ακαταδίωκτο που κάνετε, γιατί δεν έχετε
καµία ευθύνη για οποιονδήποτε νόµο και οποιαδήποτε απόφασή
σας. Εσείς και οι ειδικοί σας!
Για να καταλύσετε τη δηµοκρατία, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, πρέπει πρώτα –θα το πω ευθέως- να καταλύσεις την ασφάλεια που νιώθει ο πολίτης µέσα στην ίδια την πολιτεία, µέσα στο
ίδιο το κράτος. Χάνεται ο δηµοκρατία. Η ασφάλεια αφορά όλους,
η υγειονοµική ασφάλεια, η ασφάλεια του πολίτη µε την αστυνοµία.
Μηχανισµός για να εξασφαλίσεις την ασφάλεια είναι η αστυνοµία.
Και τι κάνατε; Να σας πω εγώ. Εγκληµατήσατε την Ελληνική Αστυνοµία. Οδηγήσατε επτά άτοµα σιδηροδέσµιους, πού; Στον Πειραιά, να απολογηθούν επί πέντε ηµέρες να απολογηθούν για το
αν έπρεπε ή όχι να πυροβολήσουν την ώρα που είχαν ένα αυτοκίνητο επάνω τους. Το αποτέλεσµα; Θα σας το πω τώρα. Χθες είχαµε ένα συµβάν µε έναν ντελιβερά. Δεν είδα τους
ψευτοαριστερούς να κάνουν πορείες. Δεν είδα κανέναν από τους
ψευτοαριστερούς να πηγαίνει στον πατέρα του ντελιβερά –επειδή
απλά ήταν Αλβανός ο άλλος οδηγός- και να του πουν κύριε έτρεχε
µε εκατόν τριάντα χιλιόµετρα µέσα στην Θεσσαλονίκη, πέρασε
τρία κόκκινα. Πάτησε κυριολεκτικά ένα παιδί που δούλευε. Δεν
είδα, όµως, καµµία πορεία από τους ανθρωπιστές φιλάνθρωπους.
Δεν το είδα αυτό, γιατί; Όταν πεθαίνει ο Έλληνας έχει λιγότερο
ειδικό βάρος από όταν πεθαίνει ένας Πακιστανός ή ένας Αφγανός
ή ένας Ροµά; Για εµάς, η ανθρώπινη ζωή δεν µπαίνει στην ζυγαριά.
Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, καταλάβετέ το.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Εδώ, λοιπόν, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ξεχνάτε κάτι βασικό. Η ασφάλεια είναι πηγή προσέλκυσης επενδυτών. Αν δεν
υπάρχει ασφάλεια σε µία χώρα, δεν θα επενδύσει κανένας. Δεν
είναι µόνο κοινωνικό το ζήτηµα, είναι και οικονοµικό. Δεν είναι
ένα απλό θέµα. Δεν παρέχετε –επαναλαµβάνω- ασφάλεια στους
Έλληνες. Θέλετε παραδείγµατα; Ακούστε τώρα για να κλείσω,
γιατί πιέζοµαι και από τον χρόνο.
Στη Χαλκιδική έγειρε το σπίτι ενός πολίτη µετά από πληµµύρα
το 2019, στην Ολυµπιάδα Χαλκιδικής, εκεί που κάνατε ρηµαδιό
την περιοχή σας, µε την άδεια στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ», που
γεµίζει µε νερά και κατεβαίνουν τα ρέµατα από πάνω και παρασέρνουν σπίτια.
Πρέπει να το γκρεµίσει ο ίδιος µε βάση το νόµο. Ακούστε,
κύριε Υπουργέ, του το πήρε το ρέµα, δεν φταίει αυτός. Το ρέµα
ήταν µικρό, το έχτισε εκατό µέτρα µακριά από το ρέµα, πέσαν
τα νερά, έγειρε το σπίτι. Πρέπει τώρα να γκρεµίσει µόνος του το
σπίτι µε δικά του έξοδα, αλλιώς θα πληρώσει πρόστιµο. Πού είναι
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η ασφάλεια που πρέπει να νιώσει ο πολίτης ότι δεν θα ‘ρθει ένα
ποτάµι που έκανε η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» ή κάποιος άλλος και
θα του πάρει το σπίτι; Και δάνειο θα πληρώσει και σπίτι δεν έχει
και το γκρεµίζει µε δικά του έξοδα. Για να πάρει µια υποτυπώδη
αποζηµίωση από το κράτος πρέπει να προσκοµίσει καινούργια
άδεια κτισίµατος.
Αυτά βλέπουν οι Αφρικανοί και γελούν µε τα χάλια µας, χωρία
διάθεση ρατσισµού. Μιλώ για την κρατική δοµή της Αφρικής και
των κρατών αυτών. Η ασφάλεια που δεν παρέχεται στους πατεράδες µας. Αγωνίστηκαν, πλήρωσαν και τώρα συνταγµατικές περικοπές δώρων συνταξιούχων του δηµοσίου.
Κάνω έκκληση στους Έλληνες δικαστές, στην ελληνική δικαιοσύνη επειδή τους θεωρώ ακριβοδίκαιους, σταµατήστε τα δικά
σας να είναι δικά σας και του ελληνικού λαού να είναι κοµµένα.
Σταµατήστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι άδικο για τον συνταξιούχο και τον µικροµεσαίο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Διότι η προηγούµενη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ήταν διαφορετική. Ήταν αντισυνταγµατική. Τώρα είναι συνταγµατική. Σήµερα χτυπούν τους συνταξιούχους, αύριο εµάς σε
δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων, επιδόµατα.
Φτάσαµε, κυρίες και κύριοι, για να κλείσω µε την Ελληνική
Αστυνοµία, στο έσχατο σηµείο, οι αστυνοµικοί να κατηγορούνται
σε δύο περιπτώσεις, εάν κάνουν κάτι ή εάν δεν κάνουν κάτι. Το
φτάσατε στη Νέα Δηµοκρατία σε αυτό το σηµείο. Όταν κάνουν
κάτι απολογούνται, αν δεν κάνουν κάτι, πάλι να απολογούνται.
Παρακολουθώντας εµείς τον µοχλό εναντίον της Ελληνικής
Αστυνοµίας, εναντίον των αδελφών µας, γεννιούνται ερωτηµατικά. Όταν οι πολίτες κινδυνεύουν, δεν θα καλούν την Αστυνοµία
πλέον; Θα περιµένουν να φύγει ο διαρρήκτης από το σπίτι τους;
Οι αστυνοµικοί δεν πρέπει να καταδιώκουν ληστές και εγκληµατίες εντός αστικού ιστού; Ερωτήσεις: Οι αστυνοµικοί δεν θα πρέπει να πυροβολούν εάν βλέπουν το αυτοκίνητο να έρχεται κατά
πάνω τους και να µην σταµατάει; Ακόµη και αν κινδυνεύουν; Θα
τους λένε, µην καλείτε την Αστυνοµία, αν σας κλέβουν περιµένετε ή κοιµηθείτε λίγο αλλιώς; Το έλεγε ο κ. Τόσκας κατά το παρελθόν, το λέει και η Νέα Δηµοκρατία, σαν τη συµφωνία των
Πρεσπών. Το κράτος έχει συνέχεια. Κάνετε ότι κοιµάστε. Η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα, φίλες και φίλοι που συλλαµβάνονται
αστυνοµικοί για αυτοάµυνα. Δεν υπάρχει άλλη χώρα, πραγµατικά, µόνο εµείς. Κρύβουν πρόσωπα δραστών, καταδικασµένων
εγκληµατιών. Τα δέκα και είκοσι φορές ισόβια γίνονται δεκαοκτώ
χρόνια και βγαίνεις σε δύο και τρία χρόνια. Για παράδειγµα, ο
ντελιβεράς, όπου αφέθηκε ελεύθερος ο οδηγός. Ο οδηγός που
σκότωσε τον ντελιβερά αφέθηκε ελεύθερος. Το καταλαβαίνετε
αυτό; Και κανείς δεν διαµαρτυρήθηκε. Έφυγε µια ανθρώπινη
ψυχή. Πώς τον αφήσανε ελεύθερο; Αν γινόταν το ανάποδο, αν ο
ντελιβεράς ήταν Πακιστανός και ο άλλος ο οδηγός ήταν Έλληνας, θα έβγαιναν σε πορείες όλη την ηµέρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία. Η ασυδοσία είναι, πλέον, γνώρισµα της
ελληνικής πραγµατικότητας. Οι αστυνοµικοί για την πολιτεία θεωρούνται αναλώσιµοι. Για εµάς, δεν είναι αναλώσιµοι. Για εµάς,
είναι φίλοι µας, αδέρφια µας, ξαδέλφια µας, συγγενείς µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Δεν θα είναι υπηρεσιακά παροπλισµένοι. Δεν θα είναι ανενεργοί. Δεν θα είναι αδιάφοροι και θα αµείβονται αξιοπρεπώς. Για
εµάς, οι κανόνες εµπλοκής πρέπει να υπάρχουν στους αστυνοµικούς. Για εµάς, δεν πρέπει να εµπλέκονται οι δικαστικές αρχές
σε αυτοάµυνα Ελλήνων αστυνοµικών. Εµείς αυτούς τους αστυνοµικούς θέλουµε και κάθε αστυνοµικό που προστατεύει τον πολίτη τον θεωρούµε ήρωα µε 700 - 800 ευρώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα µπαίνει στην εποχή που θα κυριαρχήσει η λέξη «ασφάλεια». Ο πλανήτης µπαίνει στην εποχή
που θα κυριαρχήσει η λέξη «ασφάλεια», ασφάλεια για το παρόν,
οικονοµία και εγκληµατικότητα. Αλλά και για το µέλλον, ταυτότητα, µεταναστευτικό, επισιτιστική κρίση. Κλιµατική αλλαγή τη
λέτε εσείς. Παραµύθια της Χαλιµάς λέω εγώ, γιατί ο πλανήτης
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα είχε και πληµµύρες και κατακλυσµούς και ανοµβρία και ήλιο κ.λπ.. Ρωτήστε αν θέλετε και γεωλόγους. Όσες ιδεοληψίες – φούσκες βρίσκονται απέναντι, θα
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σκάνε η µία µετά την άλλη. Εµείς, είµαστε η λύση σε όλα αυτά
τα προβλήµατα. Ο αγώνας για την ελευθερία, ο αγώνας για τη
δηµοκρατία, δεν τελειώνει µε µία ψήφο, δεν τελειώνει µε µια πορεία, δεν τελειώνει µε µια µήνυση, δεν τελειώνει µε το εµβόλιο.
Πρέπει να πολεµήσεις για την ελευθερία σου. Γίνεσαι σκλάβος
µέρα µε την ηµέρα Έλληνα και πρέπει να καταλάβεις ότι εσύ
είσαι η λύση. Θα δώσεις τη λύση. Σπάσε τις αλυσίδες και τότε η
Ελλάδα θα είναι πραγµατικά ελεύθερη. Όλα τα άλλα είναι παραµύθια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λοιπόν θα συνεχίσουµε τώρα τον κατάλογο των οµιλητών µε τους εξής συναδέλφους: Τον κ. Καλαµατιανό, τον κ. Χαρακόπουλο, την κ. Αυγέρη,
τον κ. Γκίκα και τον κ. Μεϊκόπουλο. Οι περισσότεροι είναι εντός
Αιθούσης.
Ορίστε, κύριε Καλαµατιανέ, έχετε τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώ µε την τροπολογία που
ήρθε πέντε µέρες πριν τις εκλογές της Οµοσπονδίας των Αστυνοµικών Υπαλλήλων και ήταν πραγµατικά ένας κεραυνός εν αιθρία. Τι ήταν αυτό το τόσο επείγον που, πέντε µέρες πριν τις
εκλογές, φέρνετε µια τροπολογία που αλλάζει τον τρόπο εκλογής και καταργεί, ουσιαστικά, την απλή αναλογική; Προσπαθήσατε προφανώς να φαλκιδεύσετε την ελεύθερη και δηµοκρατική
άποψη και θέση των αστυνοµικών. Μεθοδεύσατε τον αποκλεισµό
κάθε ανεξάρτητης δηµοκρατικής φωνής που ασκεί κριτική και
αµφισβητεί τις πολιτικές επιλογές. Τι σας έκανε ένας σπεύσατε
σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα; Και εάν δεν ήταν, δυστυχώς,
ο θάνατος της Φώφης Γεννηµατά, θα το είχατε ψηφίσει τώρα και
οι εκλογές θα είχαν γίνει µε αυτό το σύστηµα. Πρέπει να το αποσύρετε. Η τροπολογία αυτή πρέπει να αποσυρθεί, διότι φαλκιδεύει τη δηµοκρατία στον συνδικαλισµό των Σωµάτων
Ασφαλείας.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο. Συνηθίζει αυτή η Κυβέρνηση
να κάνει το µαύρο – άσπρο. Όταν έφερνε ο κ. Χατζηδάκης το αντεργατικό νοµοσχέδιο που προέβλεπε απλήρωτες και φθηνές
υπερωρίες και υπονόµευε την προστασία από την καταγγελία
της σύµβασης εργασίας και άλλα πολλά, έλεγε ότι το φέρνει για
να προστατεύσει τους εργαζόµενους. Τώρα βέβαια οι εργαζόµενοι βλέπουν το τι συµβαίνει στον χώρο εργασίας και πόσο αντεργατικό είναι και πώς αποµειώνει αυτό το νοµοσχέδιο τα
εργασιακά τους δικαιώµατα. Όταν έφερνε, επίσης ο κ. Χατζηδάκης, το νοµοσχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας
έλεγε ότι το κάνει για να προστατέψει τους καταναλωτές, ότι δεν
θα ανέβουν οι τιµές του ρεύµατος και ότι όλα θα πάνε καλά. Και
τώρα βλέπουν οι ίδιοι οι καταναλωτές ποια είναι τα αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής, αυτών των επιλογών.
Το ίδιο κάνετε και τώρα. Λέτε ότι φέρνετε ένα νοµοσχέδιο που
είναι προς το συµφέρον των παραγωγών και των καταναλωτών.
Συµβαίνει αυτό; Όχι, το αντίθετο. Για µια ακόµα φορά κλείνετε
τα µάτια µπροστά στις ανάγκες της µεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Για µια ακόµα φορά επιλέγετε να σταθείτε απέναντι στους
ανθρώπους του µόχθου και του µεροκάµατου. Τους τραβάτε,
πραγµατικά, το χαλί κάτω από τα πόδια. Δεν σας ενδιαφέρει που
βρισκόµαστε µέσα στην πανδηµία και τις οικονοµικές συνέπειες
της. Δεν σας ενδιαφέρει που η ακρίβεια συνθλίβει νοικοκυριά και
επιχειρήσεις. Συνεχίζετε απτόητοι το έργο σας.
Με αυτό το νοµοσχέδιο επιδιώκετε, ουσιαστικά, την αποδόµηση και το ξήλωµα των λαϊκών αγορών. Επιδιώκετε την υπονόµευση ενός θεσµού που λειτουργεί µε θετικά –θετικότατααποτελέσµατα για ενενήντα τρία χρόνια. Ενός θεσµού που δηµιουργήθηκε για να µπορούν οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση
σε εγχώρια, ποιοτικά, φθηνά, φρέσκα προϊόντα. Ενός θεσµού
που λειτουργεί για να φέρνει σε επαφή καταναλωτές και παραγωγούς και να δηµιουργεί σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ τους. Δεν
σας ενδιαφέρει ότι οι καταναλωτές αυτήν τη στιγµή ασφυκτιούν.
Δεν σας ενδιαφέρει που οι παραγωγοί βλέπουν τα προϊόντα τους
είτε να µένουν απούλητα είτε να σαπίζουν στα χωράφια ή να
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αναγκάζονται να πωλούν τα προϊόντα τους σε πολύ χαµηλές
τιµές, κάτω του κόστους γιατί έχει ανέβει εξαιρετικά το κόστος
παραγωγής –τα γνωρίζετε αυτά, κύριοι συνάδελφοι- και έχουν
µοναδικό διέξοδο τις λαϊκές αγορές για να πουλήσουν προϊόντα
και να ζήσουν τις οικογένειές τους. Τους κόβετε, λοιπόν, µε αυτό
το νοµοσχέδιο και αυτήν τη διέξοδο. Θέλετε να τους κάνετε
επαγγελµατίες. Και για να τους καλωσορίσετε στην έννοια αυτή
και στον επαγγελµατισµό προβλέπετε γι’ αυτούς µεγάλα και αυστηρά πρόστιµα, ανακλήσεις αδειών και αλλαγές στον ορισµό
της έννοιας της άδειας λαϊκής.
Σκοπός σας δεν είναι να λύσετε προβλήµατα. Το αντίθετο, µάλιστα. Δηµιουργείτε ακόµα περισσότερα, πολύ περισσότερα.
Αυτό παρατήρησαν σχεδόν όλοι οι φορείς. Η µεγάλη πλειοψηφία
των φορέων που συµµετείχαν στη συζήτηση στις επιτροπές αυτό
τόνισαν. Αλλά εσείς στέκεστε απέναντι σ’ αυτούς, δεν τους
ακούτε, δεν ακούτε εµάς, σύσσωµη την αντιπολίτευση, αλλά δεν
ακούτε και τους δικούς σας.
Διαβάσατε, κύριε Υπουργέ, την επιστολή της Ένωσης Περιφερειών; Ο κ. Πατούλης, ο κ. Τζιτζικώστας, δικοί σας είναι, είπαν
ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι ανεφάρµοστο και είναι και σε λάθος
κατεύθυνση. Ούτε αυτούς ακούτε;
Και φαντάζοµαι, κύριοι συνάδελφοι, πολλοί από εσάς έχετε
κάνει συναντήσεις και επαφές –γνωρίζω, τουλάχιστον από τον
τόπο µου- µε εκπροσώπους των φορέων της λαϊκής αγοράς, των
παραγωγών. Τι τους λέτε εκεί; Ότι είναι σπουδαίο το νοµοθέτηµα
αυτό. Αυτό τους λέτε; Έχουµε ονοµαστική ψηφοφορία, οπότε
θα δω τι θα κάνετε.
Δεν διστάζετε, λοιπόν, να διαλύσετε το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο. Καταργείτε την άδεια λαϊκής και πλέον θα υπάρχει θέση και
θα αποκτάται αυτή η θέση µε διαγωνισµό. Δηµιουργείτε όµως
και ζητήµατα ισονοµίας σε σχέση µε το στεγασµένο εµπόριο. Αν
κάποιος πωλητής, µε το νοµοσχέδιο αυτό που φέρνετε, δεν
κόψει τρεις αποδείξεις, χάνει τη θέση του, άρα ουσιαστικά και
την άδειά του. Προβλέπεται αυτό για το στεγασµένο εµπόριο;
Όχι. Δύο µέτρα και δύο σταθµά, δηλαδή.
Αλλά προβλέπετε και άλλες δυσβάσταχτες υποχρεώσεις για
τους πωλητές. Τους βάζετε να δηλώσουν ηλεκτρονικά τις τιµές
των προϊόντων τους. Συµβαίνει αυτό πουθενά αλλού; Όχι. Μόνο
για τις επιχειρήσεις που έχουν τεράστιο τζίρο, πάνω από
90.000.000 ευρώ. Δηλαδή, ισχύει για τους λαϊκατζήδες, για τους
παραγωγούς και για όσες επιχειρήσεις έχουν πάνω από
90.000.000 ευρώ τζίρο. Τους βοηθάτε µε αυτό, δηλαδή. Μάλιστα!
Αν δεν καλύψουν συγκεκριµένο ποσοστό πώλησης, χάνουν τη
θέση και την άδειά τους. Αυτό είναι προς όφελός τους, προφανώς, έτσι;
Αφήνετε, επίσης, πάρα πολλές ασάφειες και ερωτηµατικά. Τι
θα γίνει µε το τέλος θέσης; Θα είναι ηµερήσιο; Θα είναι εξαµηνιαίο; Θα είναι ετήσιο; Και αυτό θα ρυθµιστεί µε απόφαση υπουργική, όπως και πάρα πολλά άλλα. Καταργείτε και τις αγορές
καταναλωτών. Τι συνέβη; Τι άλλαξε από το 2017; Στηρίξατε τον
θεσµό αυτόν. Πολλοί συνάδελφοι από εσάς µιλήσατε υπέρ του
θεσµού, ότι είναι θετικός θεσµός, ότι προάγει την καταναλωτική
συνείδηση και την αλληλέγγυα οικονοµία, ότι δηµιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για τους µικρούς παραγωγούς και τους µικρούς µεταποιητές. Έτσι λέγατε τότε. Τι άλλαξε τώρα; Δεν έχετε
εξηγήσει. Με ένα άρθρο καταργείτε τον θεσµό. Γιατί; Είναι
σαφές ότι το νοµοσχέδιο που φέρνετε δυναµιτίζει τη λειτουργία
των λαϊκών αγορών. Προβλέπει πλήθος υπουργικών αποφάσεων
που θα ρυθµίζουν τα πάντα σχεδόν, ακόµα και για τα είδη που
θα πωλούνται στις λαϊκές. Για πρώτη φορά έρχεται νοµοσχέδιο
λαϊκών αγορών και δεν περιγράφει τα είδη που πωλούνται στις
λαϊκές αγορές. Πρώτη φορά! Ο Υπουργός θα αποφασίζει για το
πώς θα λειτουργούν οι λαϊκές αγορές, τον τρόπο αδειοδότησης,
τα δικαιολογητικά για τις άδειες, τις προκηρύξεις που θα βγαίνουν, σχεδόν για όλα. Όλα ο Υπουργός!
Άρα, λοιπόν, δηµιουργείτε ένα γκρίζο, θολό και αδιαφανές
πλαίσιο. Είναι δεδοµένο. Και τι κάνετε; Ουσιαστικά ετοιµάζετε
λαϊκές αγορές χωρίς παραγωγούς. Ετοιµάζετε την κυριαρχία των
µεσαζόντων, των franchise, των αλυσίδων, των µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων στον χώρο. Θέλετε να πετάξετε έξω τους
παραγωγούς και το αποτέλεσµα θα είναι οι µεγαλύτερες για

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τους καταναλωτές, αλλά και η οµηρία για τους παραγωγούς. Θα
είναι έρµαια των µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων. Έτσι, προφανώς, αντιλαµβάνεστε τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των
λαϊκών.
Αντί να ενισχύσετε µέσα σε τόσο δύσκολες συνθήκες τους παραγωγούς για να έχουν ένα εισόδηµα να ζήσουν τις οικογένειές
τους, οδηγείτε σε απώλεια ακόµη και το συρρικνωµένο και µικρό
εισόδηµά τους.
Για µία ακόµη φορά, λοιπόν, τάσσεστε απέναντι στην µεγάλη
κοινωνική πλειοψηφία. Ο κόσµος, όµως, της εργασίας, ο κόσµος
του µεροκάµατου θα δώσει ευκαιρία µε την απόφασή του σε µία
προοδευτική διακυβέρνηση, που θα καταργήσει και αυτόν τον
αντικοινωνικό νόµο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος, Βουλευτής
Λαρίσης της Νέας Δηµοκρατίας.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πολιτικοί Αρχηγοί έχουν τη
δυνατότητα, κάνοντας χρήση της δυνατότητας που τους παρέχει
ο Κανονισµός να παρεµβαίνουν για το νοµοσχέδιο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο Κανονισµός δεν
τους την παρέχει. Έχει γίνει εθιµικό δίκαιο. Ο Κανονισµός δεν
παρέχει τέτοια δυνατότητα.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πράγµατι, έχει καταστεί εθιµικό
δίκαιο και οµιλούν διά πάσα νόσον και πάσαν θεραπεία που αυτοί
προτείνουν για την αντιµετώπισή τους.
Εµείς οι Βουλευτές δεν έχουµε αυτή την πολυτέλεια να σπαταλάµε το επτάλεπτο που ο Κανονισµός µας δίνει µιλώντας για
αλλότρια προς το νοµοσχέδιο ζητήµατα. Γι’ αυτό δεν θα απαντήσω στα πολλά που, πράγµατι, µε επιδέξιο τρόπο έθεσε ο Αρχηγός της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι λαϊκές αγορές στην πατρίδα
µας συνιστούν έναν θεσµό που διαρκεί στον χρόνο και στις οικιστικές, κοινωνικές και αγοραστικές αλλαγές λόγω του κατ’ εξοχήν λαϊκού τους χαρακτήρα. Σε πείσµα των τεράστιων αλλαγών
που έχουν συµβεί τις τελευταίες δεκαετίες µε τη δηµιουργία πολυκαταστηµάτων, υπεραγορών, σουπερµάρκετ και κάθε είδους
χώρων που προσφέρουν προϊόντα στον καταναλωτή, η λαϊκή
αγορά διατηρεί σταθερά το δικό της πολυπληθές αγοραστικό
κοινό. Και αυτό συµβαίνει, πρώτον, διότι ο καταναλωτής βρίσκει
προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από το χωράφι, από το περιβόλι. Έχει µπροστά του συχνά τον ίδιο τον παραγωγό. Δεν βρίσκεται στο τέλος µιας µακράς και απρόσωπης αγοραστικής
αλυσίδας. Αυτό έχει, εκτός των άλλων, και µια βαθιά ανθρώπινη
διάσταση, την αµεσότητα του αγοραστή µε τον πωλητή και παραγωγό και την οικοδόµηση σχέσεων εµπιστοσύνης. Βεβαίως,
καθοριστικός παράγοντας για τη βιωσιµότητα των λαϊκών αγορών σε βάθος χρόνου είναι η διάθεση προϊόντων σε προσιτές
τιµές για όλα τα βαλάντια. Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα
να αγοράσει απευθείας από τον παραγωγό σε τιµές χαµηλές που
δεν διογκώνονται από την µεσολάβηση πολλών µεσαζόντων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εύλογα, µετά από σχεδόν έναν
αιώνα ζωής, ο θεσµός των λαϊκών αγορών χρειάζεται εκσυγχρονισµό και εναρµόνιση µε τις ανάγκες των καιρών, µε βασικό
στόχο την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη
καταναλωτή.
Συµµετέχοντας, κύριε Πρόεδρε, ενεργά στη συζήτηση και επεξεργασία του νοµοσχεδίου στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και
Εµπορίου, µετά από συνεργασία που είχα µε τον Πρόεδρο και
τον Γενικό Γραµµατέα της Οµοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας, τους κυρίους Απόστολο Τσακανίκα και Βασίλη Λιγούδη και
τον Πρόεδρο των Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Νοµού Λάρισας
τον κ. Δηµήτρη Πούρικα, θέλω να χαιρετίσω την εποικοδοµητική
διαδικασία νοµοθέτησης, µια διαδικασία που εγκαινίασε ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, ο συνάδελφος ο κ. Στράτος Σιµόπουλος
και στην οποία επιχείρησα και εγώ να συµβάλλω καταθέτοντας
δηµιουργικές προτάσεις, όπως και αρκετοί συνάδελφοι της Συµπολίτευσης.
Είναι προς τιµήν του παριστάµενου Υπουργού Ανάπτυξης, του
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κ. Γεωργιάδη, ότι δεν διεκδικεί το αλάθητο, αλλά αντιθέτως, ήδη
από τις πρώτες συνεδριάσεις στην αρµόδια επιτροπή ανακοίνωσε ότι κάνει δεκτές σειρά αλλαγών που κινούνται προς τη
σωστή κατεύθυνση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στόχος δεν είναι άλλος από το
να γίνει πιο λειτουργικός ο νόµος για το υπαίθριο εµπόριο. Είχαµε ζητήσει -και έγινε αποδεκτό- η διάρκεια ισχύος των αδειών
και για τους παραγωγούς να είναι πενταετούς διάρκειας, όπως
και για τους επαγγελµατίες. Είχαµε ζητήσει -και έγινε αποδεκτόοι υφιστάµενες άδειες να µην τίθενται σε προκήρυξη, έτσι ώστε
να µην κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόµο παραγωγοί χάνοντας
θέσεις που χρόνια έχουν. Είχαµε ζητήσει -και έγινε αποδεκτό- να
µην είναι αναγκαία για την εκ νέου χορήγηση θέσης σε λαϊκές
αγορές η πώληση τουλάχιστον του 50% της παραγωγής που θα
προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων του ΟΣΔΕ, όταν
η φυτική παραγωγή επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες. Οι
ποσότητες των προϊόντων που θα πωλούνται θα δηλώνονται µε
υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού.
Κύριε Υπουργέ, συνεχίζοντας αυτήν τη δηµιουργική ανταλλαγή απόψεων που αποτελεί -θα έλεγα- και έναν οδοδείκτη
καλής νοµοθέτησης, µαζί µε την ικανοποίηση των εκπροσώπων
των παραγωγών της Θεσσαλίας για τις αλλαγές που υπήρξαν,
θα ήθελα να προσθέσω ορισµένες παρατηρήσεις µε στόχο επιµέρους ρυθµίσεις να γίνουν πιο ρεαλιστικές και ταυτόχρονα
εφαρµόσιµες στην επαρχία.
Επιχειρηµατολόγησα και στην Επιτροπή Παραγωγής για τις
δυσκολίες ενηµέρωσης της ψηφιακής πλατφόρµας e-Καταναλωτής της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή από ηλικιωµένους παραγωγούς που δεν έχουν
εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, η ενηµέρωση αυτή
στις επαρχιακές πόλεις, όπου την ίδια ηµέρα δεν υπάρχει άλλη
λαϊκή αγορά, δεν προσφέρει κανένα πρακτικό αποτέλεσµα σύγκρισης τιµών. Εποµένως, αν έχει κάποια χρησιµότητα για τον καταναλωτή η αποστολή στοιχείων για την τιµή εκκίνησης και τη
διαθέσιµη ποσότητα ανά προϊόν, αυτή είναι στην Αθήνα, στη
Θεσσαλονίκη, όπου την ίδια ηµέρα γίνονται περισσότερες της
µίας λαϊκές αγορές.
Εάν επιµένετε σε αυτό, τουλάχιστον ας αρχίσει πιλοτικά στην
πρωτεύουσα και τη συµπρωτεύουσα, µε την κατάλληλη προετοιµασία και ενηµέρωση των παραγωγών και των επαγγελµατιών
λαϊκών αγορών.
Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξουν διευκρινίσεις, σχετικά µε το
ποιος θα είναι ο φορέας που θα διαχειρίζεται τις λαϊκές αγορές
στην επαρχία, όπου αυτόν τον ρόλο προτείνεται να τον αναλάβουν οι δήµοι. Θα σας καλούσα, επίσης, να δείτε τη δυνατότητα
της ελεύθερης προσέλευσης των παραγωγών σε γειτονικές λαϊκές εάν υπάρχει προσωρινή θέση µέχρις ότου αυτή προκηρυχθεί. Τέλος, όπως υπογράµµισα και στην επιτροπή, τα πρόστιµα
θα πρέπει να επανεξεταστούν στο πλαίσιο της ισονοµίας µε το
στεγασµένο εµπόριο και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να
έχουν εξοντωτικό χαρακτήρα.
Κύριε Πρόεδρε, η αξία των λαϊκών αγορών αναδεικνύεται έτι
περαιτέρω σε περιόδους αναταραχών στις παγκόσµιες αγορές,
όπως αυτή που διερχόµαστε λόγω της εκτίναξης του ενεργειακού κόστους που επιφέρει αλυσιδωτές αυξήσεις στις τιµές των
προϊόντων. Πιστεύοντας, λοιπόν, στη χρησιµότητα του θεσµού
των λαϊκών αγορών, οφείλουµε να τον εκσυγχρονίσουµε µε
στόχο τη διαφάνεια των συναλλαγών και την ασφάλεια των καταναλωτών. Αυτόν τον στόχο υπηρετεί η νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Θεοδώρα
Αυγέρη.
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΥΓΕΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι της Πλειοψηφίας -δεν βλέπω συναδέλφισσα Βουλευτίνα της Νέας Δηµοκρατίας- δεν σας φτάνει που
φτωχοποίετε όλους εκείνους που ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός
σας τους αποκαλεί «εξαρτηµένους» από τον µισθό τους, δεν σας
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φτάνει που αφαιρείτε διαρκώς δικαιώµατα και πρόνοιες από τον
κόσµο της εργασίας, τώρα, βάζετε στο µάτι και τους παραγωγούς και τη λαϊκή αγορά, φέρνοντας στην Ολοµέλεια προς συζήτηση ένα νοµοσχέδιο το οποίο δεν είστε σε θέση να
υπερασπιστείτε ακόµη και εσείς οι ίδιοι. Και αυτό φαίνεται και
στην ισχνή παρουσία των Βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας αυτές τις δύο µέρες που διεξάγεται η συζήτηση.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τον κατάλογο των
οµιλητών τον είδατε;
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΥΓΕΡΗ: Είστε µόνος σας και καταλαβαίνω τη µοναξιά σας, κύριε Σιµόπουλε. Εγώ, όµως, δεν σας διέκοψα.
Και δεν είναι µόνο ότι είστε µόνοι σας, είστε µόνοι σας από την
κοινωνία και φαίνεται αυτό στις αντιδράσεις όχι µόνο των παραγωγών και των ανθρώπων των λαϊκών αγορών, αλλά φάνηκε και
στις τοποθετήσεις και στις απόψεις που διατύπωσαν στην επιτροπή οι φορείς. Φαίνεται, βέβαια, εσχάτως, παρ’ ότι πολύ αργά,
και στην αντίδραση των γαλάζιων, των δικών σας, επικεφαλής
Περιφερειών αυτών της Κεντρικής Μακεδονίας και της Αττικής.
Είναι, βέβαια, λιγάκι αργά, θα είχε νόηµα όλες αυτές οι ενστάσεις
να είχαν συζητηθεί και να είχαν ακουστεί όταν γίνονταν και η διαβούλευση του νοµοσχεδίου. Βέβαια, κάλλιο αργά, παρά ποτέ.
Όπως, επίσης, και οι διορθώσεις που κάνετε είναι µια παραδοχή
για το πόσο πρόχειρο είναι αυτό το νοµοθέτηµα και πόσο κόντρα
στην κοινοβουλευτική ηθική και πρακτική.
Φυσικά, δεν έχετε και πολλά να πείτε και αυτό φάνηκε και στις
τοποθετήσεις των Βουλευτών σας. Αν κάτι, όµως, στα αλήθεια
θα είχε σηµασία να σταθούµε και να µας δώσετε µία απάντηση
είναι: Για ποιον ή για ποιους δουλεύετε, κύριε Υπουργέ; Την
απάντηση δεν θα τη δώσετε εσείς. Είναι, νοµίζω, ένα ρητορικό
ερώτηµα. Δουλεύετε γι’ αυτούς τους λίγους, τους συνεννοηµένους, τους οποίους εκπροσωπείτε σε κάθε νοµοθέτηµα που φέρνετε στην Ολοµέλεια του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Το σίγουρο είναι ότι δεν δουλεύετε για τους ανθρώπους της
πρωτογενούς παραγωγής, της υπαίθρου, της περιφέρειας, οι
οποίοι εδώ και χρόνια και ιδίως εν µέσω πανδηµίας βλέπουν τις
περιουσίες τους να συρρικνώνονται, την παραγωγή τους είτε να
µένει αδιάθετη είτε να καταστρέφεται από καιρικά φαινόµενα και
από άλλες θεοµηνίες.
Τι βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι και όλοι όσοι πλήττονται από τις
κυβερνητικές όχι µεταρρυθµίσεις σας, όπως συνηθίζετε να διαστρεβλώνετε τις λέξεις και τα νοήµατα τους, αλλά απορρυθµίσεις και αντιρρυθµίσεις; Βλέπουν ότι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη
και το επιτελικό κράτος αδυνατεί να τους στηρίξει στοιχειωδώς.
Και καταλαβαίνουν ότι µε αυτήν την Κυβέρνηση δεν θα µπορέσουν τελικά ποτέ να ανακάµψουν και να επουλώσουν τις οικονοµικές ζηµίες που έχουν υποστεί όλο αυτό το διάστηµα.
Αν κάτι ενώνει όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι η Κυβέρνηση τους εκλαµβάνει ως αδύναµους, τους µικρούς παραγωγούς, τους µικρούς επιχειρηµατίες, τους χαµηλόµισθους,
τους εργαζόµενους που πάνε στη λαϊκή αγορά για να ψωνίσουν
καλά και φθηνότερα προϊόντα, κάτι που αποκτά ακόµη µεγαλύτερη αξία και σηµασία ειδικά εν µέσω αυτού του σφοδρού κύµατος ανατιµήσεων και ακρίβειας που περνούµε. Αλλά έχει
αποδείξει περίτρανα η Κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι προς τους
αδύναµους δείχνει µονάχα ένα σκληρό πρόσωπο, το πρόσωπο
µιας εξουσίας που όσο ανασφαλής νιώθει τόσο πιο αυταρχική
γίνεται.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Και ξέρετε πολύ καλά ότι ο θεσµός των λαϊκών αγορών µετρά
περισσότερες από εννέα δεκαετίες. Η Κυβέρνησή σας όχι µόνο
ξηλώνει αυτόν τον θεσµό, αλλά κυριολεκτικά τον ισοπεδώνει τελείως µε τις πολλές άδηλες υπερεξουσίες που αναθέτει στον
εκάστοτε Υπουργό µέσω των δεκάδων υπουργικών αποφάσεων.
Για την ακρίβεια είναι ο Υπουργός που αναθέτει στον εαυτό του
το προνόµιο να νοµοθετεί µόνος του για τα πάντα και τους πάντες, χωρίς έλεγχο, χωρίς λογοδοσία και νοµιµοποίηση από το
Κοινοβούλιο. «Η λαϊκή αγορά είµαι εγώ» θα µπορούσαµε να
πούµε παραφράζοντας έτσι αυτή την γνωστή φράση του αυταρχικού ηγεµόνα.
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Για άλλη µια φορά, λοιπόν, απουσιάζει η διαβούλευση. Για
άλλη µια φορά την τύχη χιλιάδων ανθρώπων, των παραγωγών
και επαγγελµατιών των λαϊκών αγορών εν προκειµένω, την αποφασίζει ένας Υπουργός. Η χορήγηση και ανανέωση αδειών, οι
χρόνοι διάρκειας των αδειών, ο αριθµός θέσεων στις υπαίθριες
αγορές όλων των τύπων περνούν στον εκάστοτε Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, υπάρχει άραγε όριο στο να
µετατρέπεται κάθε οικονοµική δραστηριότητα σε προνοµιακό
πεδίο πελατειακών σχέσεων και µικροπολιτικών εξυπηρετήσεων;
Το νοµοσχέδιο δεν ρυθµίζει ούτε τα στοιχειώδη για τη λειτουργία
µιας λαϊκής αγοράς. Ποια είδη θα πωλούνται και από ποιον θα
καθορίζεται αυτό; Από τον Υπουργό ή από οποιονδήποτε άλλο
που δύναται να παρέµβει σε µια προκήρυξη και να τη διαµορφώσει κατά το δοκούν όπως θα ορίζουν οι εκάστοτε γκρίζες υπουργικές αποφάσεις;
Η δήθεν εξυγίανση που ευαγγελίζεται η κυβερνητική Πλειοψηφία όσον αφορά στο υπάρχον ρυθµιστικό πλαίσιο για το υπαίθριο
εµπόριο συνεπάγεται τον αποκλεισµό των παραγωγών από τις
λαϊκές αγορές. Δεν θα αναφερθώ σ’ αυτό ή σε σχέση µε την δήλωση του 50% της ποσότητας προϊόντος στον ΟΣΔΕ και όλα
αυτά σε σχέση µε το πώς θα χάνονται οι άδειες ως ποινή, γιατί
είναι και πολλές διατάξεις που από ό,τι καταλαβαίνω ακυρώθηκαν πριν καν ολοκληρωθεί η συζήτηση στην Ολοµέλεια, αλλά
κρατώ την ουσία και το πνεύµα που διακατέχει -και το περιέγραψα πριν από λίγο- αυτό το νοµοθέτηµα.
Εισάγετε ένα άκρως εξοντωτικό πλαίσιο µεταχείρισης σε περιπτώσεις παραβάσεων, έναν καταφανώς άδικο και κυρίως άνισο
τρόπο διαφορετικής µεταχείρισης οµοειδών περιπτώσεων. Εισάγεται δύο µέτρα και δέκα σταθµά, άλλα να ισχύουν όταν είναι
υπαίθριο το εµπόριο και άλλα όταν είναι στεγασµένο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το ότι η Κυβέρνηση επιδιώκει να επιβάλλει σε κάθε αγρότη και µικρέµπορο την υποχρέωση να
δηλώνει διαδικτυακά κάθε πρωί την τιµή εκκίνησης και τις ποσότητες του προϊόντος του.
Με το νοµοσχέδιο ουσιαστικά εµπαίζετε τους παραγωγούς,
ακόµη και εκείνους που επί δεκαετίες βιοπορίζονται από τη γη,
ότι τάχα δεν θα χάσουν την άδειά τους. Οι άδειες τους, όµως,
έχουν ηµεροµηνία λήξης και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό.
Μόλις λήξουν θα εφαρµοστεί το νέο πλαίσιο και έτσι εύκολα θα
τους εκπαραθυρώσετε. Και τότε οι παραγωγοί θα αναγκάζονται
να πωλούν τα προϊόντα τους µόνο στον χονδρέµπορο µπιρ παρά,
σε εξευτελιστική τιµή. Βέβαια, στον αντίποδα κάποιοι, οι µεσάζοντες και τα µεγάλα σουπερµάρκετ, θα συνεχίσουν να αυγατίζουν το κέρδος τους.
Κλείνοντας, η Κυβέρνηση επαναφέρει πιο επιθετικά και επίµονα το µνηµονιακό σχέδιο για εξολόθρευση των µικρών επιχειρήσεων και γενικά των µικρών της αγοράς και αυτό το έχει πει
πολλές φορές για να το εµπεδώσουµε ο κ. Γεωργιάδης. Δεν τους
συγχωνεύει απλά. Τους χωνέψει το µεγάλο φαγοπότι που έχει
στηθεί εν µέσω πανδηµίας και που δεν θα µείνει ούτε πόµολο. Η
ζωή του golden boy, ο θάνατος του εµποράκου. Η ζωή του επιχειρηµατικού οµίλου, ο θάνατος του µικροπωλητή. Εκποίηση της
µεγάλης δηµόσιας περιουσίας, αρπαγή της µικρής ιδιωτικής περιουσίας, ώστε να εµπεδωθεί το µοναδικό σχέδιο που έχει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη και το οποίο σε έναν τίτλο είναι: «Οι ολίγοι
από τη µια και οι κολίγοι από την άλλη.
Το σχέδιο αυτό είναι καταδικασµένο να αποτύχει. Το σχέδιό
σας είναι καταδικασµένο. Δεν λέγονται τυχαία ούτε λαϊκές ούτε
υπαίθριες αυτές οι αγορές και αξιολογούν πολύ πιο αυστηρά
από τις άλλες αγορές, αυτές των αγορών σας, πόσω µάλλον
όταν οι ολίγοι αποδεικνύονται ολίγιστοι και οι κολίγοι έχουν χάσει
και τα τελευταία ψήγµατα της υποµονής τους.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να κάνω µία παρέµβαση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, αλλά σας παρακαλώ λίγο σύντοµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κατ’ αρχάς, θέλω να πω στην κυρία συνά-
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δελφο ότι είναι πάρα πολύ άσχηµο να ανεβαίνετε στο Βήµα της
Βουλής και να κατηγορείτε συναδέλφους σας. Είπατε ότι είµαι
µόνος µου στο νοµοσχέδιο και είναι απούσα η Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν χρειάζεται να καταθέσω στα
Πρακτικά τον πίνακα των οµιλητών. Ανά δύο οµιλητές ο ένας
είναι της Νέας Δηµοκρατίας.
Κατά συνέπεια, η όλη αναφορά, συγγνώµη, είναι απόλυτα ψευδής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
συγγνώµη, αλλά αν θέλετε απαντήστε επί του νοµοσχεδίου, σας
παρακαλώ. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Απαντώ ακριβώς σε αυτό που άκουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα προτιµούσα
αυτό που είπατε µόλις τώρα να το έλεγε ο Κοινοβουλευτικός σας
Εκπρόσωπος ενδεχοµένως.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Παρακαλώ ησυχάστε και αφήστε τον Υπουργό να ολοκληρώσει για να συνεχίσουµε τη διαδικασία.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε… (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ,
κύριε Χαρίτση, µη διακόπτετε. Δεν καταγράφεται τίποτα στα
Πρακτικά.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Πρώτα απ’ όλα, εκ του Κανονισµού µπορώ να
παρέµβω.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Κι εγώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θα ζητήσετε τον λόγο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μην κάνουµε αυτή
τη συζήτηση. Σας παρακαλώ!
Στο Προεδρείο θα απευθύνεστε. Παρακαλώ πολύ!
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Παρακαλώ πολύ ηρεµήστε.
Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θα ζητήσετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε, και
αν το Προεδρείο σάς δώσει τον λόγο, µπορείτε να παρέµβετε,
προφανώς. Όπως µπορεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος,
µπορεί και ο Υπουργός. Αυτά είναι στοιχειώδη στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Απορώ γιατί φωνάζετε, ειλικρινά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ πολύ, στο προκείµενο.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Υποτιµάτε τη θέση σας!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Απορώ γιατί φωνάζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, ζητήσατε το λόγο για να παρέµβετε σε σχέση µε κάτι που ειπώθηκε
για το νοµοσχέδιο. Ολοκληρώστε αυτή σας την παρέµβαση για
να συνεχίσουµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Μα, για το νοµοσχέδιο µιλάω. Αναφέρθηκε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Γίνεται κατάχρηση!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Όταν γίνετε Υπουργός, κύριε Γιαννούλη, να
φερθείτε διαφορετικά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Σαν εσάς δεν θέλω να γίνω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ελάτε τώρα, µην
πάτε επί προσωπικού. Σας παρακαλώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Να µη γίνετε! Να γίνετε διαφορετικός από
εµένα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Να είστε πιο σεµνός!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ!
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα ήθελα τον
λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): «Όταν γίνετε Υπουργός» λέω, αν ο ελληνικός
λαός σας αξιώσει…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΣΤ’ - 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μα, µε συγχωρείτε
τώρα; Τι σας έπιασε; Μα, τι σας έπιασε; Αφήστε τον Υπουργό να
ολοκληρώσει, να πει αυτό που θέλει να πει!
Δεν έχετε τον λόγο! Έλεος, πλέον! Έχετε Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, σήκωσε το χέρι, ζήτησε τον λόγο, θα του τον δώσω.
Σας παρακαλώ πολύ!
Κύριε Χαρίτση, πείτε και στους Βουλευτές σας να χαµηλώσουν
τους τόνους. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η συµπεριφορά.
Όπως θέλετε εσείς να ακούγεστε, όπως και όλοι οι Βουλευτές,
έτσι και οι Υπουργοί θα πρέπει να ακούγονται. Μας αρέσει, δεν
µας αρέσει.
Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Μας αρέσει να ακούγονται όλοι, αλλά ο καθένας µε τη σειρά του και στην ώρα του.
Επαναλήφθηκε και από την προηγούµενη οµιλήτρια, αλλά και
από πολλούς οµιλητές, ότι το σύνολο –λέει- των φορέων είναι
κατά του νοµοσχεδίου.
Είναι απολύτως ψευδές. Στο νοµοσχέδιο είναι το σύνολο υπέρ.
Ακόµα και αυτοί που µίλησαν κατά, είπαν: Συνολικά στο νοµοσχέδιο δεν έχουµε αντίρρηση. Διαφωνούµε µε ένα, δύο, τρία θέµατα.
Και, επαναλαµβάνω, προκηρύχθηκαν τρεις φορές απεργίες γι’
αυτό το νοµοσχέδιο στις λαϊκές αγορές. Τα κανάλια και διάφορες φιλικές σας εφηµερίδες έγραφαν «µαύρες σηµαίες στις λαϊκές, έκλεισαν οι λαϊκές» και ούτε µία λαϊκή στην Ελλάδα δεν
έκλεισε. Ούτε µία!
Άρα, προφανώς, ο κόσµος των λαϊκών αγορών είναι υπέρ,
αφού δεν έχει απεργήσει ούτε µία λαϊκή αγορά! Άρα, λοιπόν, όλα
τα υπόλοιπα που λέτε, είναι στο µυαλό σας, δεν είναι στον πραγµατικό κόσµο. Αυτό σας λέω τόση ώρα.
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΥΓΕΡΗ: Έχετε πάει σε λαϊκή;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ως προς το γεγονός ότι κάναµε πολλές νοµοτεχνικές βελτιώσεις και πολλές αλλαγές σε όλα µου τα νοµοθετήµατα από την ηµέρα που έγινα Υπουργός –και για όσα
χρόνια µε αξιώσει ο Θεός να είµαι θα κάνω το ίδιο-, εµένα η κοινοβουλευτική διαδικασία µου αρέσει. Δεν πιστεύω στο υπουργικό αλάθητο. Μου αρέσει να ακούω τους Βουλευτές και τη
Βουλή. Και οι Βουλευτές έχουν πάρα πολλές φορές δίκιο και σε
αυτήν τη συγκεκριµένη διαδικασία –το έχω αποδείξει και ευχαριστώ τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας- πολλές από
τις επισηµάνσεις τους τις βάλαµε στο νοµοσχέδιο.
Εξακολουθείτε, λοιπόν, να αντιπολιτεύεστε ένα νοµοσχέδιο
που δεν υπάρχει. Είναι άλλο το νοµοσχέδιο που έχετε µπροστά
σας και λέτε τα επιχειρήµατα από την πρώτη πρώτη εκδοχή. Δεν
το έχετε καν διαβάσει!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ηρεµία, ησυχία.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
ζητώ τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, όχι. Δεν έχετε
τον λόγο, κύριε Σιµόπουλε.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει προσωπικό
και θέλω να το εξηγήσω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν κατάλαβα! Πού
είναι ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος; Να έρθει ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος.
Ο κ. Χαρίτσης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ,
έχει τον λόγο.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν πρέπει να εξηγήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ καθίστε κάτω. Δεν έχετε τον λόγο. Δεν σας δίνω τον λόγο. Προηγείται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μετά, όµως, πρέπει
να εξηγήσω το προσωπικό.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Χαρίτση, σας
παρακαλώ σύντοµα. Νοµίζω ότι ένα-δυο λεπτά αρκούν.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Για ένα λεπτό, ίσως και λιγότερο.
Επειδή είπε ο κύριος Υπουργός για τα στοιχειώδη, τα στοιχειώδη, λοιπόν, είναι ότι κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα έχει Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο. Δεν µπορεί ο Υπουργός να σχολιάζει
κάθε οµιλία Βουλευτή της Αντιπολίτευσης. Ο Υπουργός παρουσιάζει το νοµοσχέδιο και δίνει διευκρινίσεις επί του νοµοσχεδίου.
Αυτή είναι η δουλειά του Υπουργού. Τα υπόλοιπα τα αναλαµβάνουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Από εκεί και πέρα, σε σχέση µε το ποιος αντιπολιτεύεται το νοµοσχέδιο, ας δει ο κύριος Υπουργός τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τους παραγωγούς, ας δει τις αντιδράσεις που
υπάρχουν από τους επαγγελµατίες, ας δει τις αντιδράσεις που
υπάρχουν από τους φορείς της αυτοδιοίκησης, ας δει τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τους περιφερειάρχες και µετά, βεβαίως, ας δει και το γεγονός ότι –που µάλλον είναι και πολύ
σπάνιο για τα κοινοβουλευτικά χρονικά- έχουµε τρεις Κοινοβουλευτικές Οµάδες, οι οποίες έχουν καταθέσει αίτηµα ονοµαστικής
ψηφοφορίας. Τρεις έχουν καταθέσει, όχι µία, όχι µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ,
όχι µόνο η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Και το Κίνηµα Αλλαγής και
το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας έχουν καταθέσει αίτηµα
ονοµαστικής ψηφοφορίας. Αυτό νοµίζω δείχνει πόσο αποµονωµένη είναι η Κυβέρνηση στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κι εγώ ζητώ τον λόγο για µία παρέµβαση,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Να σας βάλω, λοιπόν, σε µια σειρά.
Κύριε Μπουκώρο, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ούτε ένα λεπτό δεν θα χρειαστώ.
Κύριε Πρόεδρε, ο αξιότιµος συνάδελφος, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ούτε λίγο ούτε
πολύ, υποστήριξε ότι είναι η πρώτη φορά που τρεις Κοινοβουλευτικές Οµάδες καταθέτουν αίτηµα ονοµαστικής ερώτησης.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Δεν είπα ότι είναι πρώτη φορά. Είπα ότι
είναι σπάνιο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Συνήθως, συµπτύσσεται το ερώτηµα. Μόνο τον τελευταίο καιρό έχουν κατατεθεί από τα κόµµατα
της Αντιπολίτευσης αιτήµατα ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ασφαλώς, ο Υπουργός στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού διαλόγου θα απαντήσει για τα όσα ακούγονται στην Αίθουσα. Το θεωρούµε αυτονόητο αυτό, όσο ακούγονται απόψεις για το
νοµοσχέδιο, ο επισπεύδων Υπουργός να έχει το δικαίωµα να
απαντήσει για τα όσα ακούγονται επί του νοµοσχεδίου, τα οποία
εκφέρονται από Βουλευτές. Βουλευτές είναι οι φορείς που εκφέρουν την άποψη επί του νοµοσχεδίου.
Πιστεύουµε βαθύτατα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει να βρει ένα πεδίο
αντιπολίτευσης. Δεν ακούγεται ο πολιτικός του λόγος όσο θα
ήθελε και δεν ακούγεται γιατί δεν είναι αξιόπιστος.
Όσον αφορά για το νοµοσχέδιο, και ο εισηγητής µας...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Εσείς κάτι για το νοµοσχέδιο έχετε να πείτε αυτή τη στιγµή
στην αντιπαράθεση µε τα άλλα κόµµατα ενδεχοµένως; Τώρα µην
πάµε σε ζητήµατα λειτουργίας της Ολοµέλειας και τη συζήτηση
ενός νοµοσχεδίου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ακούστε, κύριε Πρόεδρε. Δεν µπορούν να µας αφαιρέσουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ας το κλείσουµε
εδώ σας παρακαλώ, για να προχωρήσουµε τον κατάλογο. Περιµένουν άλλοι τριάντα πέντε µε σαράντα συνάδελφοι να µιλήσουν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω λέγοντας ότι από τη µία ο ΣΥΡΙΖΑ ενοχλείται που ο Υπουργός απαντάει, από την άλλη ενοχλείται που οι Βουλευτές της
Συµπολίτευσης υποστηρίζουν το νοµοσχέδιο. Ας µας πουν τι θέλουν επιτέλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, εντάξει.
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Κύριε Κατρίνη, έχετε κι εσείς το λόγο για ένα λεπτό, για να συνεχίσουµε τη διαδικασία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ δεν θα σχολιάσω την οβιδιακή µεταµόρφωση του Υπουργού που πριν από κάποιους µήνες έλεγε ότι θα βάλει µαχαίρι και
θα κάνει τοµή στις λαϊκές αγορές, για να έρθει σήµερα να κάνει
αλλαγές επί αλλαγών σε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο επί µήνες
υπάρχει στη δηµόσια συζήτηση.
Όµως, θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να σχολιάσω το γεγονός ότι ενώ τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης έχουν κάνει συγκεκριµένες προτάσεις και σε συγκεκριµένα σηµεία διαφωνίας,
ενώ οι φορείς στην ακρόαση φορέων είπαν σε ποια σηµεία διαφωνούν και µάλιστα έδωσαν και µεγάλη έµφαση, ο Υπουργός
επιµένει σήµερα να υποτιµά όλους εµάς που διαφωνούµε και
έχουµε συγκεκριµένες προτάσεις και να λέει ότι όποιες τροποποιήσεις κάνει, τις κάνει κατόπιν παρεµβάσεων των Βουλευτών
της Συµπολίτευσης.
Αν αυτό θεωρεί ο Υπουργός ότι είναι σεβασµός του κοινοβουλευτικού διαλόγου ή των φορέων, που δικαιολογηµένα θεωρούν
ότι θίγονται από αυτό το νοµοσχέδιο, τότε προφανώς κάνουµε
διαφορετική ανάγνωση και των διαδικασιών και του τρόπου λειτουργίας εντός και εκτός Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, εντάξει,
κύριε Κατρίνη.
Τον λόγο έχει ο κ. Γκίκας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, σας παρακαλώ. Δεν έχετε τον λόγο.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Στέφανος Γκίκας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε
αδικείτε.
Ζητώ τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν κατάλαβα. Ποιο
είναι το προσωπικό; Αναφέρθηκε κάποιος σε εσάς, κύριε Σιµόπουλε; Ακούστηκε το όνοµά σας;
Σας παρακαλώ πολύ! Δεν έχετε τον λόγο.
Ελάτε, κύριε Γκίκα.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν
πρέπει να εξηγήσω το προσωπικό βάσει του Κανονισµού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν υπάρχει προσωπικό! Σας το λέω εγώ και τελειώνουµε εδώ!
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Απαράδεκτο είναι
αυτό που κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ πολύ
δεν έχετε τον λόγο.
Κύριε Γκίκα, ελάτε στο Βήµα.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
πρέπει να εξηγήσω το προσωπικό, δεν θέλω κάτι άλλο.
Με στηρίζει όλη η Κοινοβουλευτική Οµάδα, όχι εµένα, τον
Υπουργό και την Κυβέρνηση µέσω εµού!
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Αφού τον έδειχνε, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γκίκα, έχετε
τον λόγο.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πάρω ένα
λεπτό για να αναφερθώ στις µεγάλες καταστροφές που είχαµε
πριν από δύο εβδοµάδες στην Κέρκυρα από τη θεοµηνία «Μπάλος», όπου δεκάδες για να µην πω εκατοντάδες επιχειρήσεις καταστράφηκαν, κάποιες εκ των οποίων ολοσχερώς, ενώ πολλά
νοικοκυριά πληµµύρισαν και καταστράφηκαν οικοσκευές. Οι ζηµίες στα δίκτυα υποδοµών είναι µεγάλες, η δε περιφέρεια και οι
δήµοι τα ανεβάζουν µε στοιχεία πάνω από 15 εκατοµµύρια ευρώ.
Σε αυτό το πλαίσιο επιθυµώ να ευχαριστήσω την Κυβέρνηση,
διότι µέχρι τώρα τρία κλιµάκια έχουν έρθει στο νησί, ένα εκ των
οποίων ήταν των Ενόπλων Δυνάµεων, αλλά επιθυµώ και από
αυτό το Βήµα να ζητήσω να συµπεριληφθεί και η Κέρκυρα στο
σύστηµα αποζηµιώσεων της arogi.gr και να εκταµιευθούν γρήγορα τα κονδύλια που απαιτούνται, προκειµένου να γίνουν τα
σωστικά έργα, διότι βρισκόµαστε ακόµη στο φθινόπωρο, δεν έχει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µπει καλά-καλά ο χειµώνας.
Μπαίνω τώρα στο νοµοσχέδιο. Το υπαίθριο εµπόριο αποτελεί
ένα σηµαντικό και σταθερό κοµµάτι της αγοράς το οποίο εµπιστεύεται η ελληνική κοινωνία. Είτε πρόκειται για τις λαϊκές αγορές είτε για τις χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές ή τις
βραχυχρόνιες αγορές ή τις θεµατικές αγορές οι πολίτες συνεχίζουν να τις επισκέπτονται και να ψωνίζουν εκεί.
Η ιδιαίτερη µορφή και τα χαρακτηριστικά του υπαίθριου εµπορίου δεν αποτελούν ωστόσο αιτία αποκλεισµού από τον εκσυγχρονισµό και την ψηφιοποίηση, που είναι πλέον παρούσα σε κάθε
τοµέα της καθηµερινότητάς µας. Αυτό θα ήταν εις βάρος της ανταγωνιστικότητας, της διαφάνειας και των ίσων ευκαιριών που
πρέπει να παρέχονται σε όσους ασχολούνται µε το υπαίθριο εµπόριο.
Από την αρχή οι λαϊκές αγορές βρέθηκαν στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος, µε τους επαγγελµατίες του χώρου να διατυπώνουν κάποιες ανησυχίες και προβληµατισµούς.
Ωστόσο, πεποίθησή µου είναι ότι ο µοναδικός στόχος του νοµοσχεδίου είναι η αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός του θεσµού, ο οποίος µε την εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας θα
γίνει πιο διαφανής και θα αποκτήσει άµεση επαφή µε τον καταναλωτή.
Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου δηµιουργείται µια νέα
πλατφόρµα, το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα «ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΟΡΑ», στο οποίο οι αρµόδιες αρχές, δηλαδή οι δήµοι και
στην περίπτωση της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης οι περιφέρειες, καταχωρούν όλα τα στοιχεία που αφορούν στις υπαίθριες
αγορές, όπως µπορεί να είναι η απόφαση ίδρυσης, κατάργησης,
µετακίνησης, ο κανονισµός λειτουργίας, το τοπογραφικό διάγραµµα, οι χορηγούµενες άδειες και λοιπά.
Με αυτό τον τρόπο παρέχεται για πρώτη φορά πλήρης εικόνα
και πλήρης διαφάνεια για όλα τα είδη υπαίθριων αγορών. Πρόκειται για ένα εργαλείο που θα στηρίξει σηµαντικά την τοπική αυτοδιοίκηση τόσο στην άσκηση των αρµοδιοτήτων της αναφορικά
µε τον συντονισµό, την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο
του υπαίθριου εµπορίου, αλλά και συνολικά.
Επιπλέον, το σύστηµα αυτό, η «ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΟΡΑ», στο πλαίσιο
της διαλειτουργικότητος συνδέεται µε την πλατφόρµα e-Καταναλωτής, την οποία, όπως γνωρίζουµε, επισκέπτονται καθηµερινά πάνω από διακόσιες χιλιάδες πολίτες.
Προβλέπεται δε η υποχρέωση του παραγωγού και του πωλητή
να εισάγει καθηµερινά την τιµή εκκίνησης των προϊόντων του,
ώστε ο καταναλωτής να µπορεί να συγκρίνει τις τιµές, επί παραδείγµατι, σε µία περιοχή να συγκρίνονται οι τιµές των σουπερµάρκετ µε τη λαϊκή αγορά και να επιλέγει ο καταναλωτής πού θα
πάει να ψωνίσει.
Πρόκειται, λοιπόν, για µία πρόβλεψη που προφανώς είναι προς
όφελος του καταναλωτή, ενώ παράλληλα προάγει τον υγιή ανταγωνισµό στην αγορά, πράγµα που ωφελεί όλους τους συµµετέχοντες.
Το νοµοσχέδιο, εκτός από ρυθµιστικό, έχει και έντονο κοινωνικό πρόσηµο. Συγκεκριµένα, προβλέπει την προκήρυξη των
κενών θέσεων στις υπαίθριες αγορές µε διαφανείς διαδικασίες.
Εισάγεται η µοριοδότηση βάσει κοινωνικών κριτηρίων, στην
οποία προβλέπονται αυξηµένα µόρια για τους πολύτεκνους, τους
άνεργους, τους νέους ανθρώπους, αλλά και για κατόχους τίτλων
σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που σχετίζονται µε ακριβώς
αυτό το αντικείµενο της πρωτογενούς παραγωγής. Δίνονται έτσι
κίνητρα σε νέους µε συναφείς γνώσεις που ζουν σε αγροτικές
περιοχές να µείνουν στον τόπο τους και να ασχοληθούν µε τον
πρωτογενή τοµέα.
Στηρίζουµε, λοιπόν, τόσο την εξέλιξη του πρωτογενούς τοµέα
όσο και των νέων που επιζητούν ίσες ευκαιρίες, διαφανείς διαδικασίες και µία προοπτική, προκειµένου να ασχοληθούν µε τον
συγκεκριµένο, τον πρωτογενή τοµέα.
Αναφορικά µε τις προκηρύξεις θέσεων, πρέπει να τονιστεί ότι
αυτές αφορούν µόνο στις κενές θέσεις, ενώ δεν επηρεάζεται η
δραστηριότητα όσων παραγωγών και πωλητών ήδη διαθέτουν
άδειες. Ωστόσο, πλέον η απόκτηση άδειας θα συνδέεται µε τη
θέση.
Με το σχέδιο νόµου διευρύνονται επιπλέον οι δυνατότητες µε-
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ταβίβασης των αδειών παραγωγών και πωλητών, ενώ απλοποιούνται οι προϋποθέσεις πραγµατοποίησης της διαδικασίας.
Η τελική µορφή αυτού του νοµοσχεδίου είναι προϊόν, πραγµατικά, εξαντλητικού διαλόγου µεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και των αρµόδιων φορέων. Ενσωµατώθηκαν δε πολλές προτάσεις των φορέων και απεδείχθη ότι δεν ευσταθούν οι
αιτιάσεις της Αντιπολιτεύσεως που επέµεναν µονότονα ότι οι
ρυθµίσεις είναι εις βάρος των επαγγελµατιών του χώρου, ότι θα
κλείσουν οι λαϊκές αγορές, ότι θα ιδιωτικοποιηθούν και τα λοιπά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, για ένα λεπτό.
Εξάλλου, ο κύριος Υπουργός -που είναι και τώρα παρώνέδωσε µάχη κατά τη διάρκεια των lockdown, ώστε να παραµείνουν ανοιχτές οι λαϊκές αγορές και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάµε.
Επίσης, προχώρησε στην ενσωµάτωση επιπλέον τροποποιήσεων στο κείµενο του νοµοσχεδίου µετά από την επεξεργασία
του από την επιτροπή µας, µεταξύ των όποιων τροποποιήσεων
δίδεται και επαρκής χρόνος στους φορείς και στις αρµόδιες
αρχές να προετοιµαστούν για τη σωστή εφαρµογή του νόµου,
µεταθέτοντας τον χρόνο έναρξης ισχύος των ρυθµίσεων για την
1η Φεβρουαρίου 2022.
Εν κατακλείδι, πρόκειται για ένα σχέδιο νόµου που εκσυγχρονίζει τη λειτουργία και την οργάνωση του υπαίθριου εµπορίου,
ενώ θα έλεγα ότι µας εισάγει στον 21ο αιώνα. Κύριο µέληµα είναι
η δηµιουργία ενός πλαισίου που προάγει την υγιή επιχειρηµατικότητα και τη διαφάνεια, προσφέρει ίσες ευκαιρίες και υπηρετεί
τον επαγγελµατία και τον καταναλωτή, ενώ θέτει σαφείς κανόνες
για την τήρηση των νόµων. Για όλους αυτούς τους λόγους, βεβαίως και το υπερψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Μεϊκόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε το νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που αλλάζει εκ θεµελίων
το θεσµικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου
εµπορίου και αντικαθιστά τον πρόσφατο νόµο, τον ν.4497/2017,
παρ’ όλο που ψηφίστηκε µε µεγάλη πλειοψηφία και κατόπιν ουσιαστικού και παραγωγικού διαλόγου µε τους θεσµικούς φορείς.
Δυστυχώς, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορούµε
να ισχυριστούµε το ίδιο και για το νοµοσχέδιο που η Κυβέρνηση
µάς καλεί να ψηφίσουµε σήµερα.
Η διαβούλευση σηµαδεύτηκε από προσχέδια που διαφοροποιούνταν µεταξύ τους προσχηµατικά, συντονισµένες προσπάθειες
να στοχοποιηθούν οι διαφωνούντες εκπρόσωποι και να διαχωριστούν οι παραγωγοί από τους πωλητές και τους επαγγελµατίες,
αλλά υπήρχαν και δηλώσεις πανικόβλητων Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας, που -να θυµίσω- υπόσχονταν τροποποιητικές βελτιώσεις ή ακόµα, κύριε Γεωργιάδη και σκίσιµο του νοµοσχεδίου,
όταν ο κόσµος των λαϊκών αγορών τους προειδοποίησε ότι οι αλλαγές που φέρνει δεν θα γίνουν ανεκτές.
Συνεπώς, ο τρόπος νοµοθέτησης λέει πολλά για τη σκοπιµότητα της Κυβέρνησης, όπως και το ότι µέχρι και την τελευταία
στιγµή το Υπουργείο έκανε ελιγµούς, µε σηµειακές εντελώς αλλαγές στο νοµοσχέδιο.
Έχει –νοµίζω- αξία να δούµε λίγο το ιστορικό. Από το πρώτο
προσχέδιο το Υπουργείο µαξιµάλισε, επιχειρώντας ένα crash
test, για να δει µέχρι πού µπορεί να φτάσει. Απέσυρε έπειτα τις
διατάξεις για τη συµµετοχή εταιρειών στις λαϊκές αγορές και
τους πλειστηριασµούς των θέσεων παραγωγών και πωλητών.
Τελικά, καταλήξαµε σε ένα νοµοσχέδιο που ροκανίζει τα θεµέλια του θεσµού των λαϊκών αγορών, όπως τον γνωρίζουµε τόσα
χρόνια, κλείνει το µάτι επί της ουσίας στους µεσάζοντες και βάζει
εν τέλει στο στόχαστρο την άµεση και αδιαµεσολάβητη σχέση
µεταξύ καταναλωτών και παραγωγών.
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Υπάρχουν µεγάλοι χαµένοι; Φυσικά. Είναι οι µικροµεσαίοι για
τους οποίους οι λαϊκές αγορές είναι κυριολεκτικά το τελευταίο καταφύγιο µέσα στην ανεξέλεγκτη αύξηση τιµών των βασικών αγαθών και ειδών πρώτης ανάγκης. Μεγάλοι χαµένοι, όµως, είναι και
οι µικροί παραγωγοί που χάνοντας τον πάγκο τους στη λαϊκή
αγορά θα δίνουν τα προϊόντα τους όσο-όσο στον µεσάζοντα.
Να µην κοροϊδευόµαστε όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Δεν είναι µυστικό ότι η Κυβέρνηση έχει δώσει από καιρό το σύνθηµα ότι στην Ελλάδα που κυβερνά δεν έχει θέση, επί της ουσίας,
ο µικρός. Ο µικρός επιχειρηµατίας θα πρέπει να συγχωνευθεί για
να µην κλείσει, ο µικρός παραγωγός θα πρέπει να πουλήσει στον
µεσάζοντα για να µπορέσει να ζήσει.
Οι λαϊκές αγορές, όντως, χτυπήθηκαν πολύ από την πανδηµία.
Κυρίως, όµως, έχουν χτυπηθεί από τους κυβερνητικούς χειρισµούς που εξάντλησαν την αυστηρότητά τους στα µέτρα που
εφάρµοσαν. Για να εξηγηθώ, σε περιοχές της χώρας έµειναν
κλειστές για µήνες, µετά µε αποστάσεις, µε µισούς παραγωγούς
µέχρι και µε συγκεκριµένο αριθµό στις σακούλες ανά πάγκο, τη
στιγµή που εντός και εκτός σουπερµάρκετ επικρατούσε το αδιαχώρητο. Και φυσικά δεν στηρίχθηκαν από την πολιτεία όλο αυτό
το διάστηµα. Οι άνθρωποι πειθαρχούσαν για να µην κλείσει η
λαϊκή αγορά και µείνουν χωρίς µεροκάµατο. Εν τέλει κατέγραψαν τη µεγαλύτερη πτώση στην αξία των αγορών µέσα στην πανδηµία σε σχέση µε άλλα σηµεία πώλησης που ήταν µάλιστα και
στεγασµένα.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, θέλει να αναµορφώσει τον θεσµό των λαϊκών αγορών εν µέσω πανδηµίας, εν µέσω επέλασης της ακρίβειας
που σαρώνει το εισόδηµα του καταναλωτή και αυξάνει το κόστος
παραγωγής και µάλιστα έπειτα από καταστροφικές χρονιές για τη
σοδειά των παραγωγών, λόγω ακραίων καιρικών φαινοµένων. Για
παράδειγµα, στη Μαγνησία η «ΑΘΗΝΑ» κατέστρεψε το 80% της
παραγωγής πριν προλάβουν οι καστανοπαραγωγοί να µαζέψουν
τον καρπό, ενώ οι ελαιοπαραγωγοί παρά τη συνεχόµενη ακαρπία,
δεν έχουν λάβει ακόµα αποζηµιώσεις.
Παρά, λοιπόν, τις καλές και αγαθές προθέσεις που ισχυρίζεστε
ότι έχει το νοµοσχέδιο, µιλάµε επί της ουσίας για ένα µείγµα ανεφάρµοστων και τιµωρητικών διατάξεων, πονηρών διατυπώσεων
που προετοιµάζει το έδαφος για να µετατραπούν εν τέλει οι λαϊκές αγορές της χώρας στα υπαίθρια σουπερµάρκετ που οραµατίζεται η Κυβέρνηση.
Με το άρθρο, λοιπόν, 67 προβλέπονται δεκαέξι υπουργικές
αποφάσεις, µε τις οποίες ο εκάστοτε Υπουργός Ανάπτυξης θα
αποφασίζει για κρίσιµα ζητήµατα των λαϊκών αγορών, από την
αδειοδότηση, τα δικαιολογητικά και τις προκηρύξεις µέχρι και το
ποια προϊόντα θα πωλούνται. Ο κάθε Υπουργός, δηλαδή, θα έχει
υπερεξουσίες και θα µπορεί να αλλάζει και το πλαίσιο λειτουργίας των αγορών προκαλώντας επί της ουσίας ένα ασύλληπτο
αλαλούµ. Με πολύ απλά λόγια, το άρθρο 67 κρύβει έναν ολόκληρο νόµο µέσα στον νόµο.
Σε αυτό το σηµείο, θα ήθελα να σταθώ λίγο και στις διατάξεις
που προβλέπουν την ποινή της αναστολής της άδειας για παραγωγούς και πωλητές που είναι διάχυτη µέσα στο νοµοσχέδιο.
Εδώ µιλάµε επί της ουσίας για ένα αδυσώπητο κυνήγι, λες και οι
λαϊκές αγορές είναι η µαύρη τρύπα της οικονοµίας. Ενδεικτικά,
αναστολή άδειας αν δεν διατεθεί το 50% της δηλωθείσας παραγωγής στο ΟΣΔΕ µέσω λαϊκής, ανεξάρτητα αν η καλλιέργεια
πήγε ή δεν πήγε καλά. Στο «και πέντε» το βελτιώσατε! Αναστολή
άδειας αν δεν εκδοθούν τρεις φορολογικές αποδείξεις, ανεξαρτήτως ποσού εντός του ίδιου έτους. Αναστολή άδειας αν ο παραγωγός δεν έχει φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε
µια περίοδο που οι µικροµεσαίοι πνίγονται στα χρέη και παλεύουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Μάλιστα!
Ωστόσο, κύριε Γεωργιάδη, δεν επιδείξατε τον ίδιο ζήλο στην
πάταξη της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής µέσω των offshore εταιρειών. Εκεί οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
ψήφιζαν «λευκό» ή ήταν απόντες στην πρόταση για έρευνες µετά
τις αποκαλύψεις των Pandora Papers όπου συγκαταλέγονται και
διακόσιες ογδόντα τρεις περιπτώσεις ελληνικών επιχειρήσεων.
Εκεί σφυρίζετε αδιάφορα! Κυνηγάτε, όµως, την απόδειξη για µια
σακούλα µήλα ή για έναν µαϊντανό. Δηµιουργείτε, ταυτόχρονα,
υποχρεώσεις αντίστοιχες εκείνων των αλυσίδων και των πολυκα-
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ταστηµάτων. Δηλαδή, σκεφθείτε ο παραγωγός θα πρέπει να εισάγει το πρωί στο e-Καταναλωτής την τιµή εκκίνησης των προϊόντων που θα διαθέσει στη λαϊκή αγορά στις 3.00’ και 4.00’ τα
ξηµερώµατα. Ενώ φορτώνουν τα προϊόντα, θα πρέπει να µπαίνουν και να καταχωρούν δεδοµένα στην πλατφόρµα.
Προβληµατική, επίσης, είναι και η δυνατότητα µετατροπής των
αδειών των παραγωγών σε επαγγελµατικές άδειες. Οι λαϊκές
αγορές πρέπει να παραµείνουν λαϊκές αγορές και όχι να γίνουν
εµπορικές. Γιατί εδώ επιχειρείτε να παραγκωνίσετε τους παραγωγούς;
Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβάνοµαι ότι οι συνάδελφοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας κάνουν πραγµατικά
µια φιλότιµη προσπάθεια να υπερασπιστούν ένα νοµοσχέδιο, µε
το οποίο, όµως, αρκετοί, αν όχι οι περισσότεροι, διαφωνούν και
κατανοούν τη λανθασµένη κατεύθυνσή του. Δεν είναι άγνωστο
τι έχει συµβεί στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας αναφορικά µε το εν λόγω νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το Υπουργείο, λοιπόν, δεν έχει πείσει ούτε για τις προθέσεις
του ούτε για την αναγκαιότητα του νοµοσχεδίου ούτε για τη συγκυρία µέσα στην οποία αυτό έρχεται προς ψήφιση. Έχουµε, λοιπόν, µπροστά µας έναν δύσκολο χειµώνα. Η πανδηµία φέρνει
µαζί της και ένα κύµα ακρίβειας, για το οποίο φυσικά υπήρχαν
ενδείξεις ήδη από την άνοιξη.
Το δόγµα, λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, της αυτορρύθµισης της
αγοράς γκρεµίζεται επί της ουσίας πάνω στις πλάτες των πολιτών που σήµερα είναι ανυπεράσπιστοι σε φαινόµενα αισχροκέρδειας σε βασικά είδη και χειραγώγησης της αγοράς. Εδώ
χρειάζονται επί της ουσίας δραστικά µέτρα. Δεν αρκούν αυτές
οι διαβεβαιώσεις ότι πρόκειται για ένα φαινόµενο επί της ουσίας
παροδικό.
Θέλετε όντως να διορθώσετε τις παθογένειες στις λαϊκές αγορές; Καθίστε στο ίδιο τραπέζι µε τους φορείς για αλλαγές και
βελτιώσεις. Αυτό που κάνετε είναι πειραµατισµός. Μην πειραµατίζεστε, λοιπόν, µε έναν θεσµό επί της ουσίας υγιή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσουµε τον
λόγο στην επόµενη οµιλήτρια, ζήτησε τον λόγο ο κύριος Υπουργός για µία παρέµβαση, προκειµένου να καταθέσει νοµοτεχνικές

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βελτιώσεις.
Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως είχα δεσµευθεί στο Σώµα, καταθέτω τις νοµοτεχνικές
βελτιώσεις. Απλώς, πλην των συνήθων φραστικών που λέµε, θα
αναφέρω και τις πιο σηµαντικές. Εδώ έχουµε βάλει το κοµµάτι
της αλλαγής της υποχρέωσης των ΟΣΔΕ, δηλαδή το 50% µε δήλωση του παραγωγού ως προς την πώληση. Το λέω γιατί ακούστηκε πολλές φορές από τους συναδέλφους στη συζήτηση ότι
πλέον το άρθρο αλλάζει και η διαδικασία γίνεται έτσι. Να πω ότι
η πρόταση αυτή ήρθε και από τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και ως επίσηµη πρόταση των παραγωγών. Άρα
όλη η κουβέντα περί παραγωγών νοµίζω ότι τελειώνει µε αυτό
ως προς την κριτική για το νοµοσχέδιο.
Επίσης, έχουµε βάλει εδώ ότι το νοµοσχέδιο θα ισχύσει από
1η Φεβρουαρίου του 2022, όπως είχαµε δεσµευτεί, κύριε Σιµόπουλε. Όµως, και όλες οι άλλες αλλαγές τις οποίες είπαµε επί
του νοµοσχεδίου, όσον αφορά στην αλλαγή των ποινών, όσον
αφορά στην πενταετή διάρκεια της άδειας του παραγωγού για
να εξοµοιώνεται µε του εµπόρου, αλλά και όσον αφορά όλα αυτά
που ακούσαµε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στις επιτροπές,
αλλά και στην Ολοµέλεια που είχαµε δεσµευτεί να καταθέσουµε
για τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, κατατίθενται τώρα µε τη λήξη
της οµιλίας µου, για να τις πάρετε οι συνάδελφοι και να τα διαπιστώσετε, για να µη λέµε συνεχώς τα ίδια, γιατί δεν έχει νόηµα,
επαναλαµβάνω, να µιλάµε για κάτι που δεν υπάρχει πια.
Τώρα, θα ήθελα να πω ότι αξίζει να αναφέρω και µια νοµοτεχνική βελτίωση που έχει γίνει στην τροπολογία για τον εσωτερικό
ελεγκτή. Έχουµε προσθέσει όχι ένα πιστοποιητικό, αλλά έξι διαφορετικά πιστοποιητικά, τα οποία θα µπορούν να αποτελούν το
ελάχιστο για να έχει ο εσωτερικός ελεγκτής το δικαίωµα να κάνει
αυτή τη δουλειά. Αυτό έγινε κατόπιν της σχετικής συζήτησης που
προηγήθηκε και εδώ χθες, αλλά και µε το Οικονοµικό Επιµελητήριο και γενικά µε τον δηµόσιο διάλογο που προηγήθηκε. Άρα,
καταθέτουµε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις στη Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ να φωτοτυπηθούν και να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Και για να απαντήσω και να µην έχουµε µεταξύ µας αντεγκλήσεις χωρίς λόγο, λέω για ακόµα µία φορά ότι
µε αυτές τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που µόλις τώρα καταθέσαµε στην ουσία µόνο ένα αίτηµα που µας έχει τεθεί από τον δηµόσιο διάλογο δεν έχει γίνει ακόµα δεκτό. Είναι η δυνατότητα
ίδρυσης των ανεξάρτητων νοµικών προσώπων στους φορείς των
λαϊκών αγορών. Θέλω να είµαι ξεκάθαρος ως προς αυτό, όσον
αφορά την αρµοδιότητα στους δήµους. Θα πρέπει να καταλάβουµε λίγο ποιο είναι το πρόβληµα. Αν γράφαµε γενικά ότι οι φορείς των λαϊκών αγορών θα µπορούν να ιδρύσουν, δύνανται,
όπως ήταν η πρόταση από τον χώρο των λαϊκών αγορών, να
ιδρύσουν ανεξάρτητο νοµικό πρόσωπο, αυτό θα σηµαίνει ότι ο
κάθε δήµος της χώρας θα µπορούσε να ιδρύσει µια καινούργια
εταιρεία για τις λαϊκές αγορές. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα
σήµαινε τριακόσια πενήντα καινούργια εν δυνάµει νοµικά πρόσωπα. Όσοι έχουµε κυβερνήσει στη χώρα-αναφέροµαι και στον
ΣΥΡΙΖΑ και στο Κίνηµα Αλλαγής- καταλαβαίνουµε ότι αυτό δεν
είναι εφικτό να γίνει. Θα ήταν ένα άνοιγµα ενός τεράστιου παραθύρου προσλήψεων και οτιδήποτε άλλο, όπως δαπανών, εξόδων
και λοιπά που δεν µπορεί να γίνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Στο αίτηµα των διοργανωτών των λαϊκών αγορών, µάλλον των
παραγωγών και των εµπόρων γιατί αυτό αποτελεί κοινό τους αίτηµα, να µεταφερθεί η αρµοδιότητα από τους δήµους στις περιφέρειες, δηλαδή να µην είναι οι δήµοι, όπως σήµερα, οι φορείς
των λαϊκών αγορών, αλλά οι περιφέρειες, έχω εξηγήσει από την
αρχή ότι αυτό δεν µπορούσε να γίνει.
Πρώτον, έχουµε µεν τη δήλωση της ΕΝΠΕ, στην οποία αναφερθήκατε αρκετοί από εσάς, ως προς τα νοµικά πρόσωπα, και
την προηγούµενη δήλωση της ΕΝΠΕ που ζήτησαν να πάρουν οι
περιφέρειες την αρµοδιότητα για τις λαϊκές αγορές, αλλά έχουµε
και τη δήλωση της ΚΕΔΕ και οµόφωνο ψήφισµα της ΚΕΔΕ που
µας ζητούν να µην πάρουν οι περιφέρειες την αρµοδιότητα των
λαϊκών αγορών αλλά να τη διατηρήσουν οι δήµοι.
Αντιλαµβάνεστε ότι το να πάµε να ανοίξουµε ένα κεφάλαιο εµφυλίου πολέµου µεταξύ των δήµων και των περιφερειών επ’
αυτού του ζητήµατος, δεν θα ήταν σοφό. Και επειδή θέλω να
είµαι ειλικρινής, αναγνωρίζω ότι και οι δήµοι έχουν αρµοδιότητα,
έχουν λόγο στις λαϊκές αγορές. Αφορά τους πολίτες τους και
δεν µπορείς να στερήσεις από τον οικείο δήµαρχο αυτή τη δυνατότητα.
Δεν έχω ακούσει στα σοβαρά από κανένα κόµµα της Βουλής
πρόταση να πάρουµε την αρµοδιότητα από τους δήµους, να
αφαιρέσουµε, δηλαδή, την υπάρχουσα αρµοδιότητα από τους
δήµους. Και ο νόµος ο προηγούµενος του ΣΥΡΙΖΑ έδινε την αρµοδιότητα στους δήµους.
Άρα το να φτιάχνουµε τριακόσια πενήντα ανεξάρτητα νοµικά
πρόσωπα είναι παντελώς αδύνατον.
Εδώ υπήρχε η αντιπρόταση να υπάρχουν µόνο δύο, στις δύο
περιφέρειες, όπου βάσει και του προηγούµενου και του υπάρχοντος νόµου είναι φορείς λαϊκών αγορών. Αναφέροµαι στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
που έχει την αρµοδιότητα επίσης αυτή. Πρέπει να σας πω ότι
αυτό είναι µία κουβέντα που κάνουµε µε το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο έχει και την καθ’ ύλην αρµοδιότητα για κάτι τέτοιο.
Μέχρι στιγµής δεν έχει υπάρξει σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου
Εσωτερικών γι’ αυτό. Υπάρχουν αρκετές ενστάσεις. Αν ωριµάσει
αυτό κάποια στιγµή στο µέλλον, θα µπορέσουµε να το δούµε.
Στην παρούσα φάση, πάντως, πρέπει να δίνουµε την ευκαιρία
στις οικείες διευθύνσεις των δύο περιφερειών να συνεχίζουν να
κάνουν τη δουλειά τους και εδώ είµαστε, αν χρειαστεί, να κάνουµε µία αλλαγή, αν, πράγµατι, δούµε ότι δεν δουλεύει. Δεν λέω
ότι είναι µία συζήτηση παράλογη. Τα δύο θα είχαν µία κάποια λογική. Για τα τριακόσια πενήντα δεν το συζητάω καν. Παρά ταύτα,
όµως, δεν νοµίζω ότι πρέπει να µείνουµε τόσο πολύ σε αυτό το
θέµα. Το νοµοσχέδιο ήδη έχει ικανοποιήσει το 99% των αιτηµάτων όλων των φορέων που ακούστηκαν µέσα στην αίθουσα.
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Θέλω να πω το εξής για άλλη µια φορά, επειδή ακούω διαρκώς
κριτική για τον τρόπο που νοµοθετήσαµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Εγώ θα πω ότι είµαι εξαιρετικά υπερήφανος για τον τρόπο που
νοµοθετήσαµε αυτό το νοµοσχέδιο. Είµαι Βουλευτής δεκαπέντε
χρόνια, κύριε Κατρίνη, και εσείς αρκετά. Όχι δεκαπέντε, αλλά
αρκετά. Νοµοσχέδιο που να έχει αλλάξει τόσο δραστικά από την
αρχική του εκδοχή µέχρι την τελική του ψήφιση και η πολιτική
ηγεσία να είναι έτοιµη να κάνει αλλαγές επί της ουσίας, προσπαθώντας να διορθώσει και να συγκεράσει πολλές αντικρουόµενες
µεταξύ τους απόψεις, εγώ δεν θυµάµαι πολλά. Και είµαι υπερήφανος που είµαι Υπουργός σε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο. Τώρα αν
εσείς εισηγείστε ότι πρέπει τα νοµοσχέδια να µην αλλάζουν ποτέ
στη Βουλή, άρα η Βουλή να έχει έναν τυπικό χαρακτήρα, δεν θα
µε βρείτε σύµφωνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε
Υπουργέ. Θα πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Εγώ, αντιθέτως, θεωρώ τη Βουλή σηµαντικό
χώρο κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου και τον κατά το Σύνταγµα χώρο της νοµοθέτησης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Όλοι οι Βουλευτές όµως.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Η Κυβέρνηση έχει τη νοµοθετική πρωτοβουλία, αλλά η Βουλή νοµοθετεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε
Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Πολλές από τις αλλαγές που κάναµε, κύριε
Κατρίνη -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- ακούστηκαν και από κόµµατα της Αντιπολιτεύσεως. Άρα και η κριτική αυτή είναι λίγο
άδικη.
Επί της ουσίας, µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που τώρα καταθέσαµε, σχεδόν όλα όσα ακούστηκαν στην ακρόαση φορέων
ως κριτική για το νοµοσχέδιο, έχουν αρθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει τώρα
η κ. Σοφία Σακοράφα από το ΜέΡΑ25.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί πολλούς µήνες η Κυβέρνηση παρουσίαζε διάφορα σχέδια για το µέλλον, για το νέο πλαίσιο οργάνωσης και την λειτουργία των λαϊκών αγορών. Έρχεται
τώρα το νοµοσχέδιο µε τίτλο «Αναµόρφωση και εκσυγχρονισµός…» κ.λπ., για το υπαίθριο εµπόριο και τις λαϊκές αγορές.
Αυτό που πρέπει, κύριοι συνάδελφοι, να κρατήσουµε είναι η λέξη
αναµόρφωση. Ο κυβερνητικός οίστρος αναµορφώνει, πράγµατι,
το τοπίο, ανατρέποντας το ρόλο του υπαίθριου εµπορίου στη λειτουργία της αγοράς.
Ο στόχος είναι προφανής. Οι λόγοι δηµιουργίας και ύπαρξης
του θεσµού των λαϊκών αγορών ανατρέπονται απόλυτα και η δυνατότητα των παραγωγών για αυτοδύναµη διάθεση της παραγωγής τους και η άµεση σχέση παραγωγών και καταναλωτών.
Κυρίως, όµως, αυτό που θέλετε να ανατρέψετε είναι ο τρόπος
λειτουργίας του, που επιδρά ρυθµιστικά στο σύνολο της αγοράς
προς όφελος και των δύο µερών. Ο στόχος είναι να πάψει η λαϊκή
αγορά να έχει τη δική της αυτόνοµη λειτουργία και ρόλο, να καταλήξει µια απλή επέκταση του ελεγχόµενου συστήµατος της µεγάλης αγοράς.
Γι’ αυτό ακριβώς το σύστηµα µε τους µεσάζοντες και τα καρτέλ των σουπερµάρκετ η ενίσχυση του παραδοσιακού ρόλου των
λαϊκών αγορών θα ήταν πραγµατικά πολύ ενοχλητική. Είναι ενοχλητικός ο φτωχός βιοπαλαιστής, ο αγρότης και ο µεροκαµατιάρης επαγγελµατίας πωλητής και γι’ αυτό πρέπει να λείψει, να
βγει από τη µέση. Αφού απαλλαγείτε από αυτόν, τότε θα µπορεί
πια η περίφηµη αγορά να αυτορυθµίζεται ανενόχλητη και να
ελέγχει απόλυτα την κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών της
κοινωνικής βάσης.
Ιδού, λοιπόν, πεδίον δόξης λαµπρό για τον δήθεν εκσυγχρονιστικό ζήλο του νεοφιλελευθερισµού. Η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη κάνει µία ακόµη κίνηση προσφοράς προς τα µεγάλα
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επιχειρηµατικά συµφέροντα, ένα ακόµα βήµα στις αντικοινωνικές
ανατροπές.
Ανεπάγγελτος λέτε ότι θα µένει ο µεροκαµατιάρης της λαϊκής
αν λείπουν δύο αποδείξεις ζαρζαβατικών οποιασδήποτε αξίας
από αυτό το ίδιο το κράτος που αφήνει τις offshore των φοροφυγάδων να αλωνίζουν, που κρύβει στα συρτάρια του τα στικάκια και τις λίστες µε τα εκατοµµύρια της φοροδιαφυγής, που
αφήνει τις πολυεθνικές του διαδικτύου να λειτουργούν µε τεράστια κέρδη χωρίς φορολόγηση. Ο ίδιος θα χάνει το επάγγελµά
του αν δεν καταφέρει να πουλήσει το 50% της δηλωθείσας παραγωγής.
Αν άκουσα καλά, κύριε Υπουργέ, είπατε ότι θα το αλλάξετε,
αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν το αλλάξετε, όµως, κύριε Υπουργέ,
αντί να στηριχθεί η λειτουργία της λαϊκής αγοράς, νοµίζω ότι τιµωρούνται οι έµποροι και οι παραγωγοί για την αναδουλειά.
Δεν θα µπορεί, ακόµη, να ασκεί το επάγγελµα του ο παραγωγός εάν δεν έχει φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. Ζητάτε από αυτόν, τον αδύναµο, κάτι που δεν ζητάτε από άλλες
εµπορικές δραστηριότητες.
Δεν χρειάζεται, κύριοι συνάδελφοι, κάποια άλλη απόδειξη για
τη σκοπιµότητα αυτού του νοµοσχεδίου. Μέσα στην παρατεινόµενη υπερδεκαετή κρίση, µε τα χρέη να πνίγουν όλους τους µικροµεσαίους, η Κυβέρνηση τους κόβει τη δυνατότητα να
ανακάµψουν, ακόµα και να επιβιώσουν. Ίσως δεν θα έπρεπε να
µας προκαλεί έκπληξη ότι και σε αυτό το νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση έχει αυτή την τιµωρητική λογική απέναντι στα πιο αδύναµα
κοινωνικά στρώµατα. Και, βέβαια, πανταχού παρούσα η φιλελεύθερη ιδεοληψία. Θέλετε να επιβάλετε και στις λαϊκές αγορές τον
ανεξέλεγκτο ανταγωνισµό, στηρίζετε απροκάλυπτα τα µεγάλα
συµφέροντα, αναµορφώνετε συνειδητά το πλαίσιο, έτσι ώστε να
αποκλειστούν προοπτικά πολλοί παραγωγοί και πωλητές, οδηγώντας τους στην εξαθλίωση και στη φτωχοποίηση. Αυτό που
κατ’ αρχάς είναι ένα δικαίωµα των παραγωγών, η συµµετοχή
τους, δηλαδή, στη λαϊκή, µετατρέπεται από την Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας σε προνόµιο, το οποίο, µάλιστα, απονέµεται
προσωπικά από τον ίδιο τον κύριο Υπουργό.
Το άρθρο 67 του νοµοσχεδίου αποτελεί ένα µνηµείο καταχρηστικής νοµοθέτησης του διαβόητου «επιτελικού» κράτους. Δεκαέξι παράγραφοι που εξαντλούν κάθε λεπτοµέρεια στη
λειτουργία του υπαίθριου εµπορίου, αναθέτοντας τη ρύθµιση
των πάντων σε υπουργικές αποφάσεις.
Στον κάδο των απορριµµάτων, λοιπόν, κάθε έννοια ασφάλειας
δικαίου και, µάλιστα, για την κρίσιµη για κάθε πολίτη επαγγελµατική υπόσταση και για τις δυνατότητες επιβίωσης του καθενός.
Το κόµµα µας, το ΜέΡΑ25, ήταν και θα είναι στο πλευρό των
εµπόρων και των παραγωγών των λαϊκών αγορών αλλά και όλης
της κοινωνικής βάσης των καταναλωτών που δοκιµάζεται στις
συνθήκες της αγοράς που τους επιβάλλετε. Κλείνετε τα µάτια
και τα αυτιά σας στο κύµα των ανατιµήσεων που ανατρέπει τα
δεδοµένα επιβίωσης σε χιλιάδες οικογένειες και απέχετε συνειδητά από κάθε ουσιαστική παρέµβαση. Για εσάς φτάνουν οι επικοινωνιακοί ακροβατισµοί, λες και µπορείτε στα αλήθεια να
πείσετε τον κόσµο ότι οι τιµές είναι ίδιες όπως το 2019, λες και
ο κόσµος δεν ζει καθηµερινά την πραγµατικότητα. Έτσι, θέλετε
απροκάλυπτα να υποτιµάτε όλους αυτούς που αγωνίζονται να τα
βγάλουν πέρα υφιστάµενοι τις συνέπειες των πολιτικών σας.
Έχουµε, λοιπόν, ένα ακόµα νοµοσχέδιο που µετατρέπει την
κοινωνία σε πεδίο βολής ασκήσεων της ιδεοληπτικής εµµονής
της Κυβέρνησής σας αλλά και της πολιτικής της σκοπιµότητας,
ένα ακόµα συνειδητά αντικοινωνικό νοµοσχέδιο, τόσο αντικοινωνικό που µόνο η ίδια η κοινωνία µπορεί να το ανατρέψει και θα
το ανατρέψει. Και το ΜέΡΑ25 θα είναι και πάλι εκεί µαζί της.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Ακτύπης Διονύσιος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε πριν ξεκινήσω την οµιλία µου να αναφερθώ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σε κάποιο σχόλιο το οποίο έγινε από τη συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ,
η οποία είπε να µετράµε συνέχεια τις παρουσίες µέσα στο Κοινοβούλιο. Νοµίζω ότι δεν είναι σωστό και τίµιο να γίνεται. Το
έχετε κάνει όχι µόνον εσείς αλλά και πολλοί άλλοι. Νοµίζω ότι
πρέπει αυτό το πράγµα να σταµατήσει κάποια στιγµή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων το οποίο επιδιώκει µέσα από ουσιαστικού περιεχοµένου διατάξεις την
εξυγίανση των λαϊκών αγορών µε κύριο γνώµονα τη διαφύλαξη
των συµφερόντων, τόσο των παραγωγών και πωλητών όσο και
των καταναλωτών.
Οφείλω δε να υπογραµµίσω πως το νοµοσχέδιο αυτό ήρθε
προς συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή και πλέον έρχεται προς
ψήφιση στην Ολοµέλεια της Βουλής µετά από πολύµηνες διαβουλεύσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης µε τους παραγωγικούς
φορείς. Πράγµατι, µέχρι και την τελευταία στιγµή το Υπουργείο
Ανάπτυξης και προσωπικά οι Υπουργοί δεν έπαψαν να αποδεικνύουν πως έχουν ανοιχτά τα αυτιά τους και βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση προκειµένου να ακούσουν κάθε φωνή και να
συζητήσουν οποιαδήποτε βάσιµη κριτική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βασικός στόχος του νοµοσχεδίου δεν είναι άλλος από την αναγέννηση του θεσµού των λαϊκών
αγορών µέσα από την ουσιαστική προσπάθεια ενίσχυσής τους.
Ταυτόχρονα το πλέγµα των διατάξεων τις οποίες καλούµαστε
σήµερα να ψηφίσουµε, επιτυγχάνει µε ιδιαίτερα εύστοχο τρόπο
τη διατήρηση στο ακέραιο του χαρακτήρα των λαϊκών αγορών,
έτσι όπως ακριβώς τις γνωρίζουν και τις στηρίζουν οι Έλληνες
καταναλωτές εδώ και πολλές δεκαετίες. Εξάλλου, ιδιαίτερα, όσοι
είµαστε από την επαρχία αντιλαµβανόµαστε σε βάθος όχι µόνο
τη σηµασία των λαϊκών αγορών στην καθηµερινότητά µας, αφού
εκεί µπορεί κανείς να βρει εξαιρετικής ποιότητας φθηνά προϊόντα, αλλά και την πολιτιστική αξία του υπαίθριου εµπορίου.
Να δούµε όµως µε απλά λόγια τι κάνει το νοµοσχέδιο αυτό.
Πρώτα απ’ όλα το παρόν σχέδιο νόµου επιδιώκει να αναβαθµίσει
το επίπεδο των λαϊκών αγορών και να προσαρµόσει τη λειτουργία τους στις συνθήκες και απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.
Στο πλαίσιο αυτό εισάγονται για πρώτη φορά διατάξεις, όπως
αυτές που αφορούν στην πλατφόρµα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα «ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΟΡΑ», οι διατάξεις που σχετίζονται
µε τις προκηρύξεις θέσεων στους πάγκους, οι διατάξεις που σχετίζονται µε τις σχετικές άδειες των παραγωγών, αλλά και άλλες.
Άλλωστε µέσα από το σύστηµα «e-Καταναλωτής» θα µπορεί η
µεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών που επιλέγουν να κάνουν
τα ψώνια τους στις λαϊκές αγορές, να ενηµερώνονται άµεσα και
εξαιρετικά εύκολα για τις τιµές των προϊόντων. Με τον τρόπο
αυτό οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να διαπιστώνουν πού
ακριβώς πωλούνται τα φθηνότερα προϊόντα, γεγονός που ιδίως
την περίοδο αυτή θα αποτελέσει σηµαντική βοήθεια. Φυσικά η
διαχείριση της σχετικής πλατφόρµας από τους παραγωγούς
είναι ένα στάδιο κατά το οποίο οι παραγωγοί θα έχουν την αµέριστη στήριξη της Κυβέρνησης, καθώς και όλον τον απαιτούµενο
χρόνο προκειµένου να µάθουν και να το φέρουν εις πέρας.
Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις που σχετίζονται µε τις προκηρύξεις
των θέσεων θα πρέπει να υπογραµµίσουµε πως η λογική της Κυβέρνησης είναι ακριβώς πως θα πρέπει να µπει φρένο στις σκιώδεις συνεννοήσεις, τα λεγόµενα «νταλαβέρια», σχετικά µε το
ποιος θα πάει πού και πώς και πώς θα χωρέσει. Επιδιώκεται µε
λίγα λόγια και σε αυτό το σηµείο η διαφάνεια, η ισότητα και η
εξυγίανση. Επίσης, σε ό,τι αφορά στη µοριοδότηση για την οποία
έχει γίνει εκτεταµένη συζήτηση, θα πρέπει να διευκρινιστεί για
ακόµη µία φορά πως οι σχετικές διατάξεις ρυθµίζουν τις περιπτώσεις που σε µια λαϊκή αγορά µε συγκεκριµένες θέσεις έχουν
γίνει παραπάνω αιτήσεις από παραγωγούς. Εκεί όποιος παραγωγός έχει λιγότερα µόρια, προφανώς δεν µένει εκτός λαϊκών
αγορών αλλά θα πάει σε µια άλλη αγορά.
Κυρίες και κύριοι, ακούω βέβαια τις ηµέρες αυτές την κριτική
που ασκεί η Αντιπολίτευση επί του συγκεκριµένου ζητήµατος και
µάλιστα χωρίς να υποβάλλει καµµία, µα καµµία απολύτως πρόταση. Εκεί στην Αντιπολίτευση δεν είναι ότι δεν γνωρίζετε τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει το υπαίθριο εµπόριο. Είµαι βέβαιος πως τα γνωρίζετε καλά. Αυτό που συµβαίνει και είναι αλή-
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θεια θλιβερό είναι πως δεν θέλετε να αγγίξετε το ζήτηµα φοβούµενοι το πολιτικό κόστος. Δεν είναι ότι σας έπιασε ο πόνος για
τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές
και εν γένει στο υπαίθριο εµπόριο. Είναι ότι για εσάς, αν και
αυτός ο κλάδος προχωρήσει, πάει µπροστά, γίνει πιο επικερδής,
αν καταφέρει να συµβαδίσει µε τα σύγχρονα πρότυπα, τότε θα
σας γυρίσει και αυτός την πλάτη. Δεν θα αποτελούν πια οι παραγωγοί και οι καταναλωτές των λαϊκών αγορών ένα κοινό που
θα ακούει την προπαγάνδα σας.
Σε τελική ανάλυση τι προτείνετε; Αφού διαφωνείτε σε όλα
αυτά γιατί δεν τα αλλάξετε τεσσεράµισι χρόνια που κυβερνήσατε; Και τι θέλετε να µας πείτε, ότι επί των ηµερών σας τα προϊόντα τα µοσχοπουλούσαν και σήµερα στην ουσία οι άνθρωποι
που είναι στις λαϊκές αγορές πτωχεύουν; Τελικά µε όλα αυτά τα
οποία λέτε πιστεύω ότι δεν σας ακούει και κανένας. Αντίθετα,
µέσω των ρυθµίσεων αυτών και άλλων που θα έρθουν, ολόκληρη
η ελληνική κοινωνία θα γίνει µάρτυρας της εξέλιξης της επόµενης ηµέρας του υπαίθριου εµπορίου που εµείς κάναµε πράξη
κοιτώντας µπροστά, λαµβάνοντας γενναίες αποφάσεις και όχι
σκεπτόµενοι µε όρους µικροπολιτικής.
Μέσω της µεταρρύθµισης που συντελείται σήµερα άλλωστε
οι παραγωγοί στις λαϊκές αγορές θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικούν ευρωπαϊκά προγράµµατα τα οποία θα τους παρέχουν την
απαιτούµενη οικονοµική στήριξη, έτσι ώστε να αυξήσουν την παραγωγή των προϊόντων τους αλλά και να βελτιώσουν την ποιότητά τους.
Απέναντι σε όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει τα µάτια και προκειµένου να πουλήσει προπαγάνδα βάζει τους Βουλευτές του να µιλούν για δήθεν ξήλωµα του θεσµού, κλείσιµο των λαϊκών αγορών
και άλλα τέτοια ωραία τσιτάτα που πλέον ούτε τους ίδιους τους
εαυτούς τους δεν µπορούν να πείσουν.
Να πούµε για άλλη µια φορά, λοιπόν, ότι οι λαϊκές αγορές δεν
ιδιωτικοποιούνται, στις λαϊκές αγορές δεν εισέρχονται εταιρείες,
δεν επηρεάζονται οι υπάρχουσες άδειες των επαγγελµατιών, δεν
επηρεάζονται οι θέσεις των παραγωγών που έχουν θέση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας να πω ότι το νοµοσχέδιο που έχουµε στα χέρια µας προσπαθεί να ανεβάσει το επίπεδο των λαϊκών αγορών στις συνθήκες αγοράς του 21ου αιώνα,
να τους δώσει την ευκαιρία να κάνουν χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, να συµµετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράµµατα χρηµατοδότησης, να τους δώσει την ευκαιρία να βελτιώσουν τις ίδιες τις
εγκαταστάσεις τους να τους δώσει την ευκαιρία να αποκτήσουν
καλύτερη και ευθεία πρόσβαση µε τους πελάτες τους, να τους
δώσουν την ευκαιρία να δουλεύουν µε διαφάνεια. Πρόκειται άλλωστε για ένα σχέδιο νόµου στον πυρήνα του οποίου βρίσκεται
η διασφάλιση των συµφερόντων τόσο των παραγωγών - πωλητών, όσο και των καταναλωτών. Δεν θα πρέπει να ξεχνάµε πως
αυτή η Κυβέρνηση έδωσε µάχη και κατά την πιο δύσκολη φάση
της πανδηµίας προκειµένου να µείνουν οι λαϊκές αγορές ανοιχτές και πλήρως λειτουργικές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε και
για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακολουθήσουν ο κ. Σενετάκης, ο κ. Σαρακιώτης, η κ.
Λιακούλη, ο κ. Χειµάρας.
Κυρία Παπανάτσιου, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκείνο που παρατηρήσαµε µε τις νοµοτεχνικές όπως µας τις ανέλυσε ο κύριος
Υπουργός, είναι ότι επί της ουσίας δεν αλλάζετε τον πυρήνα του
νοµοσχεδίου, απλά διορθώνετε δικά σας λάθη και ατέλειες που
υπήρχαν στο νοµοσχέδιο.
Από τα πρώτα πεπραγµένα αυτής της Κυβέρνησης φάνηκε η
πρόθεσή της να επιτεθεί σε οτιδήποτε έχει κοινωνικό χαρακτήρα. Μπροστά στα µάτια µας εξελίσσεται µια πολιτική σταδιακού ξηλώµατος όλων των κοινωνικών δοµών και κεκτηµένων όχι
απλώς της περιόδου της Μεταπολίτευσης, αλλά όπως φαίνεται
και από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ήδη από την εποχή του
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Ελευθέριου Βενιζέλου.
Πρόκειται για µία κυνική Κυβέρνηση που οι Υπουργοί της δεν
διστάζουν να βγαίνουν στα κανάλια και να δηλώνουν ανερυθρίαστα ότι κουράστηκαν να ασχολούνται µε τους προβληµατισµούς
της κοινωνίας, µια Κυβέρνηση που εµπαίζει, στοχοποιεί και υβρίζει τους πολίτες, την ίδια ώρα που µε τα νοµοσχέδιά της τραβάει
το χαλί κάτω από τα πόδια των ασθενέστερων και µεσαίων στρωµάτων.
Πρόκειται για µία Κυβέρνηση που έχει µετατρέψει τη νοµοθετική διαδικασία σε κουρελόχαρτο. Έρχεται σήµερα ένα νοµοσχέδιο βασικά σηµεία του οποίου θα τα νοµοθετήσετε µε
υπουργικές αποφάσεις στο µέλλον. Δεκαεπτά υπουργικές αποφάσεις προβλέπονται στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Τι αξία έχει για σας η κοινοβουλευτική διαδικασία; Καµµιά θα
έλεγα εγώ. Σας διακατέχει ένα άνευ προηγουµένου θράσος.
Είναι θράσος σε µια περίοδο που οι καταναλωτές αντιµετωπίζουν τεράστια αύξηση των τιµών σε βασικά είδη, σε αγροτικά
προϊόντα, σε προϊόντα διατροφής, η Κυβέρνηση να ξηλώνει τον
θεσµό των λαϊκών αγορών.
Είναι θράσος να βλέπουν οι παραγωγοί το κόστος να αυξάνεται καθηµερινά από το ηλεκτρικό ρεύµα µέχρι και το πετρέλαιο
κίνησης, να αντιµετωπίζουν την πανδηµία, τα καιρικά φαινόµενα
που καταστρέφουν το βιός τους και η Κυβέρνηση να τους τιµωρεί στερώντας τους τις θέσεις στις λαϊκές.
Είναι θράσος να αποκλείετε τους εκπροσώπους παραγωγών
και µικροπωλητών από τη λήψη αποφάσεων για ζητήµατα που
τους αφορούν, να περιορίζετε έτσι την πεµπτουσία της δηµοκρατίας. Ένας θεσµός ενενήντα τριών χρόνων που λειτουργεί προς
όφελος των καταναλωτών και των µικρών παραγωγών, µια αδιαµεσολάβητη συναλλαγή, χωρίς κόστος µεσάζοντα, αλλοιώνεται
πια µε πρωτοβουλία της Νέας Δηµοκρατίας.
Η κυβερνητική πλειοψηφία µάς λέει ότι θέλει να ωθήσει τους
παραγωγούς να γίνουν επαγγελµατίες και διατυµπανίζει ότι αποτελούν πρόβληµα οι φορολογικές παραβάσεις στις λαϊκές. Και
τι προτείνει σαν λύση; Ανάκληση αδειών.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η ανάκληση της άδειας εµπόρου λαϊκής αγοράς για µη έκδοση δύο αποδείξεων, ανεξαρτήτως ποσού. Πραγµατικά δηλαδή η µη έκδοση αποδείξεως
αξίας 1 ευρώ για τον µαϊντανό και για 2 ευρώ στη λαϊκή οδηγεί
σε αναστολή της άδειας και άρα, ανεργία.
Αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν είναι πρακτική πάταξης της φοροδιαφυγής. Αυτό είναι καταδίκη. Και εν τοιαύτη περιπτώσει, το
2017 µε τον ν.4497 θεσπίστηκε νοµικό πλαίσιο, το οποίο ψηφίσατε κι εσείς, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, εκτός και αν σας
είχαν βάλει να το ψηφίσετε και δεν ήταν προσωπική σας επιλογή,
αναγνωρίζοντας ότι βάζει µια τάξη στις λαϊκές αγορές. Τι αλλάζει
τώρα; Τον καταργείτε; Ποια είναι αυτή η αδήριτη ανάγκη που
σας ωθεί να φέρετε νοµοσχέδιο διάλυσης της λαϊκής αγοράς;
Πώς συµβάλλει αυτό το νοµοσχέδιο στην αντιµετώπιση της ακρίβειας που βιώνουν καθηµερινά οι καταναλωτές;
Και τελικά απαντήστε µας, έχετε έστω και την παραµικρή
επαφή µε την κοινωνία και τις ανάγκες της; Γνωρίζετε τίποτα για
την αγροτική δραστηριότητα, για τους µικρούς και µεσαίους παραγωγούς των λαϊκών; Μόνο µια κυβέρνηση που δεν γνωρίζει
από την αγροτική παραγωγή, την πολυπλοκότητά της και την ευπάθεια στις καιρικές συνθήκες, στα ακραία καιρικά φαινόµενα
που ολοένα και πληθαίνουν, στα καταστροφικά παθογόνα, θα
έφερνε ένα τόσο αυστηρό πλαίσιο για την απόκτηση άδειας.
Μόνο όσοι δεν έχουν σχέση µε τον µόχθο και την εργασία στην
ύπαιθρο θα µπορούσαν να σκεφθούν ότι ο παραγωγός αγρότης
που θα πάει αποβραδίς ή χαράµατα να µαζέψει τα προϊόντα του
για να τα διαθέσει στη λαϊκή αγορά, έχει και τον χρόνο και την
ικανότητα να ενηµερώσει ταυτόχρονα το e-Καταναλωτής, υποχρέωση που έχουν µεγάλες επιχειρήσεις και αλυσίδες, ακριβώς
επειδή έχουν στη διάθεσή τους πολλούς και εξειδικευµένους
υπαλλήλους.
Θεσπίζετε κριτήριο µοριοδότησης για τη λήψη της άδειας
θέση παραγωγού στις λαϊκές αγορές την κατοχή τριτοβάθµιου
τίτλου σπουδών.
Κύριοι της Κυβέρνησης, τα παιδιά που ασχολούνται µε την
αγροτική παραγωγή µετά από την τριτοβάθµια εκπαίδευσή τους
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χρειάζονται πρώτα απ’ όλα ενίσχυση και υποστήριξη, ώστε µε τις
ειδικές γνώσεις που έχουν να αναβαθµίσουν, να εκσυγχρονίσουν
τις υπάρχουσες καλλιέργειες και την αγροτική παραγωγή της
χώρας µας, να προχωρήσουν στη δηµιουργία πρωτοποριακών
και καινοτόµων αγροτικών επιχειρήσεων. Σίγουρα το τελευταίο
που χρειάζονται είναι να ανταγωνίζονται άλλους συναδέλφους
τους µε λιγότερες γνώσεις και δυνατότητες για µια θέση στις
λαϊκές αγορές.
Μπορείτε να ενισχύσετε τη νέα σπουδαγµένη γενιά ώστε να
θαυµατουργήσει στην ελληνική ύπαιθρο; Αυτό είναι το στοίχηµα.
Είναι εµφανές όµως ότι δεν σας ενδιαφέρει το µέλλον της αγροτικής παραγωγής. Δεν σας ενδιαφέρει το µέλλον των αγροτών,
όπως δεν σας ενδιαφέρει και η κοινωνία. Αλλιώς, πώς να εξηγήσει κανείς την τόσο µεγάλη αυστηρότητα του νοµοσχεδίου, τις
τόσο υψηλές ποινές, την απώλεια της άδειας σε περιπτώσεις που
οι παραβάσεις επαναλαµβάνονται έξι φορές σε δύο χρόνια; Σε
ποιους άλλους εµπορικούς κλάδους συµβαίνουν αυτά;
Με µια λέξη, αγριότητα, αγριότητα ποινών ενάντια σε ανθρώπους του µεροκάµατου που στηρίζουν τη λαϊκή οικογένεια, τροφοδοτώντας τη µε φθηνά και ποιοτικά τρόφιµα, σε έναν θεσµό
που ο καταναλωτής τον έχει σήµερα ανάγκη περισσότερο από
ποτέ.
Δεν θα βρείτε συµµάχους, κύριοι, στην προσπάθεια διάλυσης
των πάντων ούτε εµάς ούτε την κοινωνία!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο τώρα έχει
ο κ. Μάξιµος Σενετάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µου κάνει εντύπωση που σε όλα
σχεδόν τα νοµοσχέδια η Αξιωµατική Αντιπολίτευση βρίσκει και
εντοπίζει κάτι φανταστικό, συνήθως για να πει ότι δήθεν η Νέα
Δηµοκρατία εκπροσωπεί τις ελίτ, είναι κόµµα των µεγάλων συµφερόντων και φυσικά είναι νεοφιλελεύθερη. Αυτό κολλάει πάντα
και παντού. Το ίδιο συνέβη και µε αυτό εδώ το νοµοσχέδιο.
Ο Υπουργός ανέβασε το αρχικό νοµοσχέδιο σε δηµόσια διαβούλευση, οι φορείς υπέβαλαν τις προτάσεις τους σε αλλεπάλληλες συναντήσεις µε την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι
τοπικοί Βουλευτές που µετέφεραν και αυτοί απόψεις παραγωγών
και επαγγελµατιών είχαν και αυτοί αλλεπάλληλες συναντήσεις
µε την ηγεσία, το ίδιο και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Με απλά λόγια, έγινε εξαντλητικός διάλογος και έρχεται η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση και µηδενίζει, ως συνήθως. «Προσχηµατικός ο διάλογος», λέει. Από πού προκύπτει αυτό; Διότι πώς
γίνεται να συµβαίνει µετά από όλη αυτή τη διαβούλευση το αρχικό νοµοσχέδιο να κατατίθεται τελικά ενσωµατώνοντας όλες τις
παρατηρήσεις των εµπλεκοµένων και να µιλά η Αντιπολίτευση
για προσχηµατικό διάλογο;
Μα, για να καταλάβω, όλες αυτές οι πραγµατικές αλλαγές που
έγιναν, χωρίς να αλλάζει ο πυρήνας του νοµοσχεδίου, είναι προσχήµατα; «Έκανε κωλοτούµπα ο Άδωνις», λέει πάλι η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, «υπέκυψε σε πιέσεις». Μα ποιες πιέσεις, κυρίες
και κύριοι της Αντιπολίτευσης; Ο διάλογος είναι πίεση; Και όταν
συµφωνείς, υποκύπτεις;
Αυτή δεν είναι η δουλειά του Υπουργού, να προτείνει και να
δέχεται τις αλλαγές και τις διορθώσεις που προτείνει η Βουλή;
Εµείς εδώ δεν είµαστε το νοµοθετικό σώµα;
Κι αφού κάπου εδώ εξαντλείται όλος ο πρόλογος, πάµε στο
κυρίως θέµα.
«Ξεπουλάτε τις λαϊκές στις πολυεθνικές». Η γνωστή ατάκα για
τη Νέα Δηµοκρατία των ελίτ. Και ακολουθεί το άλλο, πιο καλό:
«Ο Υπουργός κλείνει τις λαϊκές». Και λες δεν ακούω καλά, δεν
γίνεται, δεν το ζω αυτό. Μα ποιος λαϊκός άνθρωπος από αυτούς
που υποτίθεται εκφράζετε δεν θυµάται ότι οι λαϊκές αγορές δεν
έκλεισαν στην πανδηµία, γιατί ακριβώς αυτή η ηγεσία του Υπουργείου έβαλε πλάτη να µην κλείσουν;
Αυτή η Κυβέρνηση δεν έκλεισε τις λαϊκές, κόντρα στις εισηγήσεις των επιστηµόνων και θα έρθει τώρα να τις κλείσει µε ένα νοµοσχέδιο; Ειλικρινά, είναι σοβαρό να λέτε τέτοια πράγµατα; Κι
όµως δεν εξαντλείστε.
Αφού τελικά δεν βρήκατε πουθενά στο νοµοσχέδιο να λέει ότι
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οι λαϊκές αγορές δίνονται στις πολυεθνικές, αντίθετα παραµένουν στο δηµόσιο και στην τοπική αυτοδιοίκηση, αφού τελικά δεν
βρήκατε πουθενά στο νοµοσχέδιο να λέει ότι οι λαϊκές αγορές
κλείνουν, έρχεται το κλασικό: το «νεοφιλελεύθερη Νέα Δηµοκρατία».
Τι είναι, λοιπόν, αυτό το νεοφιλελεύθερο που επικαλείστε; Το
ότι επιχειρεί να ρυθµίσει και να διαχειριστεί οριστικά τις υπαίθριες αγορές, εισάγοντάς τες στην ψηφιακή εποχή; Το ότι, δηλαδή, παραγωγοί και επαγγελµατίες θα βλέπουν τις θέσεις τους
ψηφιακά, ότι θα γνωρίζουν τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και
θέσεων ευνοεί τις ελίτ και τα µεγάλα συµφέροντα; Πώς γίνεται
ένα σύστηµα να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια να ευνοεί τους
λίγους; Το αντίθετο γίνεται, ένα διαυγές σύστηµα δίνει ίσες ευκαιρίες.
Είναι νεοφιλελεύθερο να µπορούν οι νέοι να εµπιστευτούν
ξανά το κράτος, να πιστέψουν ότι µπορούν να εργαστούν και να
προκόψουν, να γίνουν και αυτοί οι νοικοκυραίοι; Γιατί εµείς είµαστε το κόµµα των νοικοκυραίων, όχι των ελίτ, κυρίες και κύριοι
της Αντιπολίτευσης. Και επειδή οι νοικοκυραίοι βρίσκονται πίσω
αλλά και µπροστά από τους πάγκους, είναι νεοφιλελεύθερο ο eΚαταναλωτής; Είναι νεοφιλελεύθερο ένα ψηφιακό σύστηµα που
ευνοεί τον ανταγωνισµό, αφού διευρύνεται για να µπει όλο το εµπόριο; Είναι νεοφιλελεύθερο ένα ψηφιακό σύστηµα που ευνοεί
και τον καταναλωτή ο οποίος µπορεί σε πραγµατικό χρόνο µε το
πάτηµα ενός κουµπιού να βρίσκει το προϊόν που θέλει στη χαµηλότερη τιµή;
Κανένας λογικός άνθρωπος δεν τα λέει αυτά, αλλά ούτε κι
εσείς τα εννοείτε τελικά. Γιατί το e-Καταναλωτής υπήρχε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είδα να το καταργείτε, απλά δεν λειτουργούσε. Δεν είχατε καταφέρει προφανώς να το
λειτουργήσετε, πιθανόν λόγω της ανικανότητας σας. Ε, τώρα λειτουργεί και ήδη διακόσιες χιλιάδες καταναλωτές το έχουν αγκαλιάσει.
Κι όµως, κι εδώ βρίσκετε κάτι να πείτε. Δεν µπορούν, λέει, οι
παραγωγοί και οι επαγγελµατίες των λαϊκών αγορών να παρακολουθήσουν την τεχνολογία. Έτσι πιστεύετε; Έχετε δει τα προφίλ
τους στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης; Τόσο πολύ υποτιµάτε τους
ανθρώπους του µόχθου; Πιστεύετε ότι δεν µπορούν να παρακολουθήσουν την τεχνολογία;
Εµείς πιστεύουµε το ακριβώς αντίθετο. Αλλά και γι’ αυτούς
τους λίγους, που πιθανώς δυσκολεύονται, µεριµνούµε για τη διευκόλυνσή τους και θα δείτε πόσο γρήγορα θα απορροφηθούν
τα ευρωπαϊκά κονδύλια που κατευθύνονται σε εκπαίδευση και
εξοπλισµό στον συγκεκριµένο κλάδο.
Όπως φυσικά και πιστεύουµε ότι η ρύθµιση που επιχειρήθηκε
µε κοπιώδη τρόπο από την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης
επιλύει µε µια σειρά ρυθµίσεις το µείζον πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι πραγµατικοί παραγωγοί από τους παραγωγούς κατ’
όνοµα και άδεια, που έχουν φορολογική αντιµετώπιση παραγωγού, αλλά κάνουν εµπόριο µε µαύρα προϊόντα.
Όποιος, λοιπόν, υποστηρίζει ότι το καθεστώς στις λαϊκές αγορές δεν έπρεπε να ρυθµιστεί γιατί καλώς ήταν όπως ήταν, στην
ουσία ανέχεται την παραπάνω κατάσταση, η οποία τελικά είναι
σε πλήρη αντίθεση µε τα συµφέροντα των πραγµατικών και µικρών παραγωγών, των πολλών δηλαδή, που βρίσκουν µια δίοδο
να διαθέσουν τα προϊόντα τους στις τοπικές λαϊκές αγορές. Κι
αυτό όντως είναι νεοφιλελεύθερο και ο όρος αυτός σας ανήκει.
Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέγοντας πως κάποια
στιγµή πρέπει να αφήσουµε πίσω µας τις ποµφόλυγες τις ιδεολογικές και να συζητήσουµε σοβαρά και υπεύθυνα για την επίλυση των προβληµάτων των συµπολιτών µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε, και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Ιωάννης Σαρακιώτης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιος θα το περίµενε ότι µετά
από ενενήντα τρία χρόνια επιτυχηµένης λειτουργίας του ο θεσµός των λαϊκών αγορών θα γνώριζε αυτή την απαξίωση. Πού να
φανταζόταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος ίδρυσε τον εν
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λόγω θεσµό για να αντιµετωπίσει την αισχροκέρδεια των µεσαζόντων, ότι εν τέλει θα οδηγούνταν σε διάλυση, οι καταναλωτές
θα εγκαταλείπονταν απροστάτευτοι στις ορέξεις των κερδοσκόπων και οι µεσάζοντες θα καθίσταντο µε ένα νοµοθέτηµα κραταιοί και ρυθµιστές.
Ποια είναι η πρόβλεψη σας, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης,
για τους καταναλωτές, οι οποίοι µέχρι σήµερα είχαν άµεση και
αδιαµεσολάβητη πρόσβαση σε φθηνά, ποιοτικά προϊόντα µέσω
των λαϊκών αγορών; Αυτό είναι το µέλλον που επιφυλάσσετε για
εκατοντάδες αγρότες οι οποίοι θέλουν να διακινούν τα προϊόντα
τους αυτόνοµα χωρίς να τίθενται υπό τον έλεγχο οποιουδήποτε
καρτέλ; Μήπως θα πείτε και σε αυτούς τους συµπολίτες µας να
ζήσουν µε λιγότερα για να µη γίνουν τριακόσια κιλά, όπως ο κύριος Υπουργός;
Συγκεκριµένα, λοιπόν, στα άρθρα του νοµοσχεδίου: Στο
άρθρο 66 ανατρέπετε τον κανόνα 50–50 και µετατρέπετε τις παραγωγικές άδειες σε επαγγελµατικές. Τι θα γίνει µε τους υφιστάµενους κατόχους αδειών παραγωγών-πωλητών; Προβλέπετε ένα
µεταβατικό διάστηµα και εν συνεχεία όµως πολλοί εκ των πραγµάτων θα χάσουν τις άδειές τους, οι οποίες εκδίδονται βάσει του
ν.4497, που εσείς οι ίδιοι είχατε υπερψηφίσει το 2017. Άραγε πώς
θα αντεπεξέλθουν αυτοί στη µετάβαση στο νέο καθεστώς, όταν
ήδη έχουν πληγεί πολλαπλά από την πανδηµία, την αναστολή
οµαλής λειτουργίας της αγοράς επί µήνες και τα ακραία καιρικά
φαινόµενα, τα οποία έχουν πλήξει πολλές περιοχές της χώρας
µας;
Στην πράξη και επί της ουσίας χάνεται ο χαρακτήρας της λαϊκής αγοράς και όπως ανέφερε άλλωστε και στην επιτροπή ο
Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών κ. Μακρίδης
χάνεται η σκοπιµότητα της λαϊκής αγοράς, η οποία είναι να βρίσκονται οι παραγωγοί και να συµπληρώνονται µε επαγγελµατίες
γης και θάλασσας και βιοµηχανικών ειδών. Πλέον δεν θα συµπληρώνονται, αλλά αυτοί θα κυριαρχούν αλλοιώνοντας συνολικά
την έννοια της λαϊκής αγοράς όπως τη γνωρίζαµε µέχρι σήµερα.
Στο άρθρο 62, προβλέπεται ανάκληση θέσης, αν διαπιστωθούν
έξι παραβάσεις εντός δύο ετών, πέραν του προστίµου των 3.000
ευρώ. Επίσης για δύο µόλις παραβάσεις µη έκδοσης αποδείξεων, ανεξαρτήτως ποσού, προβλέπεται ανάκληση άδειας. Διερωτάται κανείς, σας απασχολεί τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι
που για δύο αποδείξεις θα χάσουν την άδειά τους; Πώς θα ζήσουν τις οικογένειές τους µέχρι να προχωρήσει κι όταν προχωρήσει η επαναπροκήρυξη της θέσης; Αναρωτιέται κανείς τι
είδους υπερευαισθησία είναι αυτή, τη στιγµή µάλιστα που η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ψήφισε φωτογραφική τροπολογία για τη ρύθµιση των χρεών των καζίνων του κ. Πηλαδάκη πριν
από κάποιες µέρες ύψους 40 εκατοµµυρίων ευρώ προς τον
ΕΦΚΑ, τη στιγµή που οι τράπεζες παραµένουν στο απυρόβλητο
για αθέµιτες πρακτικές τους, τη στιγµή που η πολύ µεγάλη ιδιωτική επένδυση στο Ελληνικό θα πραγµατοποιηθεί µε χρήµατα
των ανακεφαλαιοποιηµένων ελληνικών τραπεζών, από τις οποίες
όµως παραµένουν αποκλεισµένοι επί ενάµιση χρόνο χιλιάδες Έλληνες µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες. Επιστρέφετε έτσι πάλι σε
αυτά που λέγατε την περίοδο 2010 - 2014, ότι δηλαδή για τα µνηµόνια έφταιγε το γεγονός ότι δεν κόβονταν αποδείξεις του 1
ευρώ ή των 2 ευρώ για ένα κιλό αγγούρια ή ένα κιλό ντοµάτες.
Έρχοµαι τώρα στο ζήτηµα των υπουργικών αποφάσεων στις
οποίες παραπέµπετε για το 1/4 του νοµοσχεδίου, δεκαεπτά
υπουργικές αποφάσεις για εξήντα οκτώ άρθρα, µε πλέον εµβληµατική αυτή για τα επιτρεπόµενα προς πώληση είδη στις λαϊκές
αγορές. Είναι δυνατόν ο εκάστοτε Υπουργός να αποφασίζει κατά
το δοκούν για το τι θα πωλείται στις λαϊκές αγορές χωρίς καµµία
διαβούλευση, χωρίς να εισακούονται οι επαγγελµατίες και οι παραγωγοί, χωρίς να λαµβάνονται υπ’ όψιν οι καταναλωτικές οργανώσεις; Τι προσπαθείτε άραγε να διορθώσετε µε αυτές τις
πρακτικές;
Σας το τόνισε και κατά τη διάρκεια της ακρόασης φορέων η
Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης κ. Πατουλίδου, σας το είπανε
και δηµόσια µε δήλωσή τους ο κ. Πατούλης, ο κ. Τζιτζικώστας
και άλλοι περιφερειάρχες οι οποίοι πρόσκεινται και στη Νέα Δηµοκρατία. Όταν έρχεσαι να ψηφίσεις ένα νόµο, καλά να τον ψηφίσεις, πώς µπορεί όµως αυτός να εφαρµοστεί; Θέλω να σας
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διαβεβαιώσω µε πολύ µεγάλο αίσθηµα ευθύνης ότι αυτός ο
νόµος έχει κενά, δεν λύνει ζητήµατα, δεν λύνει προβλήµατα.
Μάλλον έπεσε θύµα της προπαγάνδας του ΣΥΡΙΖΑ και η κ. Πατουλίδου όπως και οι περιφερειάρχες.
Βεβαίως δεν µπορώ να µην εκφράσω τη χαρά µου που µετά
την πάροδο ενός έτους ο Υπουργός κατάλαβε ότι δεν είναι δυνατόν η µη πώληση των προϊόντων σε ποσοστό τουλάχιστον 50%
από τη δήλωση στο ΟΣΔΕ να συνιστά έναν λόγο απώλειας της
θέσης. Άργησε αλλά το κατάλαβε.
Βεβαίως η παντελής απουσία της επαφής σας µε την πραγµατικότητα εντοπίζεται στις διατάξεις όπου ζητάτε από τους παραγωγούς να καταχωρήσουν τις τιµές των προϊόντων ηλεκτρονικά
µέχρι τις 8 η ώρα το πρωί. Άκουσα συνάδελφο να αναφέρει πριν
ότι βλέπει τα προφίλ των παραγωγών στα σόσιαλ µίντια. Μάλλον
η επαφή που έχετε µε τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών
είναι µόνο βλέποντας τα προφίλ τους στα σόσιαλ µίντια, εκεί σταµατάει η επαφή σας, καθώς δεν γνωρίζετε προφανώς ότι χιλιάδες αγρότες ξυπνούν καθηµερινά στις 2 και 3 η ώρα τα
χαράµατα προκειµένου να ταξιδέψουν πολλά χιλιόµετρα, να µετακινηθούν προς την Αθήνα ή άλλες µεγάλες πόλεις, προκειµένου να διαθέσουν στις λαϊκές αγορές αυτών τα προϊόντα τους
και κάθονται µέχρι τις 4 η ώρα το µεσηµέρι µέσα στο κρύο, τη
βροχή, τον καύσωνα.
Θα παραβλέψω το γεγονός ότι µεγάλο µέρος των παραγωγών
είναι µεγάλης ηλικίας και είναι αδύνατον να προχωρήσουν σε
αυτή τη διαδικασία, αλλά θα έρθω στη στόχευση του µέτρου. Θέλετε, δηλαδή, να µας πείτε ότι η νοικοκυρά στην Αταλάντη η
οποία επιλέγει να ψωνίζει στη λαϊκή αγορά, την Παρασκευή το
πρωί θα µπει στο ίντερνετ, θα δει ότι το µπρόκολο πωλείται κατά
10 λεπτά πιο φτηνά στη λαϊκή αγορά της Λαµίας, γιατί είναι η
µόνη που λειτουργεί την ίδια µέρα, και θα διανύσει εκατόν πενήντα χιλιόµετρα για να αγοράσει ένα µπρόκολο 10 λεπτά πιο
φτηνά. Γιατί αυτό ουσιαστικά µας παρουσιάσατε κατά τη διάρκεια των επιτροπών, υποστηρίζοντας µάλιστα ότι αυτό συνιστά
και µεταρρύθµιση.
Το ότι αδιαφορείτε για το κοινωνικό πρόσηµο του θεσµού των
λαϊκών αγορών διαφαίνεται και µέσω του τρόπου µε τον οποίον
αντιµετωπίζετε τα άτοµα µε αναπηρία, καθώς απουσιάζουν προβλέψεις ένταξής τους στον θεσµό.
Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία προτείνει να
µοριοδοτείται η αναπηρία τόσο των ίδιων των ατόµων όσο και
των γονέων-νόµιµων κηδεµόνων ανήλικων τέκνων µε αναπηρία
τουλάχιστον κατά 50%. Αποτελεί αναµφισβήτητα ένα δίκαιο και
εύλογο αίτηµα της ΕΣΑΜΕΑ, το οποίο είναι συνυφασµένο µε την
αποστολή του θεσµού των λαϊκών αγορών. Δίπλα, δηλαδή, στις
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, δίπλα στους συµπολίτες µας, οι
οποίοι προσδοκούν στη µέριµνα της πολιτείας, ούτως ώστε να
αποτελέσουν στην πραγµατικότητα ισότιµα µέλη του κοινωνικού
ιστού αλλά και της οικονοµικής ζωής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο αποδεικνύεται ότι δεν σέβεστε τον κόπο και τον ιδρώτα του αγροτικού κόσµου. Απαξιώνετε έναν θεσµό ο οποίος είχε ως κύρια
αποστολή του την απρόσκοπτη πρόσβαση των καταναλωτών σε
φθηνά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, που ειδικά σήµερα
αποτελεί ένα ζητούµενο για την ελληνική κοινωνία λόγω της κρίσης της ακρίβειας, η οποία µαστίζει νοικοκυριά, αλλά και επιχειρήσεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενη οµιλήτρια
η κ. Ευαγγελία Λιακούλη από το Κίνηµα Αλλαγής.
Ώσπου να ετοιµαστεί το Βήµα, για την κ. Λιακούλη, να ενηµερώσω ότι επόµενος οµιλητής θα είναι ο κ. Χειµάρας, ο κ. Γιαννούλης και µετά τον κ. Γιαννούλη, ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Καραθανασόπουλος.
Κυρία Λιακούλη, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η πρώτη
φορά µετά τη µεγάλη απώλειά µας, τον αδόκητο θάνατο της
Προέδρου µας Φώφης Γεννηµατά. Είµαστε και πάλι παρόντες,
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όµως, στην πρώτη γραµµή του αγώνα για να κάνουµε πράξη το
όραµά της για µια δίκαιη κοινωνία, για µια περήφανη πατρίδα
που θα έχει τη θέση που της αξίζει στον κόσµο.
Ευχαριστούµε όλον τον πολιτικό κόσµο, όλους τους συναδέλφους του Κοινοβουλίου, τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες,
όλον τον δηµοσιογραφικό κόσµο αλλά και κάθε πολίτη της
χώρας που τίµησε τη Φώφη Γεννηµατά, η οποία αρτίωσε τη ζωή
της -όπως τόσο όµορφα απέδωσε ο αξιότιµος κύριος Πρόεδρος
της Βουλής- και έγινε σύµβολο γενναιότητας, ευγένειας, αισιοδοξίας και µαχητικότητας.
Στις 20 Απρίλη του 2021 η εκλιπούσα Πρόεδρός µας, κύριε
Υπουργέ, µετά από τηλεδιάσκεψη που είχε µε εκπροσώπους των
λαϊκών αγορών, πολιτών, παραγωγών κ.λπ., δήλωσε ότι το νοµοσχέδιό σας, πτυχές του οποίου είχαν έρθει τότε στη δηµοσιότητα, διέπεται από σκοπιµότητα εξυπηρέτησης µεγάλων
συµφερόντων και συναντά την αντίθεση της µεγάλης πλειοψηφίας των παραγωγών και των πολιτών.
Από τότε φαινόταν, λοιπόν, τι πηγαίνατε να φτιάξετε. Αντί του
αναγκαίου εκσυγχρονισµού του θεσµού των λαϊκών αγορών, το
σχέδιο της Κυβέρνησης οδηγεί σε υπερεξουσίες του Υπουργού.
Υπάρχει ένα ναπολεόντειο σύνδροµο -θα µιλήσω για αυτό παρακάτω- το οποίο µας αφήνει και µε το στόµα ανοιχτό, στη σύγχρονη δηµοκρατία.
Μήνες, λοιπόν, πέρασαν. Δυστυχώς, τίποτα δεν άλλαξε. Άξιο
απορίας ποιο είναι πραγµατικά το κίνητρό σας και οι προθέσεις
της Κυβέρνησης πίσω από τη νοµοθέτηση του σηµερινού σχεδίου νόµου. Εάν κρίνουµε συνολικά τις προτεινόµενες διατάξεις,
προκύπτει το γνωστό «τυχαίο» δεν νοµίζω».
Τι να πρωτοσχολιάσει κανείς για το νοµοσχέδιο που φέρνετε
σήµερα προς ψήφιση; Την ολοκληρωτική εξόντωση των λαϊκών
αγορών, τις υπερεξουσίες που φυλάσσετε για το πρόσωπο του
Υπουργού; Τόσο µεγάλη ανάγκη έχετε για καθηµερινή επιβεβαίωση εξουσίας; Επικίνδυνο! Σας το έχουµε πει πολλές φορές. Να
σχολιάσουµε την προχειρότητα όλης της διαδικασίας νοµοθέτησης, αφού είναι πρόδηλο ότι όλοι όσοι ασχολήθηκαν µε το παρόν
σχέδιο νόµου δεν γνωρίζουν ούτε τα στοιχειώδη ούτε και κατάλαβαν για το έλλειµµα που έχετε; Αγνοήσατε επιδεικτικά τις δίκαιες διαµαρτυρίες ανθρώπων που σας επισήµαναν πράγµατα
που ούτε εσείς γνωρίζατε ακόµη και στις συζητήσεις που γίνονταν στην επιτροπή, όπως παρακολούθησα τα σχετικά Πρακτικά.
Η ηχηρή κινητοποίηση, άλλωστε, ήταν µια απάντηση σε όλη την
Ελλάδα. Προσπαθούν να υπερασπιστούν τα κεκτηµένα. Να σχολιάσουµε µήπως το ότι ήρθατε στα κρυφά να εισάγετε διατάξεις
άσχετες µε το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου, όπως κάνετε µε τα
άρθρα 71 και 72, που αφορούν κρίσιµα θέµατα παιδείας και πρέπει να πείτε εσείς τώρα στον ελληνικό λαό για ποιον λόγο το κάνετε αυτό συστηµατικά; Φέρνετε άσχετες διατάξεις µέσα σε
άλλα νοµοσχέδια για να µην πάρει χαµπάρι κανείς, για να µη συζητηθεί αυτό από κανέναν και για να µην υπάρχει η παραµικρή
διαβούλευση. Αυτή είναι η δηµοκρατία την οποία εσείς αντιλαµβάνεστε και υπηρετείτε.
Συνεχίζετε, λοιπόν, συστηµατικά, κυρίες και κύριοι της Συµπολιτεύσεως, να οικοδοµείτε µια Ελλάδα των λίγων, διευρύνοντας
διαρκώς τις ανισότητες και παγώνοντας τις αδικίες. Σας προειδοποιήσαµε. Τα σοβαρότατα προβλήµατα των λαϊκών αγορών
δεν µπορούν να επιλυθούν µε νοµοθετικές παρεµβάσεις σκοπιµότητας και δυστυχώς, µε τις προτεινόµενες διατάξεις σήµερα
όχι µόνο δεν συµβάλλετε στην αναµόρφωση και τον εκσυγχρονισµό των λαϊκών αγορών αλλά, αντίθετα, τις οδηγείτε µε µαθηµατική ακρίβεια στην πλήρη απαξίωση.
Πέρασαν ενενήντα τρία χρόνια που ένας θεσµός κάνει τη διαδροµή του, µε τα λάθη του, µε τις παραλείψεις του, µε τα µικρά
και µεγάλα κενά του, τα οποία εσείς οφείλατε στο όνοµα της δηµοκρατίας επίσης να συµπληρώσετε. Και τι κάνετε; Απαξιώνετε
πλήρως τον θεσµό σε µια κρίσιµη εποχή όπου η ακρίβεια όχι χτύπησε την πόρτα αλλά µπήκε µέσα στο σπίτι µας, στις τσέπες µας
και λυµαίνεται τον µη προνοµιούχο κόσµο, αυτόν που υποφέρει.
Ανάβουν τα καλοριφέρ σε λίγο και αυτό είναι το θέµα που απασχολεί τα ελληνικά νοικοκυριά. Και εσείς τι κάνετε; Εξαθλιώνετε
τελείως τα ελληνικά νοικοκυριά, τους µικρούς παραγωγούς και
επαγγελµατίες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η στήριξη του αγροτικού κόσµου, ακόµα και µέσα σε COVID
εποχή, µε τόσους παγετούς, λιµούς, λοιµούς, σεισµούς και καταποντισµούς και εκείνοι δεν γελάνε, κύριε Υφυπουργέ. Έχουν
µεγάλα προβλήµατα, ούτε το χαµόγελο δεν τους βγαίνει. Αλήθεια σας λέω. Αυτοί, λοιπόν, αντιµετωπίζουν προβλήµατα χωρίς
να υπάρχει ολοκληρωµένο σχέδιο ανάκαµψης και στήριξής τους.
Και έρχεστε, λοιπόν, τώρα, µε µια µονοκοντυλιά, που αποτελεί
το δικό σας σχέδιο νόµου, να διώξετε στην πραγµατικότητα τους
αγρότες και τους παραγωγούς από τις λαϊκές αγορές και να φέρετε τους εµπόρους ή να τους µετατρέψετε σε εµπόρους, για
να έχετε και το κεφάλι σας ήσυχο. Και θα πω γιατί θέλετε να
έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
Συµφωνούµε όλοι στη νοµιµότητα και διαφάνεια των λαϊκών
αγορών. Όµως, αυτό για να το κάνετε, πρέπει να έχετε ελεγκτικούς µηχανισµούς. Μη µας κουνάτε, λοιπόν, το δάχτυλο σε αυτό
το επίπεδο, όταν δεν έχετε µεριµνήσει να έχετε τις στοιχειώδεις
υποδοµές. Νοµοθετείτε, λοιπόν, στο απέραντο κενό.
Πάγιο αίτηµα όλων των εµπλεκόµενων φορέων είναι η ίδρυση
νοµικών προσώπων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας που θα
έχουν την ευθύνη της εύρυθµης λειτουργίας και αποτελεσµατικού ελέγχου των λαϊκών αγορών, διοικητικά συµβούλια που θα
εκπροσωπούν τους παραγωγούς, τους επαγγελµατίες και τους
καταναλωτές. Από το ένα αυτί σας µπήκε, από το άλλο βγήκε.
Απολύτως τίποτα. Νοµοθετείτε ετήσιες προκηρύξεις αδειών παραγωγών, που πρακτικά θα οδηγήσουν µεγάλο αριθµό παραγωγών εκτός λαϊκών αγορών. Μετατρέπετε τις παραγωγικές άδειες
σε επαγγελµατικές, διαταράσσοντας την ισορροπία του 50% 50%, εξοντωτικά πρόστιµα, φορολογική - ασφαλιστική ενηµερότητα, παρά τις γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και του Συνηγόρου του Πολίτη. Αποφασίζοµεν και
διατάσσοµεν! Αποφασίζετε και διατάσσετε.
Και βεβαίως, η καθηµερινή ηλεκτρονική καταχώρηση των προϊόντων µε ξεπερνά.
Εγώ, κύριε Υπουργέ µου, είµαι από τον Πλατύκαµπο Λάρισας,
από τον Δήµο Κιλελέρ. Διάβασα αυτό, ότι δηλαδή καθηµερινά στο
σύστηµα εν µέσω εργασίας οι παραγωγοί σε δύσκολες καιρικές
συνθήκες -τα τελάρα από δω, ο πάγκος από εκεί- θα είναι υποχρεωµένοι να κάνουν αυτή τη δουλειά που τους λέτε εσείς και αυτό
µε ξεπερνά πραγµατικά. Αν και θα έπρεπε να σας ρωτήσουµε εδώ,
όχι να δηλώνουµε έκπληξη, αλλά να σας ρωτήσουµε τι έχετε κάνει
για την εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων σε αυτό το σύστηµα,
πριν το επιβάλετε και αυτό, αφού το επιβάλετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής. Εµείς ρωτήσαµε
επανειληµµένα για τη στόχευση αυτών των διατάξεων που εσείς
τουλάχιστον υπερασπίζεστε. Υπεραµύνεστε αυτών των διατάξεων και του πνεύµατος του νόµου το οποίο εισάγετε. Έχουµε
µια διαφορετική αντίληψη για τα πράγµατα. Έχω πει πολλές
φορές ότι, όταν εµείς δείχνουµε το φεγγάρι, εσείς κοιτάτε το δάχτυλο. Δικαίωµά σας είναι. Είµαστε σε διαφορετικό ιδεολογικό
διαµέτρηµα.
Όµως, αυτό που εν τέλει θα πρέπει να δώσετε σαν εξηγήσεις
είναι όλα αυτά που κατατείνουν. Αυτό είναι το πρώτο.
Και δεύτερον, ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά τον τοµέα µου, των
εσωτερικών, για την τροπολογία που φέρνετε για τα 6 εκατοµµύρια ευρώ στις περιφέρειες, κύριε Υπουργέ -από το ΠΔΕ τα
λεφτά- µε σκοπό την εξυγίανση υφιστάµενων επιχειρήσεων οι
οποίες λειτουργούν µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από ΑΠΕ. Αυτό δεν θα πρέπει να µας το εξηγήσετε; Θα πρέπει
να µας πείτε προς τι, διότι αυτό δείχνει σαν να είναι φωτογραφία
τραβηγµένη µέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Λιακούλη,
κλείστε, σας παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Και θα πρέπει να µας πείτε, αν ξέρετε, για ποιον λόγο το ποσό το έχετε βάλει εκεί, γιατί όχι 5 εκατοµµύρια ή 7 εκατοµµύρια ή 8 εκατοµµύρια, ποιες περιφέρειες
αφορά και αν έχετε συγκεκριµένα παραδείγµατα µε ονοµατεπώνυµο. Θα µας τα πείτε, λοιπόν.
Κατά τα λοιπά, εµπόριο ελπίδας για εµπόρους, αλλά όχι για
παραγωγούς.
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Εµείς στηρίζουµε τους µικρούς παραγωγούς και τους αγρότες. Εµείς είµαστε εκεί, εσείς είστε αλλού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
ο κ. Χειµάρας Θεµιστοκλής από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά την επεξεργασία του σχεδίου νόµου, η στάση της Αντιπολίτευσης ήταν
η αναµενόµενη. Αναγνώριση των προβληµάτων, αλλά και ταυτόχρονα άρνηση για προτάσεις και διαρθρωτικές παρεµβάσεις. Ο
λογισµός, δυστυχώς, έχει για άλλη µία φορά επικρατήσει στις
οµιλίες των συναδέλφων της Αξιωµατικής, κυρίως, Αντιπολίτευσης. Υποστηρίζονται ανερυθρίαστα απόψεις οι οποίες αποδεικνύουν πως οι συνάδελφοι που τις υποστηρίζουν, δεν έχουν
διαβάσει το νοµοσχέδιο και τις τελικές διατάξεις. Υπήρξε συνάδελφος που υποστήριξε χθες πως αν κάνει αίτηση ένας βιβλιοθηκονόµος θα πάρει µεγαλύτερη βαθµολογία, µοριοδότηση, από
έναν απόφοιτο λυκείου, όταν το νοµοσχέδιο αναφέρει, ρητά, πως
η µοριοδότηση αφορά σε συναφή πτυχία.
Κάποιοι, επίσης, δεν έχουν καταλάβει πως το άρθρο 4 που
έδινε τη δυνατότητα να υπάρχουν και νοµικά πρόσωπα, που
υπήρξε στο προσχέδιο κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης και
που αποτέλεσε -αν θέλετε- ένα αντικείµενο παρερµηνείας για τη
δηµιουργία εντυπώσεων, έχει αποσυρθεί. Συνεχίζουν κανονικά
στις τοποθετήσεις τους το αφήγηµα που µέσω των παρερµηνειών υποστήριζαν, χωρίς να έχουν διαβάσει τις τελικές διατάξεις. Προσπαθούν επί µήνες να δηµιουργήσουν ένα αφήγηµα
σύγκρουσης.
Το καλοκαίρι, θυµίζω, πως έγινε µία απεργία που η συµµετοχή
ήταν σχεδόν µηδενική. Ακόµη και τώρα που, υποτίθεται, ότι οι
λαϊκές αγορές αντιδρούν, δεν έχει κλείσει καµµία λαϊκή αγορά
στην Ελλάδα.
Γιατί, άραγε, συµβαίνει αυτό; Αναρωτηθήκατε; Μα, επειδή οι
παραγωγοί των λαϊκών αγορών, οι άνθρωποι του µόχθου και του
κόπου, γνωρίζουν ότι το νοµοσχέδιο εξυπηρετεί διαχρονικά τους
αιτήµατα. Γνωρίζουν, επίσης, πώς όλοι εµείς οι Βουλευτές, αλλά
και οι Υπουργοί της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν
θα επιτρέπαµε ποτέ να θιγούν τα δικά τους επαγγελµατικά δικαιώµατα, γιατί γνωρίζουν πως το σύνολο, σχεδόν, της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας προέρχεται από την αγορά, είµαστε οι
ίδιοι και, προφανώς, συµπαραστεκόµαστε στους ελεύθερους
επαγγελµατίες και τους εκπροσωπούµε µε κάθε δύναµη και κάθε
προσπάθεια. Βρισκόµαστε δίπλα στους παραγωγούς µας και
στηρίζουµε τον αγώνα που κάνουν καθηµερινά και εδώ θέλω να
συγχαρώ τον εισηγητή µας τον κ. Σιµόπουλο, ο οποίος έχει πρωτοστατήσει σε πολλές και δοµικές αλλαγές επί του νοµοσχεδίου
που εκφράζουν το σύνολο, θεωρώ, της Κοινοβουλευτικής µας
Οµάδας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές και αποδεκτό
από όλους πως για να παραµείνουν οι λαϊκές αγορές, ένα σηµαντικό κανάλι διάθεσης προϊόντων, πρέπει να προσαρµοστούν
στις νέες συνθήκες, στα νέα δεδοµένα της αγοράς και να ανταποκριθούν στις αυξηµένες απαιτήσεις των καταναλωτών.
Στο πλαίσιο του διαλόγου -που σε καµµία περίπτωση δεν ήταν
προσχηµατικός, αλλά ένας διάλογος ουσίας- οι φορείς έκαναν
προτάσεις για την εξάλειψη των στρεβλώσεων και την αντιµετώπιση των δοµικών προβληµάτων των λαϊκών αγορών. Το νοµοσχέδιο είναι απόλυτα σαφές ότι αφορά στην αναβάθµιση και στη
βελτίωση των λαϊκών αγορών, δεν αφορά σε είσοδο εταιρειών,
δεν καταργεί τα δικαιώµατα των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές. Η διαδικασία αδειοδότησης µπαίνει
σε µία σειρά και υλοποιείται µόνο µέσα από τα ολοκληρωµένα
πληροφοριακά συστήµατα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και
αυτό έχει ένα πολύ σηµαντικό αποτέλεσµα στη διαφάνεια και
στην αξιοπιστία του συστήµατος.
Αναµφίβολα, η µετάβαση στην ψηφιακή εποχή είναι απαραίτητη και για τις λαϊκές αγορές. Η ψηφιακή πλατφόρµα e-Καταναλωτής, αναδεικνύεται ήδη σε ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο για
την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και τώρα εµπλουτίζεται και
µε ενηµέρωση τιµών από τις λαϊκές αγορές. Στην πλατφόρµα οι
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έµποροι και οι παραγωγοί δηλώνουν µόνο την τιµή εκκίνησης
συγκεκριµένων προϊόντων.
Ο καταναλωτής, λοιπόν, έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει τις
τιµές, όχι µόνο από τις λαϊκές αγορές, αλλά και από τα σουπερµάρκετ και να επιλέξει από πού θα κάνει τις αγορές του. Παρακαλώ, µη µειώνετε τους παραγωγούς, είµαι κάθε ηµέρα σε
επαφή µε παραγωγούς, δεν είναι πρόβληµα αυτό και δεν θα
εφαρµοσθεί και αµέσως από την επόµενη ηµέρα στην περιφέρεια, κυρίως.
Σηµαντική, επίσης, είναι η πρόβλεψη για τη δυνατότητα λειτουργίας των πρότυπων λαϊκών αγορών. Οι προϋποθέσεις, οι
συνθήκες και οι κανόνες λειτουργίας τους µπορούν να αποτελέσουν οδηγό για την καλύτερη οργάνωση των λαϊκών αγορών. Και
τώρα, κύριε Υπουργέ, θα εκµεταλλευτώ την παρουσία σας εδώ
ως αρµόδιος Υπουργός για το ΕΣΠΑ, να σας πω πώς είναι µια
χρυσή ευκαιρία το µονοπάτι των πρότυπων λαϊκών αγορών να
βρει και δρόµους χρηµατοδοτικούς στην επόµενη προγραµµατική περίοδο από τα πολλά χρηµατοδοτικά εργαλεία που έχουµε,
να στηριχθούν και οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών µε ένα συγκεκριµένο χρηµατοδοτικό εργαλείο που θα τους δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν και σύγχρονο εξοπλισµό.
Κατά την επεξεργασία του νοµοσχεδίου διευκρινίστε ότι για
την εκ νέου παραχώρηση θέσεως υπολογισµού της ποσότητας
που θα διαθέσει ο παραγωγός στη λαϊκή θα προκύπτει µέσα από
τη δήλωση του ιδίου του παραγωγού και επί της συγκεκριµένης
ποσότητας θα υπολογίζεται στο ΟΣΔΕ το 50%. Επίσης, η ανάκληση της άδειας αφορά µόνο σε σοβαρές φορολογικές παραβάσεις, όπως η έλλειψη ταµειακής µηχανής -δεν το αναφέρει
κανένας- και επίσης, η µη έκδοση απόδειξης για τρεις φορές το
χρόνο. Όχι για δύο αποδείξεις. Γιατί αυτό είναι µια παρερµηνεία
σκόπιµη για να θεωρούν οι παραγωγοί πως µε δύο παραβάσεις
την ίδια ηµέρα θα τους ανακαλέσουν την άδεια.
Όσον αφορά τη µοριοδότηση, είναι ξεκάθαρο ότι ο υποψήφιος
που δεν θα καταφέρει να πάρει µία θέση στη λαϊκή αγορά της
επιλογής του δεν µένει εκτός των αγορών, αλλά θα καλύψει µε
µία άλλη θέση σε κάποια άλλη λαϊκή και σε όλα αυτά που λέω
υπάρχει µεταβατική περίοδος και δίνεται ο απαραίτητος χρόνος
για να προετοιµαστούν οι εµπλεκόµενοι στον κλάδο των λαϊκών
αγορών.
Το νέο νοµικό πλαίσιο για το υπαίθριο εµπόριο εκσυγχρονίζει
το σύστηµα των λαϊκών αγορών και ταυτόχρονα διατηρεί τον
λαϊκό χαρακτήρα του θεσµού. Σε κάθε σηµαντική αλλαγή, όπως
και τώρα, υπάρχουν αντιδράσεις. Όµως, το σηµερινό νοµοσχέδιο
λαµβάνει την αποδοχή επειδή έρχεται να αντιµετωπίσει παθογένειες δεκαετιών, µε σεβασµό στην προσπάθεια των ανθρώπων
που µάχονται καθηµερινά για την επιβίωση των ίδιων και των οικογενειών τους.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουµε ένα ακόµα νοµοθέτηµα της
Νέας Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Ανάπτυξης προς τη
σωστή κατεύθυνση και σας καλώ να το υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αφού πρώτα ετοιµαστεί υγειονοµικά το Βήµα, θα δώσουµε τον λόγο στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΜέΡΑ25, τον κ. Γιάνη
Βαρουφάκη.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρέος, φτώχεια, πανδηµία βέβαια και τελευταία αυξανόµενη ακρίβεια. Αυτός είναι ο κυκλώνας
µέσα στον οποίο περιδινίζεται η πλειοψηφία των συµπολιτών µας
του λαού εκεί έξω. Εσείς, η Κυβέρνηση, όπως κάνατε µε τον κορωνοϊό, έτσι κάνετε και µε την ακρίβεια. Κρύβεστε πίσω από την
πραγµατικότητα ότι πρόκειται για εξωγενές φαινόµενο. Απ’ έξω
ήρθε ο COVID-19, η αλήθεια είναι ότι τώρα, τον τελευταίο καιρό,
οι αυξηµένες τιµές της ενέργειας του κόστους µεταφοράς έρχονται απ’ έξω. Ναι, εξωγενής ήταν ο COVID, εξωγενής είναι και
η ακρίβεια που έρχεται µέσα από τις αγορές της ενέργειας, µόνο
που εσείς, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, αντί να λειτουργείτε ως ένα αµορτισέρ το οποίο αποσβένει τους κραδασµούς
που έρχονται απ’ έξω, τα πλήγµατα, τα χτυπήµατα, λειτουργείτε

1054

ως επιταχυντές και πολλαπλασιαστές αυτών των χτυπηµάτων
είτε είναι η πανδηµία είτε είναι η ακρίβεια.
Με την πανδηµία συστηµατικά αρνείστε εδώ και δύο χρόνια να
ενισχύσετε σοβαρά το ρηµαγµένο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, την
ώρα που ανοίγετε τις κάνουλες, υπερχρεώνοντας το ήδη υπερχρεωµένο κράτος, υπέρ των αρπαχτικών ταµείων, των µεσαζόντων εµπόρων όπλων, των µέσων µαζικής εξαπάτησης, των
λοιπών κύκλων σας.
Όσο για την ακρίβεια, λέτε ότι ο πληθωρισµός είναι εισαγόµενος. Δεν θα διαφωνήσω ότι τον τελευταίο καιρό όντως έχουµε
εισαγόµενο πληθωρισµό, εδώ και κάποιους µήνες. Εσείς, όµως,
καταφέρατε ακόµα και στην πρώτη φάση της πανδηµίας, όταν
είχαµε αποπληθωρισµό -κοιτάξτε τους δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ όπου
κατά µέσον όρο µειωνόταν ο τιµάριθµος- ακόµα και τότε, θυµάστε την άνοιξη του 2020, οι τιµές στα σουπερµάρκετ ανέβαιναν
15% µε 25%. Δηλαδή ο φτωχός είχε θετικότατο υπερπληθωρισµό
όταν οι τιµές συνολικά µειωνόντουσαν.
Αυτή ήταν µία πραγµατικότητα στην οποία συνεισφέρατε. Πώς
συνεισφέρατε; Να σας θυµίσω ότι µόλις έπληξε ο κορωνοϊός τη
χώρα η αλήθεια είναι ότι κατέρρευσαν τα συστήµατα µεταφοράς, υπήρχε µεγάλο πρόβληµα της µεταφοράς αγροτικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων από την παραγωγή στις πόλεις. Τι κάνατε εσείς; Κλείσατε τις λαϊκές αγορές για δύο βδοµάδες και επιβάλατε µειωµένη λειτουργία τους κατά 50% όλον τον υπόλοιπο
χρόνο. Την ίδια ώρα στα σουπερµάρκετ ουσιαστικά ήταν πατείς
µε, πατώ σε.
Εµείς σας είχαµε πει τότε από αυτό το Βήµα ότι το κράτος
πρέπει να γίνει ο αγοραστής ύστατης ευκαιρίας. Όπως η Κεντρική Τράπεζα είναι ο δανειστής ύστατης ευκαιρίας, έτσι θα
έπρεπε να είναι το κράτος σε αυτή την περίπτωση. Φέρτε αυτά
τα αγαθά που σαπίζουν, που τα πέταγαν οι παραγωγοί και διοχετεύστε τα µέσα απ’ τις λαϊκές αγορές, όχι από τα σουπερµάρκετ. Δεν το κάνατε. Και γι’ αυτό είχαµε -θα το πω άλλη µια φοράυπερπληθωρισµό για τους φτωχούς στα θέµατα βασικής ανάγκης, την περίοδο που είχαµε αποπληθωρισµό συνολικά στην οικονοµία, στην µακροοικονοµία µας. Συγχαρητήρια. Γι’ αυτό
πρέπει να κερδίσετε το µεγάλο βραβείο της ανοησίας. Είστε η
µοναδική Κυβέρνηση!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Και τώρα ήρθε η ακρίβεια η εισαγόµενη, µετά από αυτό. Και τι
κάνετε; Τι κάνετε τώρα που έρχεται πραγµατικά εισαγόµενος
πληθωρισµός; Δεν είµαστε σε περίοδο αποπληθωρισµού συνολικά του διεθνούς καπιταλισµού, είµαστε σε µία περίοδο που
τσιµπάει ο πληθωρισµός. Φέρνετε ένα νοµοσχέδιο για το οποίο
πραγµατικά σας θαυµάζω για το θράσος σας. Βάζετε τη γιαγιά
που θέλει να πουλήσει δύο σακούλες ραδίκια να πρέπει να µπει
από το προηγούµενο βράδυ στην πλατφόρµα την ηλεκτρονική,
να δηλώσει µέχρι τις 20.00’ γιατί αν δεν το κάνει και πάει την επόµενη µέρα να πουλήσει τις δύο σακούλες ραδίκια, θα της βάλετε
πρόστιµο 500 ευρώ. Καλά, πάτε καλά; Αν πιάσετε αυτή τη γιαγιά
να πουλάει δύο σακούλες ραδίκια χωρίς απόδειξη σε µια χρονιά
µέσα, θα της βάλετε πρόστιµο 500 ευρώ και θα της πάρετε την
άδεια. Δεν λέµε, είµαστε υπέρ του να παταχθεί απολύτως η φοροδιαφυγή, αλλά εδώ ασκείτε αυτή την υπερεξουσία και την υπεραυστηρότητα. Αν µάλιστα η ίδια γιαγιά -άκουσον, άκουσον- δεν
καταφέρει να πουλήσει µέσα στη χρονιά τα ραδίκια που έχει υποσχεθεί µέσα από την πλατφόρµα σας ότι θα πουλήσει, της παίρνετε την άδεια, δεν της την ανανεώνετε!
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, εσείς δεν είστε απλά
µια ανώνυµη εταιρεία, η «Μητσοτάκης Α.Ε.», όπως λέµε. Η «Μητσοτάκης Α.Ε.», που είστε, λειτουργεί ως εχθρός του ανταγωνισµού. Πίνετε νερό στο όνοµα του ανταγωνισµού, αλλά οι κύκλοι
που σας κινούν τα νήµατα µισούν τον ανταγωνισµό. Δεν υπάρχει
άλλη εξήγηση.
Σήµερα µε τούτο το νοµοσχέδιο, τα δίνετε όλα στους ιδιοκτήτες
των σουπερµάρκετ, κατακρεουργώντας τον µόνο τους πραγµατικό ανταγωνιστή, τις λαϊκές αγορές. Είστε ατζέντηδες αρπακτικών, µονοπωλίων και εταιρειών συµµετοχών. Και αυτό δεν θα ήταν
τόσο κακό από µόνο του αν δεν κάνατε τα πάντα για να µεγεθύνετε αντί να αποσβένετε τους κραδασµούς που έρχονται απ’ έξω,
είτε µιλάµε για κορωνοϊούς είτε µιλάµε για την ακρίβεια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έχοντας αποδεχθεί αυτόν τον ρόλο τον επιταχυντών, µεγεθυντών των πληγµάτων κατά της πλειοψηφίας του λαού εκεί έξω,
δεν διστάζετε είτε να χτυπάτε όπου να ’ναι είτε να παρακολουθείτε ως κοινό το «χτύπηµα» των λαϊκών τάξεων και χτυπήµατα
γενικά. Εδώ έχουµε τα ΜΑΤ σας να δέρνουν ακόµα και Βουλευτές, χωρίς µια συγγνώµη από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, πόσο µάλιστα του Βουλευτή ή της Βουλεύτριας. Χωρίς ένα
διάβηµα του Προέδρου της Βουλής υπέρ της νεότερης Βουλεύτριας στη Βουλή µας. Με τον Κοινοβουλευτικό σας Εκπρόσωπο
χθες αντί να δηλώσει συναδελφική αλληλεγγύη απέναντι στη
Βουλεύτριά µας, να τολµάει να την εγκαλεί κιόλας.
Αλλά τι να περιµένει κανείς από ένα σύστηµα κυβέρνησης
µισής Α.Ε., µισής µιντιακό σύστηµα; Ένα µιντιακό σύστηµα, ένα
σύστηµα εταιρικό -γιατί αυτό έχετε στήσει- που κάνει τα πάντα
για να µην ακουστεί στην ευρεία κοινή γνώµη το όνοµα του Δηµήτρη Δαγκλή, του λιµενεργάτη που άφησε την πνοή του στις
εγκαταστάσεις της «COSCO», να ξεχαστεί το όνοµα του Δηµήτρη Ασηµάκη, του ντελιβερά της «WOLT» που άφησε την τελευταία του πνοή πάνω στο µεροκάµατο, πάνω στην άσφαλτο. Να
µην µάθει κανείς εκεί στα βόρεια προάστια για τον αγώνα του
δηµάρχου και των κατοίκων της Δραπετσώνας, µιας περιοχής
που δηλητηριάζεται καθηµερινά από τα καζάνια του κ. Μελισσανίδη, να µην ακουστεί ο αγώνας του δηµάρχου και των κατοίκων
έτσι ώστε να µην υποβαθµιστεί και άλλο η περιοχή µε νέο σκουπιδότοπο στο Σχιστό.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυξάνεται η τιµή της ενέργειας. Τι κάνετε εσείς, η «Μητσοτάκης Α.Ε.»; Πουλάει τη ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ σε εταιρείες που
στόχο έχουν να αυξήσουν τις τιµές ακόµα περισσότερο. Παλεύουν οι µικροµεσαίοι να αποφύγουν την έξωση και τον πλειστηριασµό, µε τον οποίον τους απειλεί τους µικροµεσαίους το
αρπακτικό ταµείο που αγόρασε κοψοτιµής στο 3% της ονοµαστικής του αξίας το δάνειό τους και τι κάνει η «Μητσοτάκης Α.Ε.».;
Βάζει τον πτωχευµένο λαό να πάρει µια υποθήκη µε την τρόικα,
άλλα 23 δισεκατοµµύρια ευρώ, για να εγγυηθεί τα κέρδη των αρπακτικών ταµείων που όταν θα του πουλήσουν το σπίτι θα βγάλουν τα κέρδη στα Νησιά Κέιµαν. Αυξάνουν τα τρόφιµα; Τι
κάνετε εσείς της «Μητσοτάκης Α.Ε.»; Χτυπάτε τον µόνο ανταγωνισµό που εµποδίζει τα σουπερµάρκετ να οργιάζουν σε ανατιµήσεις, τις λαϊκές αγορές. Αλλά έτσι είναι. Έχοντας οικοδοµήσει
αντιλαϊκές αγορές παντού, αντιλαϊκή αγορά για τα κόκκινα δάνεια, αντιλαϊκό χρηµατιστήριο ενέργειας, αντιλαϊκή αγορά για
τον τζόγο, τώρα αφού χτίσατε όλον αυτόν τον κυκεώνα των αντιλαϊκών αγορών χτυπάτε τις λαϊκές αγορές.
Ε, λοιπόν, η απάντησή µας δεν µπορεί να είναι παρά λαϊκή συστράτευση για να σας ρίξουµε και να ρίξουµε όχι µόνο σας ως
Κυβέρνηση, αλλά την ολιγαρχία που κινεί τα νήµατά σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Πρόεδρο.
Συνεχίζουµε µε τον κατάλογο οµιλητών και καλούµε στο Βήµα
τον κ. Χρήστο Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πριν πάρει τον λόγο ο
συνάδελφος, θα ήθελα να σας πω ότι µε βάση τον εναποµείναντα
αριθµό Βουλευτών - οµιλητών, δύο Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, υπολογίζοντας τις δευτερολογίες αλλά και τις παρεµβάσεις
του Υπουργού στο κλείσιµο της συνεδρίασης, εκτιµούµε ότι η
ονοµαστική ψηφοφορία µπορεί να ξεκινήσει γύρω στις 18.00’ αν
βέβαια τηρηθούν και οι χρόνοι των οµιλιών. Οπότε θα σας παρακαλέσω να κάνουµε όλοι µαζί µια προσπάθεια -νοµίζω είναι εφικτό- µέχρι τις 18.00’ να ξεκινήσουµε την ονοµαστική ψηφοφορία.
Ορίστε, κύριε Γιαννούλη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Το έπιασα το υπονοούµενο, κύριε
Πρόεδρε, για τον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, δεν αφορούσε
εσάς. Σε όλους αναφερόµουν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Αστειεύοµαι, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε, κάποια στιγµή και η
υποκρισία έχει τα όριά της και όταν ακούω τον Υπουργό Ανάπτυξης να χαµηλώνει οκτάβα έντασης φωνής ανησυχώ ακόµη περισσότερο.
Ένα από τα επιχειρήµατα που ανέπτυξε νωρίτερα είναι ότι «τι
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θέλετε και φωνάζετε για το νοµοσχέδιο των λαϊκών αγορών, εφόσον η συµµετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις ήταν µικρή;».
Βέβαια είναι παράθλαση της πραγµατικής εικόνας, κάτι που
έχουµε συνηθίσει.
Αντιστρέφω, λοιπόν, το ερώτηµα. Δηλαδή, κύριε Γεωργιάδη,
στην απεργία των εκπαιδευτικών που είχε συµµετοχή 80% σηκώσατε το τηλέφωνο στην κ. Κεραµέως να της πείτε ότι έχουµε
πρόβληµα µε την κοινωνική πλειοψηφία, να αλλάξουµε αυτά τα
οποία µεταρρυθµίζετε και απορρυθµίζετε για την παιδεία; Επιλέξτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εάν η συµµετοχή στις κινητοποιήσεις είναι αφετηρία και πολιτικής ενσυνείδησης και αλλαγών, να το συζητήσουµε. Αλλά δεν
γίνεται αλά κάρτ. Και το καταλαβαίνουµε γιατί γίνεται αλά κάρτ,
γιατί εν πάση περιπτώσει το ψέµα και η πολιτική εξαπάτηση έχει
γίνει η δεύτερη φύση σας είτε πρόκειται για νοµοσχέδια που
πρόκειται να συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη είτε να
απορρύθµισουν, µεταρρυθµίσουν κοινωνικές δοµές και δηµόσιες
υπηρεσίες.
Κάθε λίγο µας επιτίθεστε µε το ιδεολογικό αφήγηµα ότι εκπροσωπείτε το λαϊκό κόµµα, εκπροσωπείτε τις λαϊκές τάξεις, εκπροσωπείτε τους εργαζόµενους, είστε οι νικητές της ιστορίας, έχετε
γράψει την ιστορία πάνω στο αφήγηµα τον δικών σας αξιακών
και ιδεολογικών επιτευγµάτων. Τα λέτε, χαίρεστε, τα πιστεύετε,
τα εννοείτε, αλλά δεν µπορεί να τα βρει κανείς πουθενά στις νοµοθετικές σας πρωτοβουλίες.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που συζητάµε ο εισηγητής του νοµοσχεδίου για την υποβάθµιση των λαϊκών αγορών
για το να τεθούν στο περιθώριο οι πραγµατικοί παραγωγοί εκλέγεται, ζει και κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, µια πόλη που βιώνει
τα απότοκα της κυβερνητικής σας αδράνειας τα τελευταία δυόµισι χρόνια. Πρέπει κάποιος να σας το θυµίζει. Δεν είµαστε στον
Αύγουστο του 2019. Είµαστε δυόµισι χρόνια µετά την ανάληψη
της εξουσίας από την Νέα Δηµοκρατία µε Πρωθυπουργό τον κ.
Μητσοτάκη.
Σήµερα, η Θεσσαλονίκη, η βόρεια Ελλάδα ζει το δράµα της
αδράνειας της αναποτελεσµατικότητας και της µη ανάληψης ευθύνης για την πανδηµία και δεν υπάρχει ακόµη και την ώρα που
συζητάµε σχέδιο αντιµετώπισης για την αύξηση των περιστατικών, για την αύξηση των θανάτων, για το ανοχύρωτο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, για τα παιδιά που συγχρωτίζονται στις αίθουσες
των σχολείων κατά είκοσι επτά, είκοσι οκτώ, είκοσι εννιά, τριάντα
και δεν αντιδρά κανείς.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, διά του Προέδρου της, προσκαλεί σ’ ένα άλλο ζήτηµα µεγάλο συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως για την ακρίβεια. Κι εκεί σιωπή. Κι εκεί αδράνεια. Και
έρχεστε και µας κάνετε µαθήµατα κοινοβουλευτικής πρακτικής;
Οµολογώ ότι δεν έχω κοινοβουλευτική εµπειρία, όση έχει ο κ. Γεωργιάδης. Βέβαια, µε τις πολιτικές του τοποθετήσεις και πρακτικές δεν θα ήθελα να την έχω µε αυτά τα δεδοµένα.
Εν πάση περιπτώσει, στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλάνε
για σκοινί. Δυόµισι χρόνια νοµοθετείτε µε την εκφυλισµένη κοινοβουλευτική πρακτική τροπολογίες µε γαρνιτούρα νοµοσχέδιο.
Δεν το έχει αντιληφθεί ότι αυτό το αντιλαµβάνεται πλέον και ο
µέσος πολίτης που παρακολουθεί τις συνεδριάσεις της Βουλής;
Μπορεί να υπήρχε και στο παρελθόν χρήση ή κατάχρηση αυτής
της κοινοβουλευτικής πρακτικής, αλλά εσείς το τερµατίσατε, µε
την έννοια ότι αύριο εισάγεται νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών που εµπεριέχει µέσα άλλα έξι νοµοσχέδια ανάλογων ή
άλλων Υπουργείων.
Δεν θέλετε να κρίνουµε, εσείς που µας κάνετε µαθήµατα κοινοβουλευτικής πρακτικής και ηθικής και µεγαλοθυµίας και µεγαλοψυχία σας, ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι ο πολιτικός που
υπερασπίζεται την κοινοβουλευτική και συνταγµατική διάσταση
της νοµοθετικής πράξης της νοµοθετικής δράσης. Και είστε
εσείς που τα τελευταία δυόµισι χρόνια έχετε καταφέρει το εξής:
Στο 90% των νόµων που έχετε φέρει είναι σχεδόν σύσσωµη η Αντιπολίτευση απέναντί σας. Αυτό θέλει κόπο για να το πετύχετε
και πολιτικό θράσος. Το διαθέτετε. Όµως µη γυρνάτε στρεψοδικώντας να µας πείτε «εγώ, ο καλός Υπουργός» για το νοµοσχέδιο
για τις λαϊκές αγορές, γιατί η πλειοψηφία από εσάς τις λαϊκές
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αγορές τις χρησιµοποιεί κυρίως για τη διανοµή σταυρωµένων
ψηφοδελτίων παραµονές των εκλογών.
Σας έπιασε ο πόνος και ξαφνικά µόνο εσείς καταλάβατε, ενώ
όλοι οι άλλοι καταλάβαµε το αντίθετο, ότι οι άµεσα εµπλεκόµενοι
διαφωνούν. Τι θα γίνει; Η Βουλή δεν είναι οθόνη τηλεόρασης. Η
εικόνα, η πραγµατικότητα, η αλήθεια είναι αλήθεια. Δεν µπορούµε να τη διαστρεβλώνουµε µε τόσο µεγάλη ευκολία.
Οι µισές αλήθειες γνωρίζετε ότι είναι και µισά ψέµατα. Δεν
ξέρω αν ο κ. Γεωργιάδης έχει µείνει στην εκλογική αναµέτρηση
για τη διαδοχή στη Νέα Δηµοκρατία το 2016, σε σχέση µε τον
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας τον κ. Τζιτζικώστα. Πιστεύω ότι αυτό έχει κλείσει ως κεφάλαιο στην ιστορία της Νέας
Δηµοκρατίας. Δεν µπορώ, όµως, να βρω καµµία εξήγηση. Δεν θα
χρησιµοποιήσω την πρακτική του να ανοίξω κινητό τηλέφωνο να
διαβάσω. Θα σας το µεταφέρω, επειδή µόλις χθες συναντηθήκαµε µαζί µε τον Τοµεάρχη Υποδοµών και Μεταφορών τον κ.
Παππά µε τον κ. Τζιτζικώστα. Επί λέξει, ακούσαµε µε τ’ αυτιά µας
για το νοµοσχέδιο για τις λαϊκές, ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι
ανεφάρµοστο, όχι µόνο ως προς την εκδοχή των φορέων ή του
θεσµικού πλαισίου που αφορά τις δύο µεγάλες περιφέρειες, που
ας µη γελιόµαστε, είναι και ο µεγαλύτερος όγκος δράσης των
λαϊκών αγορών, αλλά είναι και ανεφάρµοστο στο σύνολό του. Τελεία και παύλα.
Αυτοί οι ψίθυροι και τα ψιθυρίσµατα του κ. Γεωργιάδη, «θα το
δούµε, ε, ναι, εντάξει, καλοί άνθρωποι είναι οι κύριοι Πατούλης
και Τζιτζικώστας, συγχρωτιζόµαστε στον ίδιο πολιτικό χώρο» τουλάχιστον στο προσκήνιο, γιατί το παρασκήνιο άλλα δείχνειείναι µισές αλήθειες. Θα κάνετε αποδεκτή την έκκληση της Ένωσης Περιφερειαρχών Ελλάδας και των δύο περιφερειαρχών στις
δύο µεγαλύτερες περιφέρειες ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι ανεφάρµοστο; Σε απλά ελληνικά απαντήστε, σε απλές κουβέντες.
Το να το µεταθέτετε στο Υπουργείο Εσωτερικών, σε συζητήσεις
µε άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες δεν πιστεύω ότι είναι πολιτικά έντιµο.
Καταλήγω ότι αυτό που συζητάµε δεν είναι ένα πρωτοφανές
ταξικό ή κοινωνικό µένος κατά των παραγωγών, των ανθρώπων
που χρησιµοποιούν τις λαϊκές αγορές για να συµµετέχουν στη
διατροφική αλυσίδα, στην κοινωνική συνοχή και στη στήριξη των
ευπαθών οµάδων, των εργαζοµένων και των καταναλωτών. Εδώ
και πάρα πολύ καιρό υπάρχει µε την παράταξή σας ζήτηµα δηµοκρατίας, αντιστοίχισης στις πραγµατικές ανάγκες των Ελλήνων πολιτών ανεξαρτήτως το τι έχουν επιλέξει ή τι θα επιλέξουν
στο µέλλον στις κάλπες, σε σχέση µε τις ανάγκες και των πολιτών και της χώρας σε αυτή τη συγκυρία. Όσο σκληρό κι αν ακούγεται, δεν σας ενδιαφέρει. Η µόνη πρόκληση για την πολιτική σας
επιβίωση είναι πώς θα χειραγωγήσετε και θα εξαπατήσετε εκ
νέου τους Έλληνες πολίτες. Αυτό, δυστυχώς, θα το επιχειρήσετε. Δεν θα σας επιβεβαιώσει η ετυµηγορία των Ελλήνων πολιτών.
Και σε ό,τι αφορά το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, δεν είναι µόνο
ότι καταψηφίζεται. Κάποια στιγµή αναµετρηθείτε µε την εικόνα,
µε το τι συµβαίνει. Όλη η Αντιπολίτευση συστηµατικά και τεκµηριωµένα, εδώ και δύο περίπου χρόνια, είναι απέναντί σας και
εσείς νοµίζετε ότι µας σώζετε. Δεν µας σώζετε. Μας καταστρέφετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ποιος είναι ο στόχος της Κυβέρνησης µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο; Ο στόχος είναι πολύ σαφής. Είναι ν’ αλλάξουν χαρακτήρα οι λαϊκές αγορές, όπως τις έχουµε γνωρίσει, δηλαδή να
αποτελούν διέξοδο για τους βιοπαλαιστές αγροτοπαραγωγούς,
αλλά και εµπόρους, αλλά και διέξοδο για τα λαϊκά στρώµατα να
µπορούν να προµηθευτούν πιο φθηνά αγροτικά εµπορεύµατα ή
και πιο ποιοτικά.
Επί της ουσίας, παίρνετε µέτρα για να προσαρµόσετε τον χαρακτήρα των λαϊκών αγορών ενταγµένο σε µία αντικειµενική δια-

1056

δικασία που υπάρχει στο σύστηµα στο οποίο ζούµε, στο καπιταλιστικό σύστηµα. Αυτή είναι η συγκέντρωση της οικονοµικής
δραστηριότητας σε όλο και λιγότερα χέρια. Το βιώνουµε σε
όλους τους κλάδους και τους τοµείς της οικονοµίας, είτε αφορούν την παραγωγή είτε αφορούν τη µεταποίηση και τη µεταφορά είτε το εµπόριο και άλλες υπηρεσίες. Συγκεντρώνεται,
λοιπόν, η οικονοµική δραστηριότητα σε όλο και λιγότερα χέρια,
εκτοπίζοντας βίαια τους αυτοαπασχολούµενους επαγγελµατίες,
τις πιο µικρές, οικογενειακού χαρακτήρα επιχειρήσεις. Και ενώ
είναι µία αντικειµενική διαδικασία στο καπιταλιστικό σύστηµα, οι
εκάστοτε κυβερνήσεις παίρνουν και µέτρα για να επιταχύνουν
αυτή τη διαδικασία.
Μέτρα έχουν πάρει όλες οι κυβερνήσεις. Ποια είναι αυτά τα
µέτρα; Αποκλεισµός από τη χρηµατοδότηση, εµπόδια και δυσκολίες στη λειτουργία τους, ασφαλιστικό σύστηµα, φορολογική πολιτική, απελευθέρωση των αγορών ή και το άνοιγµα των
λεγόµενων «κλειστών επαγγελµάτων».
Έτσι, λοιπόν, σ’ αυτή την κατεύθυνση κινείται και το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Η Κυβέρνηση προσπαθεί να επιταχύνει µια τέτοια διαδικασία. Άλλωστε, η αρχική διατύπωση η οποία υπήρχε
περί δυνατότητας συµµετοχής και εταιρειών στις λαϊκές αγορές
µπορεί να αποσύρθηκε, αποσύρθηκε όµως προσωρινά και παραµένει βασική σας στόχευση. Διότι ακριβώς αυτό το οποίο επιδιώκετε είναι να βάλουν στο χέρι τις λαϊκές αγορές οι επιχειρηµατικοί
όµιλοι και να συρρικνώσουν την όποια λειτουργία και δραστηριότητα τους αν δεν µπορούν να τις βάλουν στο χέρι άµεσα.
Και από αυτή την άποψη προσπαθείτε να αξιοποιήσετε διάφορα εργαλεία για να πετύχετε τον στόχο σας. Και το πιο επικίνδυνο εργαλείο το οποίο χρησιµοποιείτε είτε να προσπαθείτε να
καλλιεργείτε αντίθεση ανάµεσα στους παραγωγούς από τη µια
µεριά και στους επαγγελµατίες από την άλλη για το ποιοι, δηλαδή, θα έχουν το πάνω χέρι, ποιοι θα επιβιώσουν. Και µε αυτό
τον τρόπο αφήνετε στο απυρόβλητο αυτούς οι οποίοι είναι οι
πραγµατικοί εχθροί των παραγωγών, των βιοπαλαιστών, αλλά και
των επαγγελµατιών. Και ποιοι είναι οι πραγµατικοί εχθροί; Πραγµατικοί εχθροί και αντίπαλοι τους είναι τα πολυκαταστήµατα,
είναι τα σουπερµάρκετ, είναι οι υπεραγορές. Δηλαδή µέσα από
τη λογική του «διαίρει και βασίλευε» προσπαθείτε να εξυπηρετήσετε τα συµφέροντα των πολυκαταστηµάτων και των σουπερµάρκετ.
Και βεβαίως φτάνουν οι τραγικές επιπτώσεις από την κυβερνητική διαχείριση της πανδηµίας στους µεροκαµατιάρηδες των λαϊκών αγορών µε αναστολή λειτουργίας τους, µειωµένη λειτουργία
των λαϊκών αγορών. Κι ενώ δεν φτάνουν τα ψίχουλα τα οποία δώσατε ως αποζηµίωση στους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται
στη λαϊκή αγορά, µε το σηµερινό σας νοµοσχέδιο βάζετε και νέα
εµπόδια, βάζετε και νέες δυσκολίες ιδιαίτερα για τα πιο φτωχά
τµήµατα που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές.
Επίσης, µετατρέπετε την άδεια σε θέση. Πρέπει να είναι οικονοµικά τακτοποιηµένοι και µε ασφαλιστική ενηµερότητα και µε
φορολογική ενηµερότητα και να µην χρωστάνε στο δήµο και να
µη χρωστάνε τα ηµερήσια τέλη. Έχουν να αντιµετωπίσουν τα
υψηλά ηµερήσια τέλη στους φορείς διαχείρισης, που θα αυξηθούν ακόµη περισσότερο γιατί στους φορείς διαχείρισης βάζετε
µέσα και ιδιωτικές εταιρείες που θα αποσκοπούν ακριβώς στη
µεγιστοποίηση του κέρδους τους και θα το βγάζουν µέσα από
τον ιδρώτα των µεροκαµατιάρηδων. Αλλοιώνετε τα κοινωνικά
κριτήρια. Αφαιρέσατε από µέσα το κριτήριο ένας Ροµά να µπορεί
να έχει µοριοδότηση. Μάλιστα σε µια εποχή όπου η κοινωνική
αυτή οµάδα θρηνεί έναν νεκρό από τη δολοφονία της Αστυνοµίας, σε αυτή την περίοδο τους πετάτε απ’ έξω. Αλλά και οποιαδήποτε περίοδος να ήταν, είναι βαθιά εγκληµατική επιλογή.
Όπως και στους αναπήρους δεν υπάρχει καµµία µοριοδότηση,
καµµία πριµοδότηση.
Και δεν θα µιλήσω για τι ότι βάζετε ως κριτήριο το πτυχίο γιατί
ακριβώς αποτελεί αυτή η επιλογή σας για έναν ακόµη ευτελισµό,
έναν χλευασµό του ίδιου του πτυχίου. Είναι ένα ακόµη βήµα για
την περαιτέρω υποβάθµιση των πτυχίων της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα µας. Πτυχιούχος λαϊκατζής, πτυχιούχος πλανόδιος
έµπορος, πτυχιούχος ντελιβεράς, πτυχιούχος σερβιτόρος. Και
αυτά τα λέω όχι γιατί υποτιµούµε ή υποβαθµίζουµε -τουλάχιστον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στο ΚΚΕ δεν έχουµε καµµία τέτοια λογική- τη σηµασία όλων
αυτών των δραστηριοτήτων, αλλά γιατί γι’ αυτές τις δραστηριότητες, κύριε Υπουργέ, δεν αποτελεί προϋπόθεση να έχουν πτυχίο. Άρα οδηγείτε το πτυχίο στην υποβάθµισή του κυριολεκτικά.
Τρίτο ζήτηµα, καθορίζετε τιµωρητικές, πολύ αυστηρές ποινές
που φτάνουν µέχρι την αναστολή, ακόµη και την αφαίρεση της
άδειας αν θα κάνουν τρεις φορολογικές παραβιάσεις στον ίδιο
χρόνο, δηλαδή πουλώντας ένα µατσάκι µαϊντανό, µερικές ντοµάτες, λίγα πορτοκάλια. Για να καλλιεργήσετε κλίµα φορολογικής συµµόρφωσης το κάνετε αυτό; Για να αντιµετωπίσετε τη
φοροδιαφυγή; Όταν εσείς µε την πολιτική σας, όλες οι κυβερνήσεις, έχετε διαµορφώσει ένα τεράστιο σκανδαλώδες κλίµα φοροαποφυγής για το µεγάλο κεφάλαιο, από το εφοπλιστικό και
όχι µόνο; Και θα κυνηγάµε τον µεροκαµατιάρη στη λαϊκή αν
έκοψε µία απόδειξη 50 λεπτών για να του βάλετε πρόστιµο; Ή
άµα το επαναλάβει δύο και τρεις φορές να του αναστείλετε την
άδεια; Αλήθεια; Αν αυτό δεν είναι εκδικητική λογική, τι άλλο θα
µπορούσε να ήταν απέναντι σε αυτόν τον κόσµο; Ή του ζητάτε
παρά τη µικρή τροποποίηση που κάνετε το 50% της παραγωγής
του, αυτής που δηλώνει στο ΟΣΔΕ, να την έχει πουλήσει στη
λαϊκή αγορά.
Όλα αυτά τα εµπόδια τα οποία βάζετε διαµορφώνουν τις προϋποθέσεις για να αλλάξει στην πορεία ακόµη περισσότερο ο χαρακτήρας των λαϊκών αγορών. Βάζουν νέα εµπόδια και νέες
δυσκολίες για τα πιο φτωχά τµήµατα που δραστηριοποιούνται
εκεί και αυτά τα εµπόδια που πολλαπλασιάζονται από τη δηµιουργία φορέα διαχείρισης που θα είναι νοµικό πρόσωπο στους
δήµους ή στην περιφέρεια και θα µπορούν σε αυτά τα νοµικά
πρόσωπα να συµµετέχουν ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης επί της
ουσίας των λαϊκών αγορών. Αυτό πού θα πάει; Θα εκτινάξει
ακόµη περισσότερο το ηµερήσιο τέλος που θα κληθούν να πληρώνουν τα λαϊκάριοι σε αυτούς τους φορείς διαχείρισης.
Και τέλος, εµπόδιο αποτελεί και για τους ηλικιωµένους που
δραστηριοποιούνται εκεί και για µια σειρά κατηγορίες που πρέπει να εντάσσονται σταδιακά βεβαίως και να δηλώνουν τα προϊόντα τους και τις τιµές στο e-Καταναλωτής. Θα πρέπει να έχουν
κάποιον για να τους δείχνει. Αν δεν έχουν παιδί, θα πρέπει να
βρουν κάποιον γνωστό ή να πάνε σε λογιστή. Και αυτό είναι εµπόδιο. Και µην µου πείτε τώρα -κι εδώ είναι το µεγάλο παραµύθι
το οποίο πουλάτε- ότι µε τον e-Καταναλωτή θα αντιµετωπίσετε
την ακρίβεια. Μιλάτε σοβαρά; Αντιµετωπίστηκε η ακρίβεια στα
σουπερµάρκετ µε τον e-Καταναλωτή, όταν άλλοι είναι η πηγή της
ακρίβειας; Και η πηγή της ακρίβειας είναι αυτοί που τσακίζουν
επί τις ουσίας τους παραγωγούς όταν αναγκάζονται να αγοράζουν πανάκριβα από τα µονοπώλια την πρώτη ύλη για να καλλιεργήσουν, τα αγροεφόδια τα οποία θέλουν, τα φάρµακα τα
οποία θέλουν, τα λιπάσµατα τα οποία θέλουν και όταν είναι αναγκασµένοι να πουλήσουν πάµφθηνα στις µεγάλες επιχειρήσεις µεταποίησης των αγροτικών τους προϊόντων. Να ποιοι αυξάνουν
το κόστος παραγωγής. Το αυξάνει το πετρέλαιο που για τους
αγρότες δεν υπάρχει αφορολόγητο πετρέλαιο, ενώ για τους
εφοπλιστές υπάρχει αφορολόγητο πετρέλαιο.
Οι πολιτικές, λοιπόν, δηµιουργούν αυτό το κλίµα ακρίβειας και
δεν είναι κανένας εξωγενής παράγοντας. Απλώς είναι ένας
ακόµη µηχανισµός που αξιοποιεί το σύστηµα σε διάφορες περιόδους για να τσακίσει, να λεηλατήσει τα λαϊκά εισοδήµατα.
Έτσι λοιπόν, οι όποιες αλλαγές µας λέτε ότι κάνατε στο νοµοσχέδιο από τις αρχικές διατυπώσεις, όπως είπε κύριος Υπουργός
εδώ, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ελιγµοί τους οποίους κάνετε
κάτω από την πίεση την οποία δεχτήκατε από τους ανθρώπους
που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές. Αναγκαστήκατε να υποχωρήσετε, όπως εµείς το λέµε καθαρά ότι αυτή η υποχώρηση είναι
προσωρινή. Πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχει το άρθρο 67
που µε τις εξουσιοδοτικές διατάξεις που δίνονται για να προχωρήσουν οι υπουργικές αποφάσεις µπορούν να αλλοιώσουν τον
χαρακτήρα των διατάξεων που περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο
σας.
Κι εµείς λέµε πολύ καθαρά στους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, στους παραγωγούς και στους
επαγγελµατίες να βρίσκονται σε επαγρύπνηση γιατί ακριβώς οι
επιδιώξεις της Κυβέρνησης για να τους πετάξουν βίαια από τις
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λαϊκές αγορές δεν έχει σταµατήσει. Και θα προσπαθήσουν σε
ένα εύθετο χρονικό διάστηµα να το φέρουν σε εφαρµογή.
Έτσι, λοιπόν, εµείς λέµε γενικευµένα στον λαό και στα τµήµατα αυτά που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές: Καµµιά εµπιστοσύνη στη Κυβέρνηση, καµµία εµπιστοσύνη στο αστικό κράτος
και γενικότερα στις όποιες κυβερνήσεις. Γιατί κάθε η κάθε κυβέρνηση στο επίκεντρό της έχει το πώς θα ικανοποιήσει τις ανάγκες του κεφαλαίου και µε αυτόν τον τρόπο να θυσιάσει την
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και των δικαιωµάτων.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο λέµε ότι η αντιµετώπιση της πανδηµίας δεν µπορεί να αφεθεί από τον λαό στην εγκληµατική διαχείριση της Κυβέρνησης, αλλά πρέπει ο λαός να πάρει την
υπόθεση στα χέρια του και να διεκδικήσει την προστασία της δηµόσιας υγείας από την πανδηµία.
Γιατί η Κυβέρνηση, παρ’ ότι υπάρχει και τέταρτο κύµα πανδηµίας, παρ’ ότι φουντώνει, δεν έχει πάρει κανένα µέτρο θωράκισης των δηµόσιων νοσοκοµείων. Δεν προχωρεί στην επίταξη του
ιδιωτικού τοµέα χωρίς αποζηµίωση. Και βεβαίως δεν παίρνει
µέτρα, αντίθετα µάλιστα, προστασίας της δηµόσιας υγείας σε
χώρους όπου συγκεντρώνονται πολλά άτοµα είτε από τα µέσα
µαζικής µεταφοράς που ο συγχρωτισµός υπάρχει, είτε είναι η
επιλογή την οποία κάνει το Υπουργείο Παιδείας για να µειώσει
τις κενές θέσεις των καθηγητών να συγχωνεύει τµήµατα συνωστίζοντας νέα παιδιά µέσα σε λίγες αίθουσες.
Έτσι λοιπόν η Κυβέρνηση αξιοποιεί το εµβόλιο, για να µη λάβει
κανένα µέτρο, και θωρακίζεται πίσω από τη λογική του εµβολίου.
Αυτή η επιλογή, την οποία κάνει, οδηγεί στην απαξίωση της δυνατότητας που έχει το εµβόλιο και ταυτόχρονα δηµιουργεί συνθήκες ανορθολογισµού για τα λαϊκά στρώµατα και µη
εµπιστοσύνης στο όποιο εµβόλιο και στις επιπτώσεις τις οποίες
έχουν. Έτσι λοιπόν, έχετε το εµβόλιο για να πάρετε κανένα απολύτως µέτρο που να θωρακίζει το δηµόσιο σύστηµα υγείας και
αξιοποιείτε την ατοµική ευθύνη για να καλλιεργήσετε τον κοινωνικό αυτοµατισµό, για να πάρετε αντεργατικά µέτρα αναστολής
της εργασίας.
Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εµείς λέµε καθαρά ότι σε αυτές
τις συνθήκες, που η πανδηµία ξεδιπλώνεται, πρέπει να µπει στο
επίκεντρο ο αγώνας για την προστασία της δηµόσιας ζωής, να
µπει στο στόχαστρο επί της ουσίας η λογική της εµπορευµατοποίησης της υγείας που οδηγεί στην υποβάθµιση και της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και των δηµόσιων νοσοκοµείων και
που αποτελεί αυτή η επιλογή τη στρατηγική σύµπλευση των υπόλοιπων κοµµάτων.
Γι’ αυτό ακριβώς και κατά καιρούς έχουµε Υπουργούς κοινής
αποδοχής, όπως έλεγε πριν από έναν χρόνο περίπου ο ΣΥΡΙΖΑ
ή σήµερα που µιλάει για επιστηµονικές επιτροπές κοινής αποδοχής και αντίθετα να διεκδικήσουν µέτρα ολοκληρωµένης προστασίας της δηµόσιας υγείας από την πανδηµία.
Και ακριβώς η Κυβέρνηση όπου δεν περνάει το «καρότο» της
αντιλαϊκής πολιτικής, χρησιµοποιεί το «µαστίγιο» και αυτό το «µαστίγιο» δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσφιλή της επιλογή να
καταφεύγει στην κρατική βία, στην τροµοκρατία και στην καταστολή και που η κρατική βία πάντοτε έχει ταξικό πρόσηµο, γιατί
λειτουργούµε σε ένα αστικό κράτος. Η κρατική βία είναι απέναντι
απλά και µόνο στους εργαζόµενους, στους συνταξιούχους,
στους επαγγελµατίες, στους µεροκαµατιάρηδες αγρότες, στους
βιοπαλαιστές στη νεολαία των λαϊκών στρωµάτων και ταυτόχρονα προστατεύει τα συµφέροντα των κεφαλαιοκρατών.
Έτσι, αυτές οι εξαγγελίες τις οποίες έκανε χθες ο κύριος
Υπουργός, ουσιαστικά, ενισχύουν ακόµη περισσότερο αυτή τη
λογική της κρατικής καταστολής και η αξιοποίηση, επί της ουσίας, των καµερών για παράδειγµα στις στολές των αστυνοµικών
γενικεύει το ηλεκτρονικό φακέλωµα, ουσιαστικά υλοποιεί την επιλογή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για έξυπνη αστυνόµευση,
όπως την είχε ονοµάσει. Η δε εκπαίδευση και µετεκπαίδευση δεν
καθορίζεται µε κριτήριο την προστασία της ανθρώπινης ζωής,
αλλά καθορίζεται µε κριτήριο το πώς θα ενισχυθεί ακόµη περισσότερο ο κατασταλτικός χαρακτήρας.
Από αυτή την άποψη, για τις επιδιώξεις είναι φανερό το τι θέλετε. Θέλετε ακριβώς όχι µόνον να ενισχύσετε ακόµη περισσότερο την κρατική καταστολή και τον κατασταλτικό ρόλο της
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Αστυνοµίας, αλλά και ταυτόχρονα προσπαθείτε να χειραγωγήσετε και το συνδικαλιστικό κίνηµα στην Αστυνοµία.
Μπορεί να αποσύρατε το άρθρο 1 της τροπολογίας που καταργούσε την απλή αναλογική. Αλήθεια γιατί το κάνατε; Γιατί το
αποσύρατε τώρα; Γιατί έγινε το συνέδριο της ΠΟΑΣΥ. Επί της
ουσίας, θέλετε να ελέγξετε το συνέδριο της ΠΟΑΣΥ. Χάθηκε
αυτό που λέτε στην αιτιολογική έκθεση, ότι µε αυτόν τον τρόπο
διασφαλίζεται πληθώρα ελεύθερων επιλογών σε αυτούς που
συµµετέχουν συνδικαλιστικά, γιατί συνδικαλίζονται; Άλλο λοιπόν
ήταν αυτό το οποίο θέλατε να πετύχετε.
Και προσωρινά βεβαίως το πήρατε πίσω, κάτι που αποτελεί
έναν τρανό ευτελισµό της πολιτικής σας, γιατί ακριβώς αποτελεί
αυτή σας η επιλογή µία ακόµη απόδειξη ότι θέλετε να µετατρέψετε το συνδικαλισµό και θέλετε να ελέγχεται άµεσα, αποφασιστικά και µε κάθε τρόπο από το αστικό κράτος και την εργοδοσία
και κάνετε το καθετί για να µπορέσετε να επιβάλλετε αυτό τον
έλεγχο, γιατί θέλετε ένα βολικό για το σύστηµα σας συνδικαλιστικό, εργατικό και λαϊκό κίνηµα. Είστε βαθύτατα γελασµένοι, αν
πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα το πετύχετε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καραθανασόπουλο.
Συνεχίζουµε τον κατάλογο. Επόµενος οµιλητής, τον οποίο καλούµε στο Βήµα, είναι ο κ. Κόλλιας Κωνσταντίνος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Κόλλια, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, κατανοώ το άγχος
σας και την αµηχανία σας γιατί µετά τις νοµοθετικές βελτιώσεις
που κατέθεσε ο κύριος Υπουργός, έχουν στερέψει τα επιχειρήµατά σας, έχουν ακυρωθεί οι οµιλίες σας γι’ αυτό και όταν ανεβαίνετε στο Βήµα, µιλάτε περί ανέµων και υδάτων και δεν
επικεντρώνεστε στην ουσία του νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπ’ όψιν νοµοσχέδιο όπως
το επεξεργάστηκε η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου αποτελεί ένα υποδειγµατικό νοµοθετικό πόνηµα, ένα πραγµατικό πρότυπο και ο λόγος είναι ο εξής: Στα δέκα χρόνια της
κοινοβουλευτικής µου θητείας, πρώτη φορά διαπιστώνω µιας τέτοιας έκτασης και ουσίας κοινωνικό, δηµοκρατικό και κοινοβουλευτικό διάλογο, όπως αυτός που επετεύχθη κατά την
επεξεργασία του παρόντος νοµοσχεδίου στην αρµόδια επιτροπή
από φορείς και Βουλευτές και δεν σας κρύβω ότι αυτό µε χαροποιεί ιδιαιτέρως.
Ο Υπουργός, αφού πραγµατοποίησε σειρά συσκέψεων µε εκπροσώπους των εµπλεκόµενων εξωκοινοβουλευτικών φορέων,
ανακοίνωσε µε άµεσα αντανακλαστικά και περισσή σπουδή την
πρόθεσή του για διορθωτικές αλλαγές στα σηµεία αιχµής του
νοµοσχεδίου και αυτό επ’ ουδενί λόγω θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως δείγµα πολιτικής αδυναµίας και υποχώρησης.
Απεναντίας, είναι δείγµα πολιτικής ευθύνης, πολιτικής ωριµότητας και σεβασµού στο δηµοκρατικό ιδεώδες, καθώς και στην
ίδια τη λειτουργία του κοινοβουλίου. Απ’ ό,τι πληροφορούµαι µάλιστα, πάνω από πενήντα φορές προσκάλεσε τους φορείς και
όλους τους ενδιαφερόµενους, προκειµένου να τους ακούσει.
Συνεπώς, θα ήθελα να εκφράσω την ευαρέσκειά µου για το ότι
έχουµε µπροστά µας ένα σχέδιο νόµου, στο οποίο έγιναν δεκτές
πλείστες όσες θέσεις και παρατηρήσεις των παραγωγών και των
εµπόρων των λαϊκών αγορών. Αυτό είναι πραγµατικά ελπιδοφόρο, διότι εκφράζει τη θέση του Υπουργού µας ότι δεν υπάρχει
υπουργικό αλάθητο και τυχόν αλλαγές είναι πάντα καλοδεχούµενες.
Να σας θυµίσω ακόµα ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
ο προηγούµενος νόµος, ο ν.4497/2017, αναρτήθηκε µόνο για µία
εβδοµάδα στη διαβούλευση, για τα µάτια του κόσµου, χωρίς
προηγουµένως να ακουστούν οι κεντρικοί εµπλεκόµενοι φορείς,
όπως η ΚΕΔΕ και άλλοι.
Τα ανωτέρω αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνησή µας και οι Υπουργοί της δεν περνούν νοµοσχέδια εν µία νυκτί. Εµείς, κυρίες και
κύριοι, δεν ακολουθούµε τέτοιες πρακτικές που περιορίζουν
ασφυκτικά τον κοινοβουλευτικό διάλογο και καταστρατηγούν
πλήρως κάθε έννοια πλουραλισµού.
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Να πω µε τη σειρά µου, λοιπόν, ότι θεωρώ πολύ σηµαντικό
βήµα ότι ο Υπουργός καλωσόρισε τις επισηµάνσεις των φορέων
και εκφράζω την ικανοποίησή µου ότι πολλές από αυτές τις επισηµάνσεις θα ενταχθούν, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές βελτιώσεις που κατέθεσε, στο σώµα του νοµοσχεδίου. Στόχος των
βελτιώσεων αυτών είναι φυσικά να γίνει περισσότερο λειτουργικό το νέο πλαίσιο.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να εστιάσω σε ένα πολύ κοµβικό θέµα
που ποτέ κανείς δεν έθιξε και τολµηρά ο κύριος Υπουργός το
προσεγγίζει σε αυτό το νοµοσχέδιο. Αφορά τη µετατροπή των
αδειών του άρθρου 66 παράγραφος 8. Πρόκειται για την πρακτική, κατά την οποία µικροί παραγωγοί ή διάφοροι ψευτοπαραγωγοί, προκειµένου να διατηρήσουν τις θέσεις στη λαϊκή για
µεγάλο διάστηµα, αγόραζαν προϊόντα από τρίτους, πολλές
φορές από τους ίδιους τους παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στην ίδια λαϊκή.
Επί της ουσίας, ασκούν µία εµπορική δραστηριότητα που δεν
φαίνεται πουθενά, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, φοροδιαφυγή, αδιαφάνεια, χειραγώγηση τιµών, αθέµιτο ανταγωνισµό και λοιπά.
Και είχε ο κύριος Υπουργός την τόλµη να αναδείξει µε θάρρος
ένα θέµα που κανείς µέχρι σήµερα δεν τολµούσε να το ακουµπήσει.
Και µε ιδιαίτερη ικανοποίηση τόσο εγώ, ο εκλεκτός εισηγητής
µας, κ. Σιµόπουλος, ο οποίος συνέδραµε τα µέγιστα προς αυτή
την κατεύθυνση, πολλοί συνάδελφοι από τη Νέα Δηµοκρατία,
αλλά και συµπολίτες µου αγρότες της Κορινθίας διαπιστώσαµε
ότι η νοµοτεχνική βελτίωση που τροποποιεί το συγκεκριµένο
άρθρο περιορίζει τη µετατροπή της άδειας παραγωγού - πωλητή
σε άδεια επαγγελµατία πωλητή µόνο για τους µικρούς παραγωγούς και µε όριο τα είκοσι στρέµµατα και γεωγραφικά µόνο στην
Περιφέρεια Αττικής. Και βεβαίως, αποσαφηνίζεται µε αυτό τον
τρόπο ότι δεν αφορά τους παραγωγούς άλλων νοµών της χώρας
που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές της Αττικής.
Και στη συνέχεια, θα ήθελα να κάνω µία αναφορά στο άρθρο
5. Συγκεκριµένα, µε την αξιολογούµενη ρύθµιση καθορίζεται το
ζήτηµα της χρονικής ισχύος των αδειών και των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών, δηλαδή πέντε έτη, όπως προβλέπεται
και για τους επαγγελµατίες πωλητές.
Περαιτέρω, σύµφωνα και πάλι µε τις ανακοινώσεις του Υπουργού, προωθείται µία άκρως ευνοϊκή για τους παραγωγούς ρύθµιση. Ενώ µέχρι πρότινος είχαµε το σύστηµα που ο παραγωγός
έκανε µία αίτηση να µπει σε µία λαϊκή µε την Επιτροπή Λαϊκών
Αγορών να αποφαίνεται σχετικά µε το ποια θα είναι η λαϊκή αυτή
και χωρίς την παραµικρή κατοχύρωση θέσης για τον ίδιο, τώρα
µε το άρθρο 13 ρυθµίζεται η χορήγηση αδειών, θέσεων και δικαιωµάτων δραστηριοποίησης κατόπιν έκδοσης προκήρυξης.
Προβλέπεται αυξηµένη µοριοδότηση των νεότερων υποψηφίων πωλητών υπαίθριου εµπορίου. Μεταξύ των άλλων, θα λειτουργήσει και ως κίνητρο για την απασχόληση νέων ανθρώπων
που διαβιούν στις αγροτικές περιοχές.
Επιπλέον -και το πολύ σηµαντικό- ταυτίζεται πλήρως η άδεια
µε τη θέση και αυτό είναι µία πολύ σηµαντική καινοτοµία, για να
καταπολεµηθεί επιτέλους η µάστιγα του να πηγαίνει ο µεροκαµατιάρης παραγωγός πρωί-πρωί στη λαϊκή και να βάζει λυτούς
και δεµένους για να βρει έναν πάγκο, βλέποντας δίπλα τους άλλους που είχαν τα κονέ και τα µέσα να έχουν απλωθεί σε δύο και
τρεις θέσεις, τις οποίες οι περιβόητες επιτροπές δεν έδιναν ποτέ
σε παραγωγούς που δεν είχαν θέσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Και βέβαια, για να µην αδικήσω ανθρώπους, που κάνουν
σωστά τη δουλειά τους, υπάρχουν και λαϊκές που λειτουργούσαν
και λειτουργούν άψογα, όπως είναι η Β’ Αθηνών.
Τίθενται, λοιπόν, επιτέλους, όροι διαφάνειας για να µην τραβήξουν οι νεότεροι πωλητές αυτά που τραβούσαµε εµείς -όσοι
δεν είχαµε θέση- γιατί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προέρχοµαι
από αγροτική οικογένεια και έχω βρεθεί πολλές φορές στις λαϊκές αγορές, στηρίζοντας τη δραστηριότητα των γονιών µου.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντίθετα µε τα δικά σας πε-
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πραγµένα επί των ηµερών σας, όπου βασίλευαν στις λαϊκές ο εύκολος πλουτισµός και η φοροδιαφυγή, το σηµερινό νοµοσχέδιο
επιχειρεί να ανεβάσει αισθητά το επίπεδο των λαϊκών στις συνθήκες αγοράς του 20ου αιώνα, να τους δώσει την ευκαιρία να
συµµετέχουν σε προγράµµατα ΕΣΠΑ, να τους δώσει την ευκαιρία να κάνουν χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.
Για όλους αυτούς τους λόγους σάς προτείνω να υπερψηφίσετε το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Επόµενη οµιλήτρια είναι η κ. Σκούφα Ελισσάβετ από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Μετά την κ. Σκούφα θα ακολουθήσει ο κ. Λιούπης, µετά η κ.
Τελιγιορίδου, ο κ. Καππάτος και ο κ. Τόλκας, µε τον οποίο θα
ολοκληρωθεί και ο πέµπτος κύκλος οµιλητών µε φυσική παρουσία.
Ορίστε, κυρία Σκούφα, έχετε τον λόγο.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο για τις λαϊκές
αγορές έχει, τουλάχιστον, µία προϊστορία δέκα µηνών µέχρι και
ενός έτους και καταλαµβάνει αυτή τη θέση στην πρόσφατη νοµοθετική ιστορία του τόπου µας.
Όπως εχθές οµολόγησε ο ίδιος ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ.
Γεωργιάδης, στο αρχικό προσχέδιο που κατατέθηκε τον Φεβρουάριο προς διαβούλευση το άρθρο 4 έκανε ρητώς αναφορά
για κατάληψη θέσεων στις λαϊκές από εταιρείες. Το άρθρο αυτό
το αποσύρατε. Το αποσύρατε γιατί ξεσηκώθηκε το σύµπαν. Μας
την ξαναφέρνετε, όµως, αυτή τη βασική σας επιδίωξη για αλλοίωση του χαρακτήρα της οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας που ασκείται στις λαϊκές, µε το παρόν νοµοσχέδιο από την
πίσω πόρτα.
Τι θέλετε να κάνετε; Και αυτό το έχουν καταλάβει όλοι και οι µικροµεσαίοι παραγωγοί και έµποροι που δραστηριοποιούνται στις
λαϊκές και οι καταναλωτές. Θέλετε να αλλοιώσετε ολοσχερώς τον
χαρακτήρα των λαϊκών. Θέλετε µέσα από ένα αυστηρότατο πλαίσιο προστίµων και ποινών να αφαιρέσετε σταδιακά και µεθοδικά
τις άδειες από τους µικρούς και µικροµεσαίους εµπόρους και κυρίως τους παραγωγούς και αυτές τις άδειες να τις παραδώσετε
σε µεγαλοσυµφέροντα.
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, σας διαφεύγει,
όµως, η ίδια η προϊστορία του θεσµού των λαϊκών αγορών. Είναι
ένας θεσµός που εδώ και ενενήντα τρία χρόνια στηρίζει όχι µόνο
οικονοµικά αλλά και κοινωνικά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Στηρίζει, κυρίως, τον αδύναµο καταναλωτή, φέρνοντάς τον
σε άµεση αδιαµεσολάβητη επαφή µε τον παραγωγό και τον
µικρό έµπορο.
Θέλετε να αφαιρέσετε, λοιπόν, τελικά τη δυνατότητα στους
καταναλωτές να βρίσκουν φτηνά, φρέσκα, ποιοτικά και τοπικά τις περισσότερες φορές- προϊόντα. Κατακρεουργείτε τους καταναλωτές, κατακρεουργείτε τους ντόπιους αγρότες και
παραγωγούς.
Δεν µας έχετε εξηγήσει γιατί πουθενά, φυσικά, µέχρι και σήµερα δεν έχει κατατεθεί ουσιαστική αιτιολογική έκθεση. Και γιατί
δεν έχει κατατεθεί; Διότι αποκρύπτετε το πραγµατικό σας σχέδιο
για την αλλοίωση του χαρακτήρα των λαϊκών αγορών. Δεν µας
έχετε πει για ποιον λόγο, για παράδειγµα, καταργείτε ολοσχερώς
τον ν.4497/2017, που -ειπώθηκε πάρα πολλές φορές, το ξανατονίζω- εσείς οι ίδιοι ψηφίσατε. Δεν µας λέτε για ποιον λόγο καταργείτε τη ρήτρα, την εκπεφρασµένη ρήτρα για κατάληψη του 50%
των θέσεων των λαϊκών από τους παραγωγούς. Δεν µας εξηγείτε
για ποιον λόγο εξοµοιώνετε τον παραγωγό και τον µικροµεσαίο
έµπορο βιοτεχνικών προϊόντων και εµπόρισσα βιοτεχνικών προϊόντων των λαϊκών αγορών µε επιχειρήσεις –άκουσον άκουσον!που έχουν ετήσιο τζίρο 90 εκατοµµύρια ευρώ.
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, όσοι κατάγεστε από
την επαρχία -και το λέω αυτό γιατί στην επαρχία οι σχέσεις µας
µε το σύνολο των συµπολιτών µας είναι ακόµη πιο άµεσες και
αδιαµεσολάβητες- θα ψηφίσετε, αλήθεια, την πρόβλεψη που λέει
ότι ο παραγωγός θα πρέπει να δηλώνει πουρνό-πουρνό στον
ΟΠΣΑΑ, το ηλεκτρονικό σύστηµα, όλα του τα προϊόντα σε όλες
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τις τιµές και αν τυχόν παραβλέψει έξι φορές στα δύο χρόνια να
δηλώσει ένα από τα δώδεκα, δεκαπέντε, δέκα προϊόντα του, τότε
να του επιβληθεί πρόστιµο 3.000 ευρώ και να του ανακληθεί η
θέση και η άδεια, άρα, να του στερήσετε κάθε πρόσβαση στη
λαϊκή, κάθε οικονοµική δραστηριότητα;
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, σε ένα ακόµη σηµείο
θέλω να σταθώ. Έχουµε το άρθρο 21 παράγραφος 6, το οποίο
τι λέει; Ότι µε µη επικαιροποιηµένη φορολογική και ασφαλιστική
ενηµερότητα επέρχεται αυτοδικαίως απώλεια όλων των θέσεων
σε λαϊκές, στάσιµο, πλανόδιο εµπόριο και µόνο εάν ο παραγωγός
ή ο µικροέµπορος µέσα σε έναν µήνα καταθέσει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και πληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του
στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταµεία, τότε να ξαναδραστηριοποιηθεί στη θέση που είχε.
Έχετε καθόλου συναίσθηση σε τι οικονοµικό περιβάλλον νοµοθετείτε; Έχετε καθόλου συναίσθηση ότι δεν έχετε δώσει κανένα οικονοµικό εργαλείο στα χέρια των µικροµεσαίων, όχι µόνο
των παραγωγών, όχι µόνο των καταστηµαταρχών, αλλά σε όλους
τους αυτοαπασχολούµενους µικροµεσαίους, σε όλη τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα; Έχετε συναίσθηση ότι δεν έχετε δώσει
κανένα αποτελεσµατικό εργαλείο για την αντιµετώπιση του εκτοξευµένου ιδιωτικού χρέους;
Όµως, κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν να φέρνετε αυτό το
ανεκδιήγητο, δηλαδή το να αφαιρείται η άδεια µε τη µη έκδοση
τριών αποδείξεων; Αυτό το επιβάλλετε στο λοιπό εµπόριο ή στα
σουπερµάρκετ; Για ποιον λόγο νοµοθετείτε µε δύο µέτρα και δύο
σταθµά; Να σας το ξαναπούµε, λοιπόν, γιατί νοµοθετείτε έτσι.
Διότι έχετε σκοπό να εφαρµόσετε και στην οικονοµία το µοντέλο
της ανοσίας της αγέλης, ένα µοντέλο καθαρά δαρβινικού τύπου
που λέει ότι µόνο οι ισχυροί επιβιώνουν και όλοι οι υπόλοιποι
στον Καιάδα!
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, είστε απολύτως
υπεύθυνοι για τον οικονοµικό στραγγαλισµό και µαρασµό όλης
της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας ανά τη χώρα. Είστε υπεύθυνοι για το ότι οδηγείτε επιχειρηµατίες πενήντα, πενήντα πέντε
και εξήντα ετών στην πλήρη απόγνωση και την ανεργία. Είστε
υπόλογοι για την άκρατη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού.
Είστε ιδεοληπτικοί, είστε κοινωνικά απολύτως αποµονωµένοι,
είστε ανάλγητοι.
Εµείς σας καλούµε να αποσύρετε έστω και τώρα αυτό το κατάπτυστο νοµοσχέδιο, που επιβεβαιώνει για µία ακόµη φορά τα
σχέδιά σας για την κατίσχυση των ισχυρών. Σας καλούµε να στηρίξετε τους σταφυλοπαραγωγούς Crimson στην Πιερία, τους καστανοπαραγωγούς και όλο το σύνολο του αγροτικού πληθυσµού
και των παραγωγών.
Και κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω για
ακόµη µία φορά και από το Βήµα της Βουλής τους παραγωγούς
της λαϊκής αγοράς στην Κατερίνη, τους παραγωγούς σε όλη τη
χώρα που στα δίσεκτα χρόνια των µνηµονίων από το υστέρηµά
τους, αλλά και τώρα στηρίζουν δοµές αλληλεγγύης και αδύναµους συµπολίτες µας.
Είναι παραπάνω από αυτονόητο ότι η επόµενη νέα προοδευτική διακυβέρνηση θα καταργήσει την αµέσως επόµενη µέρα
αυτό το νοµοσχέδιο, που και αυτό βάζει ταφόπλακα σε όλη τη
µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα και το σύνολο των καταναλωτών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει τώρα
ο κ. Αθανάσιος Λιούπης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ολοκλήρωση και τα χθεσινά εγκαίνια στην ιχθυόσκαλα στο λιµάνι του
Βόλου, ένα έργο αναπτυξιακό µε θέσεις εργασίας, ένα εµπορευµατικό κέντρο αλιευµάτων µε ασφαλή ποιοτικά και οικονοµικά
αλιεύµατα προς όφελος των αλιέων και των καταναλωτών, ένα
αναπτυξιακό έργο µε πλήρη ψηφιοποίηση, διασύνδεση µε τις
άλλες ιχθυόσκαλες, µε ηλεκτρονικές δηµοπρασίες και µε τη δυνατότητα του καταναλωτή µέσω του e-Καταναλωτής να ενηµερώνεται σε πραγµατικό χρόνο για τα αλιεύµατα και τις τιµές.
Στο ίδιο πνεύµα κινείται, κατά τη γνώµη µου, και το σηµερινό
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νοµοσχέδιο προς όφελος των παραγωγών πωλητών, αλλά κυρίως των καταναλωτών στις λαϊκές αγορές. Έτσι, το σηµερινό
νοµοσχέδιο επιχειρεί να διορθώσει τις στρεβλώσεις και να καλύψει τα κενά που υπάρχουν στο πλαίσιο της λειτουργίας των υπαίθριων αγορών. Με τις νέες διατάξεις πρώτον, αναβαθµίζεται ο
θεσµός των λαϊκών αγορών. Δεύτερον, εισάγονται νέοι θεσµοί,
όπως η πρότυπη λαϊκή αγορά. Τρίτον, ανοίγει ο δρόµος για
όσους δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές να συµµετάσχουν
σε προγράµµατα ΕΣΠΑ και τέταρτον, αξιοποιούνται τα ψηφιακά
µέσα, όπως άλλωστε συµβαίνει σε κάθε νοµοσχέδιο.
Είναι ξεκάθαρο ότι η άδεια παραγωγού δίνεται σε φυσικά πρόσωπα, σε επαγγελµατίες αγρότες, είτε σε αγροτικούς συνεταιρισµούς, γυναικείους συνεταιρισµούς ή ΚΟΙΝΣΕΠ. Εποµένως,
δεν υπάρχει καµµία ρεαλιστική βάση στην κριτική ότι δήθεν µπαίνουν ιδιωτικά συµφέροντα και εταιρείες στις λαϊκές αγορές,
όπως ισχυρίζεται η Αντιπολίτευση.
Μία από τις καινοτοµίες του νοµοσχεδίου είναι ότι κάθε άδεια
αντιστοιχεί ταυτόχρονα και σε µία θέση, κατόπιν συµµετοχής στη
διαδικασία µετά από σχετική προκήρυξη. Η αλλαγή αυτή γίνεται
για να υπάρξει πραγµατική τάξη και να καταπολεµηθούν φαινόµενα διαφθοράς. Φυσικά, σε καµµία περίπτωση δεν καταργείται
η άδεια της λαϊκής αγοράς, όπως ακούστηκε από την Αντιπολίτευση. Αντίθετα, οι νέες διατάξεις λαµβάνουν υπ’ όψιν τους τη
σηµερινή παγιωµένη κατάσταση για τους παραγωγούς αναγνωρίζοντάς τους το δικαίωµα να διατηρούν την άδεια και τη θέση,
που κατέχουν ήδη στη λαϊκή αγορά, ενώ διατηρούν και τα προνόµια µεταβίβασης και κληρονοµικής διαδοχής. Οι άδειες παραγωγών έχουν πενταετή διάρκεια, όπως των επαγγελµατιών και
όχι ανά έτος, όπως το προσχέδιο.
Το σχέδιο νόµου καταγράφει αναλυτικά τον τρόπο και τα κριτήρια µοριοδότησης για να αποκτήσει κάποιος νέα άδεια και
θέση σε υπαίθρια αγορά. Τα κριτήρια έχουν και έναν ξεκάθαρο
κοινωνικό χαρακτήρα, αφού πριµοδοτούνται όσοι έχουν παιδιά,
οι άστεγοι, οι άνεργοι και οι µονογονεϊκές οικογένειες.
Με βάση τις αλλαγές που έγιναν από τον κύριο Υπουργό, ο παραγωγός θα πρέπει να διαθέτει στη λαϊκή αγορά τουλάχιστον το
50% της ποσότητας που ο ίδιος δηλώνει ότι έχει σκοπό να πουλήσει εκεί και όχι της συνολικής ποσότητας που διαθέτει. Έτσι,
οι παραγωγοί δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, καθώς οι ίδιοι ελέγχουν πλήρως τις ποσότητες που διαθέτουν στις λαϊκές αγορές.
Είναι στρεβλή η εντύπωση που έχει καλλιεργηθεί, ότι δηλαδή
µπορεί εύκολα να επιβληθεί ως κύρωση η αφαίρεση της άδειας
στον πωλητή. Στην πραγµατικότητα τέτοια κύρωση προβλέπεται
µόνο όταν δεν υπάρχει ταµειακή µηχανή. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις επιβάλλονται πρόστιµα ή προσωρινή αναστολή της κατοχής της συγκεκριµένης θέσης.
Για πρώτη φορά εισάγεται ο θεσµός της πρότυπης λαϊκής αγοράς, όπου έχουν προτεραιότητα η εφαρµογή πρακτικών για την
προστασία του περιβάλλοντος, η στήριξη τοπικών και εγχώριων
προϊόντων και της ελληνικής κουζίνας. Διαθέτουν οµοιοµορφία
ως προς τους πάγκους τους και έχουν σταθερές υποδοµές αποχέτευσης, ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.
Σε αυτό το σηµείο, κύριε Υπουργέ, είναι εύλογη η παρατήρηση
των επαγγελµατιών να προκριθεί η µετατροπή σε πρότυπες των
λαϊκών αγορών που ήδη λειτουργούν, αντί να δηµιουργηθούν
εξαρχής καινούργιες. Τη λειτουργία τους αναλαµβάνουν οι δήµοι
εκτός της Αττικής και της κεντρικής Μακεδονίας, όπου αρµόδιες
είναι οι περιφέρειες. Η όλη διαδικασία γίνεται µέσω του πληροφοριακού συστήµατος ΟΠΣΑΑ, όπου κάθε πωλητής οφείλει
µέχρι τις 8.00’ το πρωί να καταχωρεί στην πλατφόρµα την τιµή
εκκίνησης και την ποσότητα που διαθέτει. Δεν χρειάζεται να δηλώνεται κάθε µεταβολή της τιµής, συνήθως πτώση, στη διάρκεια
της ηµέρας.
Πολύς λόγος έγινε για τη χρησιµότητα του e-Καταναλωτής.
Δεν µπορούµε να παραβλέψουµε ότι η συγκεκριµένη ηλεκτρονική πλατφόρµα είναι µια σηµαντική εµβληµατική προσπάθεια
του Υπουργείου Ανάπτυξης, ώστε πρώτον, να περιοριστούν φαινόµενα αισχροκέρδειας, δεύτερον, να συγκρατηθούν πληθωριστικές τάσεις, τρίτον να ενδυναµωθεί ο ρόλος του καταναλωτή,
τέταρτον, να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων και εντέλει να λειτουργεί καλύτερα η αγορά.
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Το e-Καταναλωτής επισκέπτονται καθηµερινά πάνω από διακόσιες χιλιάδες πολίτες και εποµένως η δυναµική του αναµένεται
να είναι ακόµα µεγαλύτερη όταν επεκταθεί η λειτουργία του. Η
εφαρµογή του για τους πωλητές στη λαϊκή αγορά θα γίνει µόλις
είναι έτοιµο το σύστηµα να υποστηρίξει τις αλλαγές, οπότε θα
είναι προετοιµασµένοι και οι παραγωγοί να το χρησιµοποιήσουν
µετά από σχετική κατάρτιση και πιθανή αξιοποίηση ευρωπαϊκών
προγραµµάτων. Κανένας αιφνιδιασµός και καµµία απότοµη µετάβαση στο νέο σύστηµα. Θα µεσολαβήσουν πέντε µήνες µέχρι
την 1η Φεβρουαρίου του 2022.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση φαίνεται να µην αντιδρά στη
χρήση της πλατφόρµας e-Καταναλωτής, αλλά στο πρόστιµο που
προβλέπεται αν δεν την ενηµερώσει ο πωλητής. Όµως, πώς αλλιώς µπορεί να καταστεί υποχρεωτική η εφαρµογή της; Νοµίζω
ότι αυτή η συζήτηση είναι αδιέξοδη. Θέλουµε την πλατφόρµα,
θέλουµε τις τιµές, χωρίς όµως και τις κυρώσεις.
Οι λαϊκές αγορές είναι σηµείο αναφοράς για την ελληνική γεωργία και αλιεία. Το σηµερινό νοµοσχέδιο τις ενισχύει, διατηρώντας, παράλληλα, το λαϊκό προσανατολισµό του. Ο κόσµος που
δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές, δεν έχει τίποτα απολύτως
να φοβηθεί. Το αντίθετο. Δηµιουργείται ένα σταθερό πλαίσιο λειτουργίας, που ευνοεί τους συνεπείς επαγγελµατίες.
Τι είναι αξιοσηµείωτο; Ότι όλοι σχεδόν οι εκπρόσωποι των παραγωγών και πωλητών στις λαϊκές αγορές παραδέχτηκαν ότι το
σηµερινό νοµοσχέδιο είναι αποτέλεσµα πάµπολλων συναντήσεων µε την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
η οποία είχε πάντα τις πόρτες ανοιχτές σε ό,τι ήθελαν να θέσουν,
σε συνδυασµό µε τις πολλές, ουσιαστικές αλλαγές που έκανε ο
κύριος Υπουργός ακόµη και σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Ακόµα κι αν σε δεύτερο χρόνο χρειαστούν να γίνουν µικρές
βελτιώσεις, αυτό που πρέπει όλοι να κρατήσουµε είναι ότι οι λαϊκές αγορές ενδυναµώνονται, ο ρόλος του καταναλωτή ενδυναµώνεται και εν τέλει έχουµε Υπουργούς πρόθυµους να
ακούσουν, να προσαρµόσουν και να επιδιώξουν το καλύτερο για
την ελληνική κοινωνία και οικονοµία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Ολυµπία Τελιγιορίδου.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα στο πρόσωπο του κ. Πάνα να εκφράσω
τα συλλυπητήρια µας προς το Κίνηµα Αλλαγής για την πραγµατικά συγκλονιστική απώλεια της Φώφης Γεννηµατά.
Κύριε Υπουργέ, την ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία του
ελληνικού λαού νιώθει εγκλωβισµένη οικονοµικά και κοινωνικά,
δυστυχώς η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας είναι κατώτερη
των περιστάσεων και συνεχίζει νοµοσχέδιο µε νοµοσχέδιο τις πολιτικές της διεύρυνσης των ανισοτήτων. Ξεκινά µε τον πτωχευτικό νόµο, τον οποίο βαφτίζει «δεύτερη ευκαιρία», ενώ στην
πραγµατικότητα πρόκειται για την ισοπέδωση της µικροµεσαίας
επιχείρησης και των ευάλωτων πολιτών, συνεχίζει µε τον εργασιακό νόµο που βαφτίζει ως επιλογή του εργαζοµένου την κατάργηση του οκταώρου µε τις απλήρωτες υπερωρίες, στη
συνέχεια φέρνει τον νόµο για την παιδεία όπου βαφτίζει απελευθέρωση της νεολαίας της πατρίδας µας τον αποκλεισµό της από
την τριτοβάθµια εκπαίδευση προς όφελος ιδιωτικών κολεγίων και
αδιαφορεί τελείως για την ακρίβεια που εξουθενώνει τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Γνωρίζει, για παράδειγµα, η κυβέρνηση ότι στην Καστοριά εδώ
και ένα µήνα ανάβουν τζάκι και καλοριφέρ και το πετρέλαιο έχει
ξεκινήσει µε 1,15 ευρώ; Γνωρίζει η Κυβέρνηση ότι φτωχοποιεί
τους αγρότες µε την αύξηση στο πετρέλαιο, µε την αύξηση στο
ρεύµα, µε την αύξηση στα αγροεφόδια; Και αντί να κάνει πολιτικές, που θα βοηθήσουν στην αντιµετώπιση της ακρίβειας, πριν
λίγες µόνο µέρες µειώνει και κατά 63.000.000 ευρώ τη βασική
ενίσχυση των αγροτών, οδηγώντας τους σε απόγνωση και απογοήτευση. Την ώρα, δηλαδή, που οι συνέπειες της πανδηµίας,
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της κλιµατικής αλλαγής και της ακρίβειας πλήττουν κυρίως τα
χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα, η Κυβέρνηση δεν αισθάνεται
καµµία ευθύνη, δεν αισθάνεται καµία ενοχή.
Αυτή την ώρα ο λαός µας είναι ανυπεράσπιστος απέναντι σε
µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα, σε µεσάζοντες και σε κολλητούς.
Και αυτό είναι εµφανές και µε αυτό το νοµοσχέδιο, που διαλύει
ένα θεσµό ο οποίος εδώ και έναν αιώνα συµβάλλει ώστε οι αγρότες παραγωγοί να βγάζουν το µεροκάµατο τους και οι καταναλωτές να προµηθεύονται χωρίς µεσάζοντες φθηνά και ποιοτικά
προϊόντα.
Αυτό το σχέδιο νόµου, που δεν συνοδεύεται και από επαρκή
αιτιολόγηση, πλήττει, λοιπόν, και τους παραγωγούς αλλά και
τους καταναλωτές, καθώς θα µειώσει το πραγµατικό εισόδηµα
των πρώτων και την καταναλωτική δύναµη των δεύτερων. Η µετατροπή των παραγωγικών αδειών σε επαγγελµατικές διαταράσσει την ισορροπία του 50-50 και µετατρέπει τις λαϊκές αγορές σε
καθαρά εµπορικές, σε υπαίθρια σουπερµάρκετ.
Αντί, λοιπόν, να ενισχύσουν τον αγροτικό τοµέα, λένε στους
παραγωγούς των λαϊκών αγορών να γίνουν επαγγελµατίες πωλητές, να παρατήσουν τα χωράφια τους και να γίνουν και αυτοί
µεσάζοντες.
Καταργείτε την έννοια της άδειας του παραγωγού και του πωλητή που χορηγείται µε κοινωνικά και εισοδηµατικά κριτήρια, ένα
νέο σύστηµα µοριοδότησης, που δεν λαµβάνει υπ’ όψιν κοινωνικά κριτήρια για να ενισχυθούν οι ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα; Στα κριτήρια χορήγησης άδειας και
θέσης δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο καταργείται η
µοριοδότηση για την κατηγορία των ατόµων µε αναπηρία και των
γονέων και κηδεµόνων των ατόµων µε βαριές και πολλαπλές αναπηρίες. Πρόκειται για ένα νέο σύστηµα µοριοδότησης, όπου,
λέει, το πανεπιστηµιακό πτυχίο µετράει περισσότερο από την εργασία του παραγωγού. Η απόλυτη κοροϊδία! Θα βοηθήσει -λέτεστην αναβάθµιση των ποιοτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές
το να έχουν θέση οι πτυχιούχοι συναφών επαγγελµάτων. Η απόλυτη υποκρισία για το ενδιαφέρον σας για τους ανθρώπους αυτούς!
Για ποιους επιστήµονες µιλάτε; Για ποια συναφή πτυχία; Μιλάτε για αυτά τα παιδιά που αποκλείσατε από την τριτοβάθµια
εκπαίδευση, από τις γεωπονικές σχολές; Να σας πω χαρακτηριστικά από έναν πρόχειρο υπολογισµό που έκανα πριν λίγο: Από
δυόµισι χιλιάδες εισακτέους συναφών σχολών πέρασαν µόνο
διακόσιοι τριάντα πέντε µε βάση αυτό που θεσµοθετήσατε στην
παιδεία. Παράδειγµα; Στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
στην αγροτική οικονοµία, πέρασαν είκοσι οκτώ από εξήντα.
Αγροτική Βιοτεχνολογία στο Διεθνές Πανεπιστήµιο: Από εκατόν
ενενήντα έξι πέρασαν είκοσι τέσσερις. Φυτική Παραγωγή στο
Μεσολόγγι: Από διακόσιους είκοσι τρεις πέρασαν οι τρεις. Ζωικής Παραγωγής στο Μεσολόγγι: Από τους εκατόν εβδοµήντα
οκτώ πέρασαν δύο. Γεωπονίας στη Φλώρινα: Δώδεκα από τους
διακόσιους ενενήντα εννέα. Γεωπονίας στα Ιωάννινα: Δεκαεπτά
από τους εκατόν ογδόντα.
Για ποιους γεωπόνους ενδιαφέρεστε και για ποια αναβάθµιση
στην πρωτογενή παραγωγή η οποία θα αντανακλάται και στους
πάγκους των λαϊκών αγορών; Ποιον κοροϊδεύετε; Και όλα αυτά
τα κάνετε την εποχή της κλιµατικής αλλαγής, όπου η πρωτογενής παραγωγή χρειάζεται στήριξη και για την επάρκεια, αλλά και
για την ποιότητα και την ασφάλεια των αγροτικών προϊόντων. Αν
δεν έχουν πτυχίο, δεν θα µοριοδοτούνται. Αν δεν έχουν, όµως,
πτυχίο και έχουν κοµµατική ταυτότητα, µπορούν κάλλιστα να
έχουν µία θέση στο «επιτελικό» σας κράτος, όπως συµβαίνει µε
πολλούς µη πτυχιούχους σε καίριες θέσεις. Ακόµη και ο διοικητής της ΕΥΠ.
Να τους ενηµερώσετε, όµως, όλους αυτούς πως όταν θα τελειώσει η θητεία αυτής της Κυβέρνησης, µε βάση αυτά που νοµοθετείτε, δεν θα µπορούν να έχουν ούτε άδεια στις λαϊκές
αγορές. Αποκλείετε από τους πάγκους των λαϊκών αγορών σε
συνθήκες οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης όσους έχουν οφειλές στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταµεία και στους δήµους.
Όσοι έχουν θέση στη λαϊκή αγορά θα δηλώνουν -λέει- στην
πλατφόρµα e-Καταναλωτής κάθε πρωί µέχρι τις 8.00’ τις ποσότητες, την ποιότητα και την τιµή, κάτι που έχει υποχρέωση να το
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κάνει µόνο εκείνη η επιχείρηση που έχει τζίρο πάνω από
90.000.000 ευρώ µέχρι τώρα.
Ο παραγωγός, λοιπόν, που θα πάει να στήσει τον πάγκο του
στη λαϊκή και ξυπνάει στις 4.30’ το πρωί, την ώρα που θα ετοιµάζει τα τελάρα και θα στήνει τον πάγκο του, θα δηλώνει ηλεκτρονικά και στην πλατφόρµα τις ποσότητες και την τιµή και όσο
προχωρά η ώρα διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς, που όπως όλοι
γνωρίζετε πέφτουν οι τιµές, θα είναι και αντιµέτωπος µε πρόστιµα στην περίπτωση που όταν στο τέλος της λαϊκής κλείσει το
«Ζ», θα φαίνεται µικρότερο ταµείο µε βάση τις ποσότητες και την
τιµή που δήλωσε αρχικά.
Ο δε καταναλωτής θα ψάχνει ηλεκτρονικά από λαϊκή σε λαϊκή.
Θα πηγαίνει στη µία να αγοράσει µαρούλια, στην άλλη τοµάτες
και στην άλλη πατάτες. Για τις τοµάτες δεν είµαι σίγουρη ότι θα
προλαβαίνει κάθε φορά!
Το σχέδιο νόµου είναι ξεκάθαρο πως ευνοεί µεγάλα συµφέροντα και αφήνει εκτός λαϊκών τους παραγωγούς οδηγώντας
τους στην εξαθλίωση. Με αυτό το νοµοσχέδιο δηµιουργείτε
πάρα πολλά τρωτά σηµεία και µάλιστα φτάνετε στο σηµείο να
υπάρχει στο νοµοσχέδιο αυτό και ένα κρυφό νοµοσχέδιο µε δεκαέξι υπουργικές αποφάσεις οι οποίες θα ορίζουν ακόµη και τα
είδη που πωλούνται στις λαϊκές αγορές.
Αυτό, λοιπόν, το νοµοσχέδιο δεν υπηρετεί τους πολίτες, δεν
υπηρετεί το όραµα για µια καλύτερη ζωή, όπως ακριβώς και η
Κυβέρνησή σας δεν υπηρετεί το όραµα για µια καλύτερη Ελλάδα. Αυτό ο ελληνικός λαός το αντιλαµβάνεται µέρα µε τη µέρα.
Αποτελείτε πλέον µια κακή παρένθεση, που θα κλείσει πολύ σύντοµα και όσο πιο σύντοµα τόσο καλύτερο για τον τόπο µας και
τον λαό µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Τελιγιορίδου.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παναγής
Καππάτος.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ
παρά να ξεκινήσω από την τόσο άδικη, ξαφνική και πρόωρη απώλεια της Προέδρου του Κινήµατος Αλλαγής Φώφης Γεννηµατά,
µιας γυναίκας, µιας πολιτικού που τίµησε τη δηµόσια ζωή µε το
ήθος, τη συγκρότησή της και το πάθος της για τη δηµοκρατία
και τον κοινοβουλευτισµό. Τόσο αυτή η παρακαταθήκη της, όσο
και το παράδειγµά της, η δύναµή της, η αξιοπρέπειά µε την οποία
αντιµετώπισε την προσωπική της µάχη, είναι στοιχεία που δεν
πρόκειται να ξεχάσουµε. Καλό της ταξίδι και δύναµη στους δικούς της ανθρώπους.
Έρχοµαι τώρα στο σχέδιο νόµου, που απασχολεί τη σηµερινή
µας συνεδρίαση και επί του οποίου θα κληθούµε να ψηφίσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκκινώ τη σκέψη µου από µία
διαπίστωση που χρησιµοποιεί τακτικά ο κύριος Υπουργός και µε
βρίσκει σύµφωνο. Πρόκειται για τη θέση πως µια πολιτική απόφαση, µια νοµοθετική παρέµβαση ή µια δηµόσια πολιτική, προκειµένου να αξιολογείται σωστά δεν αρκεί να εξετάζεται
µονοσήµαντα. Αντίθετα, στην αξιολόγησή µας λαµβάνουµε υπ’
όψιν όχι µόνο τους φορείς ή τις οµάδες που µια νοµοθετική παρέµβαση αφορά, αλλά και τον αντίκτυπο που εκείνη αναµένεται
να έχει στους πολίτες και το κοινωνικό σύνολο.
Η περίπτωση των λαϊκών αγορών είναι µια εξαιρετική περίπτωση, που επιβεβαιώνει τη λογική που περιέγραψα. Η αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου οργάνωσης του υπαίθριου
εµπορίου αφορά µεν στη συγκεκριµένη επαγγελµατική δραστηριότητα και τους επαγγελµατίες που συνδέονται µε αυτήν,
αφορά όµως και στους καταναλωτές που σπεύδουν να καλύψουν
τις βιοτικές τους ανάγκες από αυτήν την εµπορική δραστηριότητα. Η υποχρέωση του πωλητή της λαϊκής αγοράς να εισάγει
συγκεκριµένα στοιχεία στην ψηφιακή πλατφόρµα του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος που διαλειτουργεί µε εκείνη
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
διασφαλίζει ένα ελάχιστο προϋποθέσεων θεσµικής και οργανωµένης λειτουργίας του υπαίθριου εµπορίου.
Στην ίδια λογική κινείται η διάταξη, που αφορά στον κανονισµό
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λειτουργίας των λαϊκών αγορών, ενός αν θέλετε ολοκληρωµένου
χάρτη που αποτυπώνει ζητήµατα, που αφορούν στην καθηµερινή
λειτουργία των λαϊκών αγορών, την οριοθέτηση των θέσεων των
πωλητών, τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των σηµείων πώλησης,
την καθαριότητα και το καταβαλλόµενο τέλος.
Ανέφερα δύο µόνο παραδείγµατα από τα πολλά, που µπορεί
κανείς να αντλήσει από το σχέδιο νόµου που επιβεβαιώνουν το
διττό µας στόχο: την εύρυθµη, διαφανή και δίκαιη λειτουργία των
υπαίθριων αγορών, αλλά και την προστασία των παραγωγών και
των καταναλωτών.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα ψηφίζουµε ένα σχέδιο νόµου που το δίχως άλλο έχει γίνει αντικείµενο
εκτενούς επεξεργασίας στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής. Ακολούθως εισήχθη στην Ολοµέλεια µε το σύνολο των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, αλλά και των φορέων που το παρόν σχέδιο αφορά
να έχουν τοποθετηθεί επί του πρακτέου. Με όλη αυτήν τη γνώση
και την εικόνα επί του νοµοσχεδίου συσσωρευµένη, σας καλώ να
το υπερψηφίσουµε γιατί είναι στη βάση του ένα θετικό νοµοσχέδιο, θετικό για τους παραγωγούς µας που µοχθούν να δουν τα
προϊόντα τους στον πάγκο των αγορών, θετικό για τους πωλητές
που αγωνιούν να προσφέρουν τα αγαθά σε τιµές που θα τους εξασφαλίσουν µια αξιοπρεπή ζωή και θετικό, τέλος, για τους καταναλωτές, που αναζητούν το καλύτερο δυνατό προϊόν στο κόστος
που µπορούν τα νοικοκυριά να καλύψουν. Αυτός είναι άλλωστε
και ο θεµελιακός στόχος του θεσµού των λαϊκών αγορών, να προσφέρει στους καταναλωτές αγροτικά προϊόντα, ποιοτικά και σε
καλή τιµή, να φέρει τον παραγωγό χωρίς τη συµµετοχή ενδιάµεσων σταδίων σε άµεση επαφή µε τους καταναλωτές, να διαµορφώσει ένα επιχειρηµατικό οικοσύστηµα, όπου δραστηριοποιούνται
χιλιάδες παραγωγοί και επαγγελµατίες και εξυπηρετείται ένας σηµαντικός αριθµός αγοραστών που επισκέπτονται σε συστηµατική
βάση τις λαϊκές αγορές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο ιδεολογικό και προγραµµατικό οπλοστάσιο της Νέας Δηµοκρατίας οι µικροµεσαίοι επαγγελµατίες, οι παραγωγοί και τα νοικοκυριά αποτελούν βασικούς
πυλώνες διαχρονικά. Η ελληνική Κεντροδεξιά έθεσε την επιχειρηµατικότητα, τον κοινωνικό της χαρακτήρα και τη σπουδαιότητα της οικογενειακής ισορροπίας σε πρώτο πλάνο. Η Νέα
Δηµοκρατία ως µία παράταξη λαϊκή, φιλελεύθερη και βαθιά κοινωνική δεν θα µπορούσε παρά να φέρει προς ψήφιση ένα νοµοσχέδιο σήµερα που καθρεφτίζει αυτές µας τις αρχές: την
ελεύθερη επιχειρηµατικότητα, τον κοινωνικό χαρακτήρα της οικονοµίας και τη σηµασία της αγροτικής παραγωγής στην οικονοµική ανάπτυξη και την πρόοδο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καππάτο.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία κ. Άγγελος Τόλκας.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση της Βουλής µετά το οφειλόµενο πένθος για τη Φώφη Γεννηµατά θα ήθελα να εκφράσω τα
ειλικρινή συλλυπητήριά µου στην οικογένειά της και στο Κίνηµα
Αλλαγής για τη µεγάλη αυτή απώλεια για την πολιτική ζωή του
τόπου.
Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω από τα αρνητικά
ρεκόρ της πανδηµίας, που καταρρίπτονται ένα ένα προς το χειρότερο. Η πολιτική σας συµπυκνώνεται σε µία φράση: εσείς τα
είπατε, µας προειδοποιήσατε και τώρα καθένας µόνος του. Κουβέντα δεν λέτε για τις συνεχείς αποτυχίες σε όλα τα επίπεδα,
αποτυχίες στο εµβολιαστικό πρόγραµµα, στην ανάγκη ενίσχυσης
του ΕΣΥ, στην απαίτηση για ιχνηλάτηση του ιού και διενέργεια
µαζικών δωρεάν διαγνωστικών ελέγχων του πληθυσµού µε rapid
test.Υπάρχει πλήρης άρνηση σε κάθε συναινετική πρόταση που
σας παρουσιάσαµε.
Αυτή και χειρότερη είναι η κατάσταση και στην Ηµαθία, που
βρίσκεται µετά το καλοκαίρι σταθερά στις πέντε πρώτες θέσεις
στην Ελλάδα σε αριθµό και συχνότητα κρουσµάτων. Η Κυβέρνηση είναι απούσα από τον νοµό. Έχετε αρνηθεί να απαντήσετε
σε κάθε ερώτηση που σας κατέθεσα για την πορεία και την αρ-
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νητική εξέλιξη του ιού, σε κάθε δράση που σας προτείναµε σε
επίπεδο νοµού, αρνείστε την πρόταση για εκπόνηση ενός ειδικού
τοπικού σχεδίου, αφήνετε τον κόσµο της Ηµαθίας στο σκοτάδι
της ενηµέρωσης και την ίδια στιγµή αφαιρούνται συνεχώς αρµοδιότητες από τον Υπουργό Υγείας που µετακινούνται από τον
έναν στον άλλον Υπουργό. Ελάτε µε ειδικό κλιµάκιο στην Ηµαθία
και στους άλλους κρίσιµους νοµούς, ενηµερώστε πλήρως για την
κατάσταση, υιοθετήστε τα υγειονοµικά και οικονοµικά µέτρα,
που σας προτείνουµε και εκπονήστε ειδικό τοπικό σχέδιο για
όλους αυτούς τους νόµους οι οποίοι βρίσκονται σε εξαιρετικά
κρίσιµο σηµείο. Με τη στάση σας δυστυχώς εµπεδώνετε πλήρως
την ανασφάλεια. Η στρατηγική επιλογή σας στην ανασφάλεια δε
αποδεικνύεται και στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο.
Μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχών ανατιµήσεων, αλλά και πλήρους και συνειδητής απουσίας σας από όλα τα µεγάλα προβλήµατα της αγροτικής παραγωγής, έχετε αποφασίσει να ψηφίσετε
ένα νοµοσχέδιο που ανατρέπει τα πάντα στις λαϊκές αγορές και
αφορά ειδικά τους παραγωγούς, που πωλούν τα προϊόντα τους
σε αυτές. Σας ενδιαφέρει αλήθεια ο καταναλωτής;
Προφανώς γνωρίζετε ότι σε όλες τις υπαίθριες αγορές στη
χώρα δηµιουργούνται σχέσεις εµπιστοσύνης µεταξύ καταναλωτών και παραγωγών, στη βάση προµήθειας προϊόντων ποιοτικών,
φθηνότερων, δίχως µεσάζοντες, από την παραγωγή στην κατανάλωση την ίδια µάλιστα ηµέρα και µάλιστα, παραδοσιακά ο καταναλωτής αναζητά τον παραγωγό που πουλάει προϊόντα δικής
του παραγωγής.
Αποδεικνύετε ότι δεν σας ενδιαφέρει ο καταναλωτής, αλλά το
µεγάλο µερίδιο των υπαίθριων αγορών, που φτάνει στο 30% περίπου στον κλάδο της λιανικής. Ο στόχος σας είναι αυτό το µερίδιο να το αναδιανείµετε εις βάρος των οικονοµικότερων
παραγωγών πωλητών λαϊκής και υπέρ των ακριβότερων σουπερµάρκετ και µεσαζόντων. Άρα προσδοκάτε να ενισχύσετε τις οργανωµένες υπεραγορές µε επιπλέον κέρδη και τελικά, να
ωθήσετε εκεί τον καταναλωτή.
Κι επειδή σας αρέσουν οι έρευνες και τις χρησιµοποιείτε πιστά
ως εργαλείο στήριξης της πολιτικής σας και ας µιλήσουµε λίγο
και µε αυτή τη γλώσσα που σας αρέσει επίσης να µιλάτε, αλήθεια
γιατί δεν χρησιµοποιείτε τις υπάρχουσες έρευνες και τις εκθέσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού που κρούουν τον κώδωνα του
κινδύνου ότι τα σουπερµάρκετ δεν είναι και δεν θα είναι φθηνότερα από τη λαϊκή αγορά;
Ο τοµέας λιανικής ειδικά στην Ελλάδα είναι πρόσφορος στη
δηµιουργία ολιγοπωλίων και όλες οι µελέτες αγοράς εντοπίζουν
ερωτήµατα και ανησυχίες που εγείρονται ότι οι Έλληνες πληρώνουν περισσότερα από αυτά που πρέπει. Ενδεικτικά σας αναφέρω µόνο κάποιες κρίσιµες παραδοχές.
Οι δαπάνες για τρόφιµα αυξήθηκαν ραγδαία ειδικά όλο το τελευταίο αυτό διάστηµα. Υπάρχει άνιση αγοραστική δύναµη που
επιτρέπει στα σουπερµάρκετ να ανεβάζουν τις τιµές τους. Τα
σουπερµάρκετ έχουν δείκτες σχετικά υψηλών περιθωρίων κέρδους, έναντι του µεταβλητού κόστους και του ανταγωνισµού που
έχει εξασθενήσει σε αυτά.
Δεν εφαρµόζει η Κυβέρνησή σας τις απαραίτητες ρυθµιστικές
και πολιτικές λύσεις που διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές πληρώνουν ένα δίκαιο τίµηµα, ότι η πρόσβαση και ο ανταγωνισµός
είναι ελεύθερα. Αυτά και µε τα λόγια που και εσείς παρουσιάσατε
το νοµοσχέδιο αυτό ότι δήθεν στηρίζει καλύτερα και περισσότερο τον καταναλωτή.
Σας ενδιαφέρει άραγε, κύριε Υπουργέ, ο παραγωγός πωλητής
σε υπαίθρια αγορά; Γνωρίζετε επίσης ότι αποτελεί σηµαντική διέξοδο και πηγή εισοδήµατος για κάθε παραγωγό η συµµετοχή του
στη λαϊκή αγορά; Και ποιος είναι αυτός, που θα διαθέσει τα δικά
του προϊόντα στη λαϊκή; Κάποιος που έχει υποδοµές και πουλάει
µε όρους αγοράς σε σουπερµάρκετ και χονδρικές αγορές; Όχι
φυσικά.
Στη λαϊκή αγορά βρίσκονται, κατά βάση, όσοι δεν έχουν όλα τα
παραπάνω και αναζητούν εισόδηµα, άνθρωποι κυρίως της επαρχίας για να ζήσουν την οικογένειά τους, αγρότες και παραγωγοί
που σε δύσκολες καθηµερινές συνθήκες στήνουν πάγκους, ακόµη
και σε άλλες πόλεις, σε άλλες περιφέρειες, που αφήνουν τις οικογένειές τους για να πουλήσουν την παραγωγή τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αποδεικνύετε για ακόµη µια φορά ότι δεν σας ενδιαφέρει ο µικρός παραγωγός, η µικροµεσαία αγροτική επιχείρηση και προσπαθείτε να τους κάνετε όλους έµπορους - πωλητές, θέτοντας
µια σειρά από δυσκολίες και προϋποθέσεις που δεν έχουν σχέση
µε την αγροτική µας ύπαιθρο.
Ορίζετε τιµωρίες, που οδηγούν στην απώλεια θέσης στη λαϊκή
και πάλι µε στόχο να στηρίξετε το χονδρεµπόριο και να τσακίσετε
τη δοµή της οικονοµίας, που δίνει ευκαιρίες σε ανθρώπους που
το έχουν ανάγκη. Για δυο φορολογικές παραβάσεις στερείτε την
άδεια σε έναν παραγωγό λαϊκής, ενώ για τρεις φορολογικές παραβάσεις απλά βάζετε πρόστιµο και κλείνετε για λίγες ηµέρες
ένα µπαρ ή ένα εστιατόριο στη Μύκονο. Σας ενδιαφέρει η οικονοµία της ελληνικής υπαίθρου;
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο µικρός κλήρος, οι µειωµένες αποδόσεις, οι συνέπειες της περιβαλλοντικής αλλαγής, τα θεσµικά
και δοµικά προβλήµατα της ελληνικής γεωργικής οικονοµίας δεν
επιτρέπουν τη βίαιη προσαρµογή στις οικονοµίες κλίµακας που
θα επιθυµούσατε. Δεν είναι καν η λύση για τη χώρα µας, όπως
εσείς πιστεύετε, το να µιµηθούµε είτε την εντατική καλλιέργεια
της Αµερικής είτε την αδιέξοδη µικρή παραγωγή ατοµικής χρήσης της φτωχής βαλκανικής.
Στον αγροτικό κόσµο επικρατεί αναβρασµός, βλέπουν τα εισοδήµατά τους να χάνονται και τις ενισχύσεις τα τελευταία χρόνια να µειώνονται συνεχώς, χωρίς κανείς να εξηγεί το γιατί.
Επειδή λοιπόν δεν σας ενδιαφέρει ο καταναλωτής, δεν σας ενδιαφέρει ο αγρότης - πωλητής στη λαϊκή και δεν σας ενδιαφέρει
η πρωτογενής παραγωγή, αλλά µόνο οι ισχυροί πολιτικοί σας
φίλοι, καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Τόλκα.
Τον λόγο τώρα έχει ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής, ο κ. Βασίλης Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι λαϊκές αγορές έχουν διαδραµατίσει διαχρονικά έναν σπουδαίο ρόλο που αφορά την αγροτική
παραγωγή, τον πρωτογενή τοµέα και βέβαια, την άµεση επαφή
των καταναλωτών µε τα προϊόντα που παράγονται στον τόπο
µας. Είναι ένας θεσµός, που έχει λειτουργήσει ρυθµιστικά για
την αγορά σε πολλές περιπτώσεις που είτε λόγω κερδοσκοπίας
είτε λόγω άλλων συνθηκών, ο καταναλωτής οδηγείται σε µια τεράστια επιβάρυνση.
Μια τέτοια περίοδος είναι και αυτή που περνάµε, που βλέπουµε το κόστος των προϊόντων των βασικών αγαθών, αλλά και
των υπηρεσιών να αυξάνει, χωρίς να υπάρχει ρυθµιστική παρέµβαση της Κυβέρνησης, που βλέπουµε να µην αξιοποιούνται φορολογικά και άλλα εργαλεία, προκειµένου να ανακοπεί αυτό το
κύµα ανατιµήσεων και την ίδια ώρα συζητείται ένα νοµοσχέδιο
στη Βουλή, που αφορά τις λαϊκές αγορές, αυτόν τον σπουδαίο
θεσµό, όπως έχει λειτουργήσει χρόνια, χωρίς να λαµβάνεται υπ’
όψιν αυτός ο ρόλος που µπορεί να διαδραµατίσει, αυτός ο ρόλος
που έχει παίξει στο παρελθόν. Και γιατί το επισηµαίνω αυτό;
Η Κυβέρνηση µε το νοµοσχέδιο χτυπά τον σκληρό πυρήνα των
λαϊκών αγορών, επιχειρεί να αλλάξει τον χαρακτήρα τους, επιχειρεί να µετατρέψει παραγωγούς σε εµπόρους και να βάλει ουσιαστικά εµπόδια στο να φτάσει η ελληνική παραγωγή απευθείας
στον καταναλωτή.
Η συµµαχία παραγωγών - καταναλωτών όµως είναι το πιο
ισχυρό αντίδοτο στην ακρίβεια και τη κερδοσκοπία, είναι το πιο
ισχυρό αντίδοτο στο να αυξηθούν οι εισαγωγές και να µειωθεί η
ντόπια ελληνική παραγωγή. Είναι λοιπόν εντελώς λάθος στην κατεύθυνσή του το νοµοσχέδιο.
Παρά τα επιµέρους σηµαντικά προβλήµατα που έχει, όπως
αναδείχθηκαν από τις τοποθετήσεις των οµιλητών µας και κυρίως, του εισηγητή µας κ. Πάνα και του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου κ. Κατρίνη, η αντίθεσή µας στο νοµοσχέδιο αφορά
αυτή την καρδιά του, που είναι δυστυχώς η επιχείρηση µεταβολής του χαρακτήρα των λαϊκών αγορών.
Εµείς λοιπόν σήµερα διακρίνουµε στην Κυβέρνηση αυτή την
επιµονή, η οποία είναι ανεξήγητη, γιατί θα µπορούσε ασφαλώς
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η Κυβέρνηση να αξιοποιήσει τον θεσµό για να πετύχει αυτό που
σύµφωνα µε τις δηλώσεις της Κυβέρνησης και Υπουργών είναι
ο στόχος της, να υπάρχει δηλαδή µια ανάσχεση του κύµατος των
ανατιµήσεων.
Επιπλέον, ο τρόπος µε τον οποίο ρυθµίζονται θέµατα που είναι
ουσία για τους παραγωγούς, που είναι ουσία για τους καταναλωτές, είναι οι εξοντωτικές διατάξεις και οι υπουργικές αποφάσεις. Και εδώ είναι ο δεύτερος χαρακτήρας ενός νοµοσχεδίου
που ουσιαστικά είναι πλαίσιο για να ληφθούν οι αποφάσεις σε
δεύτερο χρόνο.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 1995 ψηφίστηκε ο ν.2525 που αφορούσε τις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο
εµπόριο και ήταν ένας νόµος µε τον οποίο λειτούργησε η αγορά
στα συγκεκριµένα πεδία για πάρα πολλά χρόνια.
Ήταν ένας νόµος που άντεξε πολλά χρόνια. Και γιατί άραγε
άντεξε; Γιατί υπήρξε εξαντλητική διαβούλευση πριν ακόµα θεσµοθετηθεί η επίσηµη διαβούλευση µέσω του διαδικτύου και
µέσω του opengov.gr. Υπήρξε εξαντλητική διαβούλευση µε τους
συντελεστές, αγρότες κατ’ αρχάς, παραγωγούς, παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, αλλά και τους µικροπωλητές.
Αυτή η διαβούλευση φαίνεται ότι τώρα δεν υπήρξε και αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι κάνατε κάποιες θετικές µεταβολές, οι οποίες όµως ήταν αυτονόητες. Εάν γίνει η διαβούλευση
δεν θα χρειαζόταν να έρθετε στην Ολοµέλεια για να τις κάνετε.
Εµείς δεν είµαστε µηδενιστές. Φέρατε δύο µεταβολές, αλλά
αυτές δεν αλλάζουν τον αρνητικό χαρακτήρα που έχει το νοµοσχέδιο στον πυρήνα του.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι η Κυβέρνηση θα µπορούσε να έχει προχωρήσει σε αυτή τη διαβούλευση, την ουσιαστική, να έχουν λυθεί
αυτά τα ζητήµατα και να προχωρήσουµε στην αναβάθµιση και
στην ενίσχυση του θεσµού των λαϊκών αγορών, ούτως ώστε να
παίξει καταλυτικό ρόλο και σε αυτήν την κρίσιµη περίοδο που
αφορά τον καταναλωτή, τη διαβίωση της κάθε οικογένειας και
φυσικά το κόστος ζωής.
Ταυτόχρονα θα µπορούσε να περάσει το µήνυµα ότι ευνοούµε
–ναι, ευνοούµε- την ελληνική παραγωγή έναντι των εισαγωγών.
Kαι αυτό το µήνυµα δεν περνάει, δεν είναι καθαρό. Θα πρέπει,
κατά την άποψή µου, η Κυβέρνηση, έστω την τελευταία στιγµή,
να δει τα ζητήµατα που έχουν θέσει οι παραγωγοί, ούτως ώστε
να δοθούν λύσεις στην κατεύθυνση αυτή, µε βάση αυτές τις βασικές αρχές τις οποίες σας προανέφερα.
Υπάρχουν πολλά επιµέρους ζητήµατα, όπως είναι η υποχρέωση για τη συµπλήρωση στοιχείων στην πλατφόρµα, που θα
µπορούσε µε µια διαφορετική λογική όµως απ’ ό,τι ισχύει για τα
πολυκαταστήµατα, για τις µεγάλες επιχειρήσεις να λειτουργήσει
και για τις λαϊκές αγορές, θα µπορούσαν να έχουν αντιµετωπιστεί
όλα αυτά τα οποία τίθενται ως προβλήµατα συναρµοδιότητας
ανάµεσα στην αυτοδιοίκηση A’ και B’ βαθµού. Δεν γίνεται οι δύο
βασικοί θεσµοί της κρατικής διοίκησης, που είναι ο A’ και ο Β’
βαθµός και η κεντρική διοίκηση, να µην έχουν λύσει τα ζητήµατα
της συναρµοδιότητας. Αυτό δεν γίνεται! Και να ερχόµαστε την
τελευταία στιγµή µέσα στο νοµοσχέδιο και να έχουµε της ΚΕΔΕ
αντίδραση, σε σχέση µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες, όπως
είναι οι κυριακάτικες αγορές και βέβαια ζητήµατα που οι περιφέρειες θέτουν.
Εποµένως, θεωρούµε την προσπάθεια αυτή ατελή -δεν γνωρίζουµε τις αιτίες και δεν µας αφορούν στο κάτω κάτω- αλλά δυστυχώς δεν είναι µόνο ατελής και εξουσιοδοτική για το µέλλον,
είναι σε λάθος κατεύθυνση.
Με αυτό µένουµε στη θέση µας και την αντίθεσή µας για την
ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου. Γι’ αυτό άλλωστε καταθέσαµε,
αµέσως µόλις είχαµε τον λόγο µε τον εισηγητή µας, τον Απόστολο Πάνα, και το αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της
αρχής του νοµοσχεδίου, γιατί αυτή η αρχή είναι λάθος και αυτή
η αρχή είναι το πρώτο που έπρεπε να αλλάξει. Οι µικροµεταβολές, οι βελτιώσεις και οι τροποποιήσεις δεν αλλάζουν τον αρνητικό χαρακτήρα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εγώ ευχαριστώ
τον κ. Κεγκέρογλου. Αφού ετοιµαστεί το Βήµα, τον λόγο έχει ο
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Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας Βασίλειος - Πέτρος Σπανάκης.
Κύριε Σπανάκη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε ένα νοµοσχέδιο που να
δούµε τι ενισχύει και τι στηρίζει. Το νοµοσχέδιο αυτό µε απλές
κουβέντες, µε απλά λόγια, στηρίζει την ελληνική γη. Στηρίζει τα
ελληνικά προϊόντα. Πάνω από δώδεκα χιλιάδες έµποροι και παραγωγοί ευνοούνται από αυτό το νοµοσχέδιο. Μπαίνουν τα
πράγµατα σε µία σειρά. Λύνουν παθογένειες του παρελθόντος.
Αφήνουν πίσω αυτό που λέµε «αθέµιτος ανταγωνισµός». Ενισχύουµε την ελληνική οικονοµία µε τις ρυθµίσεις αυτού του νοµοσχεδίου, ενώ ταυτόχρονα δίνουµε δυνατότητα για νέες θέσεις
εργασίας, για αύξηση της απασχόλησης και κυρίως για να µπορούµε να µιλάµε για ευκαιρίες. Άρα, ταυτόχρονα, αυτό το νοµοσχέδιο είναι και νοµοσχέδιο ευκαιριών.
Σήµερα ένας επαγγελµατίας πωλητής µε αυτό το νοµοσχέδιο
µπορεί να µεταβιβάσει στους συγγενείς του, πρώτου ή δεύτερου
βαθµού, ώστε χωρίς κόστος επιτέλους, να µπορεί να δει µία ευελιξία στις διαδικασίες.
Και τι βλέπουµε και τι παρατηρήσαµε τις τελευταίες µέρες; Κάποια κοµµατικά φερέφωνα του ΣΥΡΙΖΑ να αντιδρούν χωρίς επιχειρήµατα απέναντι σε ένα νοµοσχέδιο που έχει γίνει µε ιδιαίτερη
επιµέλεια από τον Υπουργό κ. Άδωνι Γεωργιάδη, τον Αναπληρωτή Υπουργό τον κ. Παπαθανάση και µε διαβούλευση και µε
διάλογο και µε προσπάθεια να επιλυθούν θέµατα σοβαρά.
Φέρνει µεγάλα πλεονεκτήµατα αυτό το νοµοσχέδιο, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. Να θυµηθούµε τι παραλάβαµε όταν παίρνατε
πίσω άδειες γιατί υπήρχαν εισοδήµατα παραδείγµατος χάριν από
άλλες πηγές; Το λύνουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Να δούµε τι άλλα λύνει αυτό το νοµοσχέδιο; Ένας άνθρωπος
που είναι στις λαϊκές αγορές και βγαίνει στη σύνταξη έχει δυνατότητα να µπορεί να συνεχίσει να δουλέψει;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µπορούσε να αναφερθεί κάποιος αναλυτικά σε πολλά άρθρα αυτού του νοµοσχεδίου, αλλά
επιτρέψτε µου εγώ να µιλήσω για συγκεκριµένα πράγµατα. Το
σηµερινό νοµοσχέδιο φέρνει ένα σύγχρονο ρυθµιστικό πλαίσιο
για όλο το φάσµα του υπαίθριου εµπορίου, γι’ αυτό και ορίζει
συγκεκριµένες κατηγορίες. Φέρνει βελτίωση στις συνθήκες
ασφαλείας και υγιεινής. Εισάγει νέες τεχνολογίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επαγγελµατιών και των καταναλωτών. Ξεκαθαρίζει το τοπίο µε τις θέσεις. Ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά
µε τους παραγωγούς και τους εµπόρους. Φέρνει διαφάνεια.
Και δεν µπορεί κανείς να ισχυριστεί πως δεν υπήρχε ανάγκη
για αλλαγές. Οι εκπρόσωποι των φορέων µάς είπαν πώς σε πολλές περιφέρειες δεν υπάρχουν ή δεν τηρούνται συγκεκριµένοι
κανόνες λειτουργίας. Υπάρχουν πολλές στρεβλώσεις, αδικίες,
εκµετάλλευση και ελάχιστος έλεγχος.
Εµείς όλα αυτά τα αφήνουµε στο παρελθόν και φέρνουµε ισονοµία, διαφάνεια και κυρίως φορολογική συνείδηση.
Δίνει, επίσης, ευκαιρίες, όπως ευκαιρίες να συµµετέχουν οι
επαγγελµατίες σε προγράµµατα του ΕΣΠΑ.
Επί των άρθρων: Σκοπός και αντικείµενο του νοµοσχεδίου είναι
η ρύθµιση των υφιστάµενων µορφών άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας στον χώρο του υπαίθριου εµπορίου, η θέσπιση νέων
µορφών υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, η ρύθµιση της
διαδικασίας ελέγχου συµµόρφωσης των πολιτών, η ψηφιοποίηση
διοικητικών διαδικασιών και λειτουργίας, η εµπέδωση ενός σταθερού και σαφούς πλαισίου εποπτείας και ελέγχου της οικείας
αγοράς.
Ορίζονται κατηγορίες του υπαίθριου εµπορίου: οι οργανωµένες υπαίθριες αγορές και συγκεκριµένα οι λαϊκές αγορές, οι λαϊκές αγορές που κλείνουν σε λίγα χρόνια έναν αιώνα, οι πρότυπες
λαϊκές αγορές, οι βραχυχρόνιες αγορές, οι αγορές φαγητού και
ποτού, το λεγόµενο street food, οι αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών και οι αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων, ενώ
έχουµε το στάσιµο εµπόριο και τέλος το πλανόδιο εµπόριο.
Αντίστοιχα, διαρθρώνονται και οι άδειες ή βεβαιώσεις, όπως
άδεια παραγωγού πωλητή σε λαϊκές, άδεια επαγγελµατία πωλητή σε λαϊκή.
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Έχουµε εδώ αυτόν τον σηµαντικό διαχωρισµό και όπως θα
δούµε και σε άλλα άρθρα, σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
επιτρέπεται µόνο µία άδεια.
Υπάρχει, επίσης, η βεβαίωση δραστηριοποίησης σε αγορά ρακοσυλλεκτών, η άδεια παραγωγού πωλητή στο πλανόδιο εµπόριο
και άλλες κατηγορίες. Σχετικά µε τα νοµικά πρόσωπα, οι ειδικότερες προβλέψεις αφορούν αποκλειστικά στους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τους γεωργικούς συνεταιρισµούς και τις
κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
Γίνεται και σε αυτό το σηµείο, συγκεκριµένα στο άρθρο 6, ξεκάθαρο πως δεν µπαίνουν εταιρείες και µεγάλα συµφέροντα στις
λαϊκές αγορές. Αυτός ο κίνδυνος µε αυτό το νοµοσχέδιο φεύγει
µια για πάντα για αυτούς τους εµπόρους που δίνουν µια µάχη
καθηµερινή για την επιβίωση και το µεροκάµατο.
Στο άρθρο 11 ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση θέσης σε οργανωµένες αγορές και στο στάσιµο εµπόριο. Ταυτίζεται η θέση µε την άδεια και η θέση αναγράφεται στην
άδεια. Η δε ανανέωση της άδειας συνεπάγεται και την ανανέωση
της θέσης. Έτσι απλά. Όλα τα σχετικά µε τις άδειες αναρτώνται
στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΟΡΑ».
Στο άρθρο 56 αναφέρονται όλες οι λεπτοµέρειες για αυτή τη νέα
πλατφόρµα.
Επίσης, έχουµε την υποχρέωση έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας για όλους εκτός από κάποιες πολύ συγκεκριµένες
εξαιρέσεις βάσει και του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.
Δεν υπάρχει χρόνος να αναφερθώ σε άλλα άρθρα. Θα ήθελα
να αναφερθώ πολύ επιγραµµατικά, για παράδειγµα, στο άρθρο
17 και την περίφηµη διάταξη µε την προϋπόθεση διάθεσης του
50% της παραγωγής ενός παραγωγού προκειµένου να ανανεώσει την άδειά του. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα πώς λειτουργεί η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και οι Υπουργοί
αυτής της Κυβέρνησης. Συζητήθηκε πολύ η συγκεκριµένη διάταξη και προτάθηκαν αλλαγές, κάτι που ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης υποσχέθηκε πως θα το αλλάξει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, υπάρχει η διάταξη του άρθρου 19, όπου όλες οι
άδειες µε τις αντίστοιχες θέσεις για όλες τις µορφές υπαίθριου
εµπορίου µπορούν να µεταβιβαστούν. Επίσης, είναι οι διατάξεις
που αφορούν στην αναπλήρωση πωλητή φυσικού προσώπου και
στη δυνατότητα για βοηθό πωλητή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω -και ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε, για τον χρόνο- πως όλοι συµφωνούµε µε τη διαχρονική αξία του θεσµού των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου
εµπορίου γενικότερα ειδικά σε περιόδους κρίσης, όπως βιώνουµε και στις µέρες µας. Μιλάµε για κοινωνικό έργο και οι επαγγελµατίες των λαϊκών αγορών από την πλευρά τους στηρίζουν
τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, στηρίζουν τους Έλληνες παραγωγούς.
Πρέπει, λοιπόν, όλοι να στηρίξουµε αυτή τη µεταρρύθµιση
στον χώρο του υπαίθριου εµπορίου, που δεν θίγει σε καµµία περίπτωση τον λαϊκό χαρακτήρα, αλλά φέρνει διαφάνεια, ισότιµο
ανταγωνισµό, διευκολύνσεις µέσω των νέων τεχνολογιών και κυρίως, κανόνες λειτουργίας για όλους, κανόνες που ήρθαν για να
µείνουν για το µέλλον αυτών των λαϊκών αγορών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Σπανάκη.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία, ο κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ.
Εκτός τόπου και χρόνου, στη στρατόσφαιρα του ανέµελου επικοινωνιακού µητσοτακισµού. «Αδικαιολόγητη η ανησυχία των πολιτών για την ακρίβεια», δήλωσε ο κατ’ επίφαση Υπουργός.
Ζήλωσε δόξα Πατούλη, σχολιαστή πυρκαγιών και πληµµυρών,
ως σχολιαστής της ακρίβειας. «Όλες οι αυξήσεις της ΔΕΗ απορροφήθηκαν από τα µέτρα της Κυβέρνησης», είπε στην επιτροπή
ο de facto Υπουργός κ. Παπαθανάσης.
Σοβαρά το ισχυρίζεστε; Πώς ακριβώς τις απορροφήσατε;
Όπως τα χρέη της Νέας Δηµοκρατίας στις τράπεζες, που καθώς
τη νοικοκυρεύατε, αυτά αυξάνονταν κατά 30 εκατοµµύρια κάθε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χρόνο µε τη δική σας υπογραφή στους ισολογισµούς, ως γενικός
διευθυντής του κόµµατός σας; Απορροφήσατε την ακρίβεια
ακριβώς όπως µειώσατε τα χρέη σας ως το κόµµα των µπαταχτσήδων;
Απύθµενο θράσος απόπειρας εµπαιγµού των πολιτών-καταναλωτών, λέγοντάς τους ότι αυτό που βιώνουν καθηµερινά δεν
είναι ακρίβεια, αλλά είναι το META του Ζούκερµπεργκ.
Διαβάζω, κύριε Παπαθανάση και µάλλον δεν πείσατε «ΤΑ ΝΕΑ»
του Σαββατοκύριακου, που έχουν τίτλο «Πόσο φτωχαίνουµε από
την ακρίβεια;» Κατ’ εξοχήν συριζαϊκή εφηµερίδα! Δεν πείσατε
ούτε τον αρτοποιό, που δήλωσε στο «OPEN», δείχνοντας τους
λογαριασµούς του ηλεκτρικού, ότι µε τις ίδιες KWh πέρσι είχε
πληρώσει 880 ευρώ και φέτος, για λιγότερες KWh 1.271 ευρώ,
400 περίπου ευρώ επιπλέον και για το φυσικό αέριο, ο ίδιος αρτοποιός, που θα µετακυλήσει προφανώς στην τιµή των ειδών,
του ψωµιού -βασικότατο αγαθό- από 258 ευρώ πέρσι για την ίδια
περίοδο 502 ευρώ φέτος.
Να θυµίσω απλώς ότι µε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ούτε ένα ευρώ αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύµα.
Μη σας αδικώ, όµως! Φτιάξατε την πλατφόρµα e-Καταναλωτής. Όταν η λαϊκή της Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη θα έχει πιο
φθηνό άνηθο από τη λαϊκή στην Καισαριανή, θα παίρνει το αεροπλάνο για να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να αγοράσει τον
άνηθο ή πιο ορθά, το σανό.
Αυτό λέγεται, κύριε Παπαθανάση, κύριε Γεωργιάδη, ή κοροϊδία ή αέρας κοπανιστός ή φούµαρα. Σοβαρευτείτε και κυβερνήστε. Ξηλώνετε έναν θεσµό ιστορίας ενενήντα και πλέον ετών,
έναν θεσµό που δηµιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τον κόσµο της
παραγωγής και της εργασίας και µαζί άνεργους, άπορους, µε
χαµηλό εισόδηµα πολίτες, για να βρίσκουν φτηνά φρέσκα ποιοτικά προϊόντα, χωρίς µεσάζοντες.
Με ποια αυξηµένη λαϊκή νοµιµοποίηση παρά µόνο µε έπαρση,
αλαζονεία και αυταρχισµό παίρνετε µια τέτοια απόφαση, λες και
η πατρίδα και η κοινωνία είναι τσιφλίκια σας; Ποιοι είστε εσείς
που παραγνωρίζετε κυβερνήσεις εννέα δεκαετιών; Τονίζω ότι
όλες βελτίωσαν, αλλά δεν κατήργησαν τον θεσµό µε ετσιθελισµό, όπως κάνετε εσείς τώρα, παραπέµποντας στον «αυτοκράτορα» Υπουργό να αποφασίζει για τα πάντα.
Εσείς δεν ψηφίσατε πριν από τρία χρόνια τον ν.4497 του ΣΥΡΙΖΑ, δηµιουργώντας µια ευρύτατη κοινοβουλευτική αποδοχή
εκείνου του νόµου; Τι µεσολάβησε; Οι περιφερειάρχες σας σας
λένε ότι είναι ανεφάρµοστες οι συγκεκριµένες διατάξεις, ανεφάρµοστος ο νόµος. Συνθλίβετε τους αδύναµους των λαϊκών αγορών,
εξοµοιώνοντάς τους µε τα σουπερµάρκετ στις υποχρεώσεις που
έχουν τζίρο πάνω από 90 εκατοµµύρια, ενώ την ίδια στιγµή τούς
βάζετε πρόστιµα που δεν πληρώνουν ούτε τα σουπερµάρκετ,
όπως την αφαίρεση της άδειας και την απώλεια της θέσης.
Σήµερα µε το νοµοσχέδιο αυτό, εσείς, οι Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας, µε την ψήφο και την υπογραφή σας βάζετε ένα
τέλος στον µύθο περί «λαϊκής Δεξιάς», εκτελώντας εν ψυχρώ
τους µικρούς παραγωγούς και τους µικρούς εµπόρους και επαγγελµατίες των λαϊκών αγορών, ευνοώντας σκανδαλωδώς τους
µεγαλέµπορους, µεσάζοντες, κολλητούς και τις µεγάλες αλυσίδες. Είστε όλοι και οι εκατόν πενήντα οκτώ Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας συνυπεύθυνοι και ένας-ένας ξεχωριστά. Και οι ίδιοι
οι εργαζόµενοι στις λαϊκές, µε τις αναρτηµένες µαύρες σηµαίες
τους υποδηλώνουν και υποσηµειώνουν ότι σας θεωρούν ανεπιθύµητους στις λαϊκές.
Έχετε αναρωτηθεί πώς θα αντεπεξέλθουν οι πολίτες καταναλωτές στις υποχρεώσεις τους τον δύσκολο χειµώνα που έρχεται;
Είστε απερίγραπτα πολιτικά σχιζοφρενικοί! Όταν οι ιδεολογικές
εµµονές σας ή τα προεκλογικά σας γραµµάτια προσκρούουν στην
πραγµατικότητα τόσο το χειρότερο για την πραγµατικότητα! Πυρκαγιές έχουµε; Απολύετε πέντε χιλιάδες δασοφύλακες του ΟΑΕΔ.
Αποτέλεσµα: Ενάµισι εκατοµµύριο καµένες εκτάσεις, εκατοντάδες
κατεστραµµένες περιουσίες. Πανδηµία έχουµε; Βάζετε σε αναστολή επτά χιλιάδες υγειονοµικούς, κλείνετε ΜΕΘ, δηλώνετε ψευδώς ότι δεν υπάρχουν διασωληνωµένοι εκτός ΜΕΘ.
Ελάτε στη Θεσσαλονίκη, να πάµε µαζί στο «Παπανικολάου»,
στο «Παπαγεωργίου», στο «ΑΧΕΠΑ», στο «Ιπποκράτειο», να δείτε
αν υπάρχουν διασωληνωµένοι, κύριε Παπαθανάση και κύριε Γε-
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ωργιάδη εκτός ΜΕΘ. Σας χάρισε -αυτό λέγεται ανικανότητα- δεκαοκτώ νέες ΜΕΘ η κ. Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη. Τον Απρίλιο,
κοντοστεκούµενος ο κύριος Πρωθυπουργός, εγκαινίασε τις δεκαοκτώ νέες ΜΕΘ στο «Παπανικολάου». Μέχρι και σήµερα που
µιλάµε οι µισές από αυτές δεν λειτουργούν και οι άλλες µισές
λειτουργούν µε προσωπικό που φέρνετε από τον «Άγιο Δηµήτριο» και από το «Γεννηµατάς». Γιατί; Διότι δεν πιστεύετε στο
ΕΣΥ, διότι δεν προσλάβατε µόνιµο προσωπικό, όπως ήδη η 3η
ΥΠΕ σας είχε πει, µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, γιατρούς,
νοσηλευτικό προσωπικό κ.λπ..
Πανδηµία έχουµε; Σχεδιάζετε να κλείσετε δηµόσια νοσοκοµεία,
όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, νοικιάζοντας ιδιωτικές κλινικές.
Έξι χιλιάδες κρούσµατα έχουµε σήµερα; Περισσότεροι µαθητές
ανά τάξη. Συγχωνεύσεις παντού. Ακρίβεια έχουµε; Κλείνετε τις
λαϊκές. Ποιο; Το αγκωνάρι της λαϊκής οικογένειας του φτωχού,
του άνεργου, του άπορου, να βάλει ένα πιάτο φαγητό στο τραπέζι
του. Ακριβαίνει το ρεύµα; Ξεπουλάτε τη ΔΕΗ και το αέριο. Δηλαδή,
εκχωρείτε τα µόνα εργαλεία για να ελεγχθεί και να επηρεαστούν
οι τιµές και ο ανταγωνισµός προς τα κάτω.
Η εµφανιζόµενη ως πολιτική σχιζοφρένεια έχει εξήγηση. Τα
προεκλογικά deal εξυπηρετήσεων ρουσφέτι στις µεγάλες αλυσίδες σουπερµάρκετ. Έτσι χτίζεται το κλειστό σύστηµα πολιτικής,
οικονοµικής και µιντιακής εξουσίας. Η εξαφάνιση µέσω απουσίας
ρευστότητας δια της µη δανειοδότησης από τις τράπεζες της µικρής και µεσαίας επιχείρησης, του µικρού παραγωγού, του µικρού
επαγγελµατία, του µικρού εµπόρου, δηλαδή της ραχοκοκαλιάς
του παραγωγικού κορµού της χώρας οδηγεί στις ολιγοπωλιακές
καταστάσεις, γιατί µε τους λίγους κλείνονται πιο εύκολα τα ταµεία.
Γι’ αυτό τι τους λέτε; Ή συνενωθείτε ή θα σας εξαφανίσουµε.
Όταν, όµως, το φέρνει ως τροπολογία ο ΣΥΡΙΖΑ –δηλαδή, τη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης- εσείς, η Κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη, το απορρίπτετε. Όταν το ίδιο ακριβώς προτείνουν και οι επαγγελµατικές ενώσεις του κλάδου των καυσίµων
στην πατρίδα µας. Δηµόσια η Πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών του Νοµού Αττικής η κ. Ζάγκα δήλωσε ότι δεν µπορεί από το
1,5 ευρώ για τη βενζίνη το 1 ευρώ -έχει πάει στο 1,9- να είναι
φόροι. Δίκιο έχετε, κυρία Πρόεδρε, κυρία Ζάγκα, αλλά πώς θα
πληρώσει ο Μητσοτάκης σας τους διπλάσιους µετακλητούς µε
τους διπλάσιους µισθούς; Πώς θα πληρωθούν τα golden boys της
ΔΕΗ µε τα 1000 ευρώ ηµερησίως; Πώς θα πληρώσεις τους «Γκόρτσους» διοικητές των νοσοκοµείων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Τριανταφυλλίδη, έχετε ξεπεράσει τον χρόνο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Κοντολογίς, επτά προτάσεις από την πλευρά µας. Σήµερα κατατέθηκε η πρόταση. Να µην
κρύβεται ο κ. Μητσοτάκης, να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει
γι’ αυτό που αποτελεί το νούµερο ένα πρόβληµα µαζί µε την πανδηµία, για την ακρίβεια.
Αύξηση του κατώτατου µισθού στα 800 ευρώ. Κατάργηση του
τέλους επιτηδεύµατος ανεξαρτήτου επαγγέλµατος. Κατάργηση
της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούµενους και αγρότες που
έχουν ετήσιο εισόδηµα έως 40.000 ευρώ. Έκτακτη εισοδηµατική
ενίσχυση των αγροτών και επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο κίνησης. Επέκταση το ανώτατο όριο µηνιαίων δόσεων στις σαράντα οκτώ από είκοσι τέσσερις για
βεβαιωµένες οφειλές που δηµιουργήθηκαν κατά τα φορολογικά
έτη –κορωνοέτη- 2020 και 2021…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κύριε Τριανταφυλλίδη. Δεν έχουµε γενικευµένη επερώτηση. Ολοκληρώστε,
έχετε πάει στα εννέα λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τελεία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Είχα την αίσθηση ότι όπως
και οι άλλοι συνάδελφοι µίλησαν δυο λεπτά παραπάνω, έτσι θα
είχα και εγώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μην έχετε τέτοια αίσθηση. Όσο προεδρεύω εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο. Κλείστε, όµως,
γιατί προκαλείτε τώρα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με προσβάλλετε και
εµένα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Τι κάνω; Προκαλώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Είστε κυνικοί. Πιο ξεκάθαρα δεν θα µπορούσατε να το πείτε στους παραγωγούς. Θέλεις
πάγκο στις λαϊκές αγορές; Η λύση είναι µια: Μεσάζοντες. Μεσάζοντες παντού, στα πάντα, για τους πάντες. Είστε το κόµµα των
µεσαζόντων, όχι των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Είστε το
κόµµα των αεριτζήδων, όχι των παραγωγών. Είστε το κόµµα των
παρασιτικών κερδοσκόπων, όχι το κόµµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώσατε, κύριε
Τριανταφυλλίδη, σας ευχαριστούµε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Εµείς µε τους καταναλωτές, εσείς µε τα συµφέροντα. Εµείς µε τους παραγωγούς, εσείς
µε τους µεσάζοντες. Θα έρθει σύντοµα η ώρα που θα κριθείτε από
τον λαό αµείλικτα για όλα αυτά.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον
λόγο παρακαλώ επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Σιµόπουλε, εξηγήστε σε τι συνίσταται το προσωπικό για το οποίο ζητάτε τον λόγο.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη είπε και τους εκατόν πενήντα οχτώ
Βουλευτές της Πλειοψηφίας ουσιαστικά σχιζοφρενείς και επειδή
είµαι ένας από τους σχιζοφρενείς θέλω να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, απαντήστε.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Οι εκατόν πενήντα
οχτώ, λοιπόν, κατά τον συνάδελφο σχιζοφρενείς είναι αυτοί οι
οποίοι µε την προσπάθειά τους και την απόλυτη συνεργασία µε
τον Υπουργό, έχουν φέρει ένα νοµοσχέδιο που στην τελική του
µορφή το αγκαλιάζουν οι λαϊκές αγορές. Γιατί –θυµίζω- ότι η πλειοψηφία…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Γι’ αυτό σήκωσαν µαύρες
σηµαίες, κύριε Σιµόπουλε;
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Η πλειοψηφία των
οµοσπονδιών από όλη την Ελλάδα είναι υπέρ του νοµοσχεδίου και
διαφωνεί…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Μαύρες σηµαίες σήκωσαν, κύριε Σιµόπουλε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Τριανταφυλλίδη,
είστε και από µακριά και προκαλείτε και διακοπές. Σας ακούσαµε
χωρίς να σας διακόψουµε επί δεκάµισι λεπτά. Μην ανοίγετε, λοιπόν, το µικρόφωνο, θα µε αναγκάσετε να σας διακόψω από εδώ
και δεν το θέλω.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Διαφωνεί, λοιπόν, µε
το νοµοσχέδιο µια οµοσπονδία παραγωγών από την Αθήνα στην
οποία ηγείται –και καλά κάνει, δικαίωµά του είναι- άνθρωπος που
ήταν υποψήφιος στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και µια οµοσπονδία
από τη Θεσσαλονίκη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Δεν είναι προσωπικό, κύριε συνάδελφε.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Η σχιζοφρένεια είναι,
όµως.
Τώρα να µιλήσω λίγο και µε ψυχιατρικούς όρους.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Δεν είναι προσωπικό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εξήγησε το προσωπικό νοµίζω και το καταλάβατε. Απεκλήθη σχιζοφρενής και απαντάει.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Στο προσωπικό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν θα καθοδηγήσετε
εσείς τι θα απαντήσει στον λόγο που ζήτησε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Να απαντήσει επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεχίστε, κύριε Σιµόπουλε.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Στην Ψυχιατρική υπάρχει ο όρος ψευδοπεριβάλλον. Το υποκείµενο δηµιουργεί ένα ψευδοπεριβάλλον διαφορετικό από την
πραγµατικότητα. Αντιδρά στο ψευδοπεριβάλλον, ενώ το πραγ-
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µατικό περιβάλλον αντιδρά πάνω του. Έτσι έχουν δηµιουργήσει
οι συνάδελφοι ένα ψευδονοµοσχέδιο και επιχειρηµατολογούν σε
κάτι που δεν υπάρχει.
Όσο για τους ψυχασθενείς της πλειοψηφίας, θεωρώ ότι ήταν
µια ατυχής στιγµή του συναδέλφου µου από τη Θεσσαλονίκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σιµόπουλο.
Τον λόγο τώρα έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική
Συµµαχία κ. Ραλλία Χρηστίδου.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω πόσο φτωχότερη είναι η
ελληνική Βουλή, χωρίς τη Φώφη Γεννηµατά. Ένα βασικό µήνυµα
που επιλέγω και νοµίζω ότι θα ήθελε και εκείνη να παραµείνει
µαζί µε µια σηµαντική πολιτική πορεία σε ένα ανδροκρατούµενο
χώρο και µαζί µε την αξιοπρέπεια και τη µαχητικότητά της είναι
η εµµονή, αν µου επιτρέπεται η λέξη, µε το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας. Η ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας στην πράξη
και όχι στα λόγια, όπως τη βλέπουµε σήµερα, ως παρακαταθήκη
για τις επόµενες γενιές.
Ένα ακόµη πράγµα που θα µείνει χαραγµένο στη µνήµη του
ελληνικού λαού ήταν εκείνη η προτροπή της προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι ορισµένα θέµατα
όπως είναι τα θέµατα για την υγεία, δεν είναι θέµατα που είναι
για επικοινωνία και για κατανάλωση -όπως έλεγε- και είναι ζητήµατα που χρειάζονται µια µεγαλύτερη ανθρωπιά.
Πάµε τώρα στην ηµερήσια διάταξη. Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται να δώσει
άλλο ένα οικονοµικό χτύπηµα στο µέσο ελληνικό νοικοκυριό, ενώ
οι υπόλοιπες πολιτικές επιλογές της Κυβέρνησης το έχουν ήδη
ζηµιώσει µε πάρα πολλούς τρόπους.
Η πανάκριβη ενέργεια, ΔΕΗ, φυσικό αέριο, βενζίνη, τα αγαθά
που έχουν πάρει την ανηφόρα. Οι τηλεπικοινωνίες. Όλα συνιστούν ανελαστικές ανάγκες και δαπάνες που για κάποιον λόγο
δεν ρυθµίζονται από τα επιτελικά στελέχη της Κυβέρνησης, από
την επιτελικά ανέµελη Κυβέρνηση, καθώς µόνη της πρόταση
είναι η παράταση οφειλών. Αφήνονται, όµως, σε ασυδοσία ολιγοπωλίων να τσακίζουν ήδη τα αδύναµα νοικοκυριά που είναι αµφίβολο αν θα τα καταφέρουν τον χειµώνα που ήδη έχει έρθει.
Η πρόσβαση όλων στη λαϊκή ιδίως των µικρών και των πολλών
ενοχλούσε από ό,τι φαίνεται την Κυβέρνηση, γιατί άφηνε στους
πολίτες επιλογές και έριχνε τις τιµές. Έδινε δυνατότητα να συναλλάσσονται και να κερδίζουν και οι παραγωγοί και οι πολίτες
αδιαµεσολάβητα, µε καλές τιµές και ζεστό χρήµα στους µεν, µε
καλά προϊόντα και ποικιλία για όλα τα βαλάντια στους δε.
Ουσιαστικά, αυτό ήταν -και είναι- η λαϊκή στη συνείδηση του
κόσµου και γι’ αυτό στην πραγµατικότητα την εµπιστεύεται τόσα
χρόνια, για την ποιότητα, την εποχικότητα, τις τιµές και την προσωπική σχέση εµπιστοσύνης µε τον παραγωγό της επιλογής του.
Έτσι, όµως, έµεναν εκτός εξίσωσης οι χονδρέµποροι και οι µεσάζοντες, ενώ όσο ο κόσµος πιέζεται οικονοµικά στρέφεται όλο
και περισσότερο στη λαϊκή αγορά. Οπότε έπρεπε να ελεγχθεί,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και αυτό το κοµµάτι της πίτας.
Οι διακηρύξεις περί δήθεν εξορθολογισµού και εκσυγχρονισµού έφεραν τελικά ένα νοµοσχέδιο τόσο κακό, για το οποίο
είστε υπερήφανοι, που η µόνη –δήθεν- ωφέλεια για τον πολίτη
είναι να βρίσκει µέσω κινητού σε ποια λαϊκή στην Αττική είναι
φθηνότερη η ντοµάτα, λες και πρόκειται να αλλάξει δήµο κάποιος για να πάει να την ψωνίσει.
Μιλάµε εν τω µεταξύ για τον ίδιο πολίτη που λόγω ανάγκης όλο
και περισσότερο επιλέγει να πάει στο κλείσιµο της αγοράς για να
βρει πιο φθηνές τιµές. Δυστυχώς, παρά την πίεση από όλους τους
ενδιαφερόµενους και τις αλλαγές που έγιναν στο νοµοσχέδιο, το
βασικό αρνητικό του σηµείο δεν µεταβλήθηκε όσον αφορά τον
σταδιακό εξοβελισµό των παραγωγών από τις λαϊκές, αφού καταργείται η προϋπόθεση συµµετοχής του 50% παραγωγών τουλάχιστον έναντι των επαγγελµατιών, µία πρόνοια που είχε φέρει ο
ΣΥΡΙΖΑ και είχε ψηφίσει η Νέα Δηµοκρατία το 2017 και τώρα την
αλλάζει χωρίς καµµία δικαιολογία. Παράλληλα, η άδεια του παραγωγού µετατρέπεται σε µία θέση λαϊκής και άρα χάνεται η µέχρι
τώρα δυνατότητα του παραγωγού για επέκταση και χρήση της
άδειας όπου θέλει, εφόσον ίσχυαν οι άλλες προϋποθέσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ενώ η Κυβέρνηση εξαντλεί όλη της την ταξική αυστηρότητα
στους παραγωγούς κρατάει όλη της την επιείκεια για τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών κολλεγίων και µάλιστα, τόσο προκλητικά, ώστε
να συµπεριλαµβάνει άρθρα, όπως το άρθρο 71 και το άρθρο 72,
σχετικά µε την ευκολότερη αδειοδότηση µέσα στο εν λόγω νοµοσχέδιο, κατά παρέκκλιση κάθε ορθής νοµοθέτησης και χωρίς φυσικά να έχει διαβουλευθεί µε κανέναν, πέρα από αυτούς που
έρχεται να ευεργετήσει, όπως κατήγγειλε και στην ακρόαση φορέων η ΟΙΕΛΕ.
Είναι εξαιρετικά προβληµατικό το γεγονός ότι ένας εκπαιδευτικός οργανισµός που ζητά άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ
θα θεωρείται αδειοδοτηµένος αν απλώς µέσα σε πέντε µήνες δεν
ελεγχθεί από τον εν λόγω φορέα κτηριολογικών προδιαγραφών
και θα λαµβάνει άδεια λειτουργίας αυτοµάτως. Αν ο ΕΟΠΠΕΠ
είναι υποστελεχωµένος, η λύση είναι η ενίσχυσή του µε προσωπικό και όχι οι αδειοδοτήσεις χωρίς έλεγχο και χωρίς νοµικές συνέπειες, ούτε για εκείνον που δεν είχε τον έλεγχο και βέβαια ούτε
για εκείνον που δεν πληροί τις προϋποθέσεις. Αυτή η ρύθµιση
πρέπει να ανακληθεί, καθώς επηρεάζει κτηριακές προϋποθέσεις
ασφάλειας και συντήρησης συµπεριλαµβανοµένης και της στατικότητας του κτηρίου, αλλά και τυχόν αυθαιρεσίες στην κατασκευή, του αν πληρούνται οι όροι που έχουν τεθεί για την
πανδηµία, αν υπάρχουν πρόνοιες για πρόσβαση στο κτήριο για
άτοµα µε αναπηρία κ.λπ..
Τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών να αδειοδοτούνται πλέον µε γνωστοποίηση των πτυχίων τους και σχεδόν µε
τίποτε άλλο. Χρειάζεται εποµένως περισσότερος και συστηµατικός έλεγχος, τόσο από άποψη δοµών και κτηρίων όσο και από
άποψη αντικειµένου και προσόντων των διδασκόντων. Η έλλειψη
ελέγχου εδώ δεν ευνοεί την επιχειρηµατικότητα ακόµα και µε
τους όρους που την εννοεί η Νέα Δηµοκρατία. Την ασυδοσία ευνοεί και τους κακούς επιχειρηµατίες σε βάρος των καλών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι απαράδεκτο η Κυβέρνηση
να νοµοθετεί τόσο ευκαιριακά και µεροληπτικά µε γνώµονα το
συµφέρον ορισµένων. Στο εν λόγω νοµοσχέδιο έφτασε από το ένα
άκρο της αυστηρότητας στο άλλο άκρο της επιείκειας, ανάλογα
µε το ποιον έχει απέναντί της. Από τη µία πλευρά, έχουµε µοριοδότηση για να αποκλείει περισσότερους παραγωγούς στις λαϊκές
και περιορισµούς προκειµένου να µπορέσουν να πάρουν όχι πλέον
άδεια, αλλά µία θέση σε µία λαϊκή. Υπάρχουν άλλοι όροι και προϋποθέσεις σε κάθε λαϊκή και απαγορευτικά πρόστιµα. Ακόµη, αν
ξεχάσει κάποιος παραγωγός µέσα σ’ έναν χρόνο, δύο χρόνια αποδείξεις, ανεξαρτήτως ποσού, χάνει την άδειά του.
Από την άλλη, έχουµε µία επίδειξη µεροληψίας χωρίς προηγούµενο, µε άρθρα που αφορούν σε άλλο Υπουργείο -τα ίδια
θα κάνετε και στο αυριανό νοµοσχέδιο- και άλλο αντικείµενο
µέσα στο ίδιο νοµοσχέδιο, όπου η Κυβέρνηση δείχνει ως Ιανός
ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο, ένα πρόσωπο ανοχής και
απλοποίησης διαδικασιών για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς
οργανισµούς που απείρως είναι πιο σοβαρές από αυτές που περιγράψαµε πριν και µε υπαρκτό κίνδυνο για εκπαιδευόµενους και
εκπαιδευτικούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής: Οι όποιες για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόµενους απλοποιήσεις επανασχεδιάστηκαν και
απλοποιήθηκαν, προκειµένου να διευκολύνουν ορισµένους
έναντι στο συµφέρον της κοινωνικής πλειοψηφίας. Η κοινωνική
πλειοψηφία, αυτό που λέµε και ξαναλέµε, οι πολλοί, θα είναι
αυτοί οι οποίοι θα πληρώσουν ακριβότερα και τα προϊόντα της
λαϊκής πάρα πολύ σύντοµα. Οι πολλοί είναι αυτοί που εξαναγκάζονται να µείνουν εκτός δηµόσιου πανεπιστηµίου, είναι εκείνοι
που υποχρεώνονται να πάνε σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
είναι εκείνοι που έχουν πάρει άδεια µετά από εξπρές ελεγκτικές
διαδικασίες. Αυτοί οι πολλοί όµως -και κλείνω και ευχαριστώ για
την ανοχή, κύριε Πρόεδρε- είναι εκείνοι που θα σας δώσουν
πάρα πολύ σύντοµα µια απάντηση. Και αυτή η απάντηση, να
είστε σίγουρες και σίγουροι, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης,
ότι δεν θα σας αρέσει καθόλου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Χρηστίδου.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο κύριος Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχω ξεχάσει ν’ αναφερθώ στο θέµα αυτό και παίρνω αφορµή
από την αναφορά της συναδέλφου της κ. Χρηστίδου προηγουµένως που αναφέρθηκε µε τόσο στεντόρεια φωνή για το θέµα
των διατάξεων που αφορούν σε ιδιωτικά σχολεία και τα Κέντρα
Ελευθέρων Σπουδών, τα οποία συµπεριλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο. Η κυρία συνάδελφος µας κατηγορούσε ότι αυτή η απλοποίηση της διαδικασίας µε τη γνωστοποίηση και την αυτόµατη
άδεια µετά την παρέλευση κάποιου χρόνου είναι απαράδεκτη.
Κάπου σας παρέσυρα, όχι επίτηδες, αλλά επειδή εγώ έχω ξεχάσει ν’ αναφερθώ σε αυτό το θέµα. Το εξήγησα στον κ. Χαρίτση
όταν µε ρώτησε στην επιτροπή και νόµιζα ότι σας είχε ενηµερώσει.
Το συγκεκριµένο άρθρο που αφορά στις απλοποίησης των
ιδιωτικών σχολείων, των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στο παρόν νοµοσχέδιο, κυρία Χρηστίδου και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, είναι η εφαρµογή του µνηµονίου ΣΥΡΙΖΑ και η εφαρµογή
του νόµου περί απλοποιήσεων του ΣΥΡΙΖΑ του 2016.
Όπως θυµάστε, έχω φέρει µέχρι στιγµής δύο διαφορετικούς
νόµους, όπως υποχρεούµουν από το µνηµόνιο που είχατε ψηφίσει, για την απλοποίηση µιας σειράς επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στον τουρισµό, στην υγεία, στα συνεργεία κ.λπ..
Και τους δύο σχετικούς νόµους, κυρία Χρηστίδου, τους δικούς
µου νόµους, ο ΣΥΡΙΖΑ τους υπερψήφισε στη Βουλή, ακριβώς
διότι οι νόµοι αυτοί ήρθαν ως αποτέλεσµα του δικού σας αρχικού
νόµου του 2016 και των δεσµεύσεων που προέβλεπε µε αυστηρό
χρονοδιάγραµµα να έχουµε προχωρήσει σε αυτές τις συγκεκριµένες απλοποιήσεις.
Ο µόνος λόγος που τα ιδιωτικά σχολεία και τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια δεν είχαν έρθει µέχρι σήµερα και ήρθαν ξεχωριστά σήµερα στο νοµοσχέδιο αυτό είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν
είχε ολοκληρώσει τη διαπραγµάτευση µε τους θεσµούς µέχρι
την ώρα που καταθέσαµε και ψηφίσαµε τον δεύτερο περί απλοποιήσεων νόµο, όπου κανονικά θα ήταν άρθρο σε αυτόν τον
νόµο, συνεχίστηκε η διαπραγµάτευση µε τους θεσµούς και κατά
τη διάρκεια του θέρους και υποσχεθήκαµε στους θεσµούς ότι
στο πρώτο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης θα συµπεριληφθούν αυτά τα άρθρα.
Αυτό που θέλω να σας πω, λοιπόν, είναι ότι κατηγορήσατε µία
σειρά άρθρων που είναι αποτέλεσµα προηγούµενου δικού σας
νόµου και εφαρµογή προηγούµενων δικών σας δεσµεύσεων. Αν
τα συγκεκριµένα άρθρα δεν τα είχα φέρει ξεχωριστά στο νοµοσχέδιο των λαϊκών αγορών, αλλά ήταν στην ώρα τους στο δεύτερο περί απλοποιήσεων νοµοσχέδιο, εσείς προσωπικά, κυρία
Χρηστίδου, θα το είχατε ψηφίσει. Αυτό το λέω ως παράδειγµα
του πόσο η συζήτηση τελικά στο Κοινοβούλιο γίνεται περί όνου
σκιάς και µεταξύ κωφών. Τα άρθρα τα συγκεκριµένα για τα οποία
µίλησε η κ. Χρηστίδου είναι άρθρα ΣΥΡΙΖΑ και κατ’ εφαρµογή
του µνηµονίου ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα, λοιπόν, κάποια στιγµή αν θέλετε να µιλάµε –επαναλαµβάνω- κύριοι συνάδελφοι, και µε σοβαρότητα ως Βουλευτές πρέπει στοιχειωδώς να ξέρουµε γιατί µιλάµε.
Με στεντόρεια τη φωνή είπατε -και αναγκάζοµαι να το πω για
άλλη µια φορά- για το φοβερό νοµοσχέδιο µε τα δρακόντεια πρόστιµα που αφαιρούν την άδεια από τους εργαζόµενους βιοπαλαιστές των λαϊκών αγορών. Ο δικός µας νόµος, αυτός που
ψηφίζουµε σήµερα, είναι ηπιότερος ως προς τα πρόστιµα και
αφαιρεί σε λιγότερες περιπτώσεις την άδεια, για µικρότερο χρονικό διάστηµα, από τον ήδη ισχύοντα νόµο του ΣΥΡΙΖΑ.
Σας διαβάζω, κύριε Πρόεδρε, για να το πληροφορηθεί η κ.
Χρηστίδου τι έγραφε ο νόµος που ισχύει σήµερα, είναι το άρθρο
55: «Αν σε διάστηµα ενός έτους διαπιστωθεί ότι ο πωλητής έχει
υποπέσει στην ίδια παράβαση του νόµου, το πρόστιµο διπλασιάζεται». Ποιο πρόστιµο; Των 1.000 ευρώ. «Αν αρχικώς προβλέπεται ως κύρωση –προσέξτε- η προσωρινή ανάκληση της άδειας,
τότε σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης επιβάλλεται η
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οριστική ανάκληση της άδειας ανεξαρτήτως του χρόνου τέλεσης
της παράβασης. Αυτό είναι το άρθρο 55 του νόµου του ΣΥΡΙΖΑ.
Τέταρτη παράγραφος: «Η άδεια ανακαλείται προσωρινά για
έξι µήνες εφόσον σε διάστηµα δύο ετών ο δικαιούχος πωλητής
υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση του νόµου για πάνω από
τέσσερις φορές». Αν έχει υποπέσει σε διάστηµα δύο ετών σε τέσσερις παραβάσεις, η υπηρεσία που καταχώρησε και βεβαίωσε
την τελευταία παράβαση ενηµερώνει εγγράφως τον δικαιούχο
για τις επιπτώσεις επιπλέον παράβασης.
Δηλαδή εσείς αφαιρούσατε την άδεια για έξι µήνες ή και για
πάντα σε τέσσερις συνεχόµενες παραβάσεις. Εµείς αφαιρούµε
την άδεια µόνο σε µία περίπτωση, στην περίπτωση που πιάσει ο
έλεγχος σε έναν πάγκο λαϊκής που υποχρεούται εκ του κώδικα
βιβλίων και στοιχείων να έχει ταµειακή µηχανή και δεν έχει, όχι
που δεν έχει κόψει µια απόδειξη, αλλά που δεν έχει κόψει καµµία
απόδειξη ποτέ. Αυτός µόνο χάνει την άδεια. Και πάντα µιλάµε για
αριθµό παραβάσεων, αριθµό ελέγχων δηλαδή, δηλαδή όχι αποδείξεων. Δηλαδή να σε πιάσω να έχεις παραβάσεις στον πρώτο
έλεγχο, ας σε πιάσω να έχεις παραβάσεις και στον δεύτερο και
στο τρίτον έλεγχο –όπως κάναµε τώρα- τότε βάζουµε τα πρόστιµα τα οποία έχουµε προβλέψει.
Άρα αυτό που ισχύει είναι ότι ο νόµος που ψηφίζουµε σήµερα,
κυρία Ραλλία Χρηστίδου και οι υπόλοιποι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ηπιότερος ως προς τα πρόστιµα από ό,τι αυτό που έχετε ψηφίσει
εσείς.
Τα λέω µήπως καταφέρουµε και συνεννοηθούµε.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για
ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρία Χρηστίδου, δεν
µπορείτε να πάρετε τον λόγο, παρά µόνο Κοινοβουλευτικός σας
Εκπρόσωπος.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Επί προσωπικού, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Προσωπικό θέµα δεν
υπήρξε. Υπήρξε απάντηση του Υπουργού σε όσα εσείς ισχυριστήκατε. Αν κάποιος συνάδελφός σας που ακολουθεί στο Βήµα
θέλει να πει κάποια πράγµατα, µπορεί. Αλλιώς ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος µπορεί να µιλήσει.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Επί προσωπικού, κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο για λιγότερο από ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Αν και δεν δικαιούστε
γιατί δεν υπήρξε προσωπικό, πάρτε τον λόγο για να µην σας χαλάσω το χατίρι, για ένα λεπτό.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Ούτε ένα λεπτό δεν θα χρειαστώ.
Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό γιατί ανέφερε το όνοµά µου κατά παρέκκλιση και κατά παράβαση του Κανονισµού της Βουλής πάνω από πέντε µε έξι φορές.
Σας ευχαριστώ θερµά, λοιπόν.
Και βέβαια παραβαίνετε τον Κανονισµό και εσείς που είσαστε
τόσα χρόνια Βουλευτής και έχετε τόση εµπειρία, όπως µας αναφέρατε προηγουµένως θα έπρεπε αυτό να το γνωρίζετε.
Δεύτερον, σας αξίζουν πραγµατικά συγχαρητήρια γιατί έχετε
ένα τεράστιο προσόν το οποίο σας το αναγνωρίζουν όλοι. Ποιο
είναι αυτό το προσόν; Το ότι έχετε εισάγει σχολή στην πολιτική
ζωή, σχολή στρεψοδικίας, δηλαδή, να ακούτε κάτι και αυτό το
κάτι να το µεταφράζετε σύµφωνα µε αυτό που θέλετε να δείξετε
στον κόσµο.
Όσον αφορά τη στεντόρεια φωνή µου την οποία ειρωνευτήκατε, θα ήθελα να πω το εξής: Με τη δική σας φωνή που συνήθως πιάνει πολύ υψηλή κλίµακα, µε πολλή εσείς µεγάλη χαρά να
σας στείλω σε δάσκαλο να σας κάνει ορθοφωνία.
Και το τελευταίο, γιατί σας είπα ότι ούτε ένα λεπτό δεν θα χρειαστώ: Είναι τιµή µου εσείς να λέτε ότι εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνουµε
λάθος και δεν ξέρουµε ούτε να διαβάσουµε και δεν ξέρουµε τι
λένε τα άρθρα στα σχέδια νόµου που φέρνετε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία ο κ. Ξανθόπουλος.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ως τοµεάρχης δικαιοσύνης κατ’ αρχάς θα ξε-
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κινήσω επί της διαδικασίας. Μετά από έναν χρόνο διαβούλευσης
και προσχεδίων έρχεται ένας νόµος χωρίς αιτιολογική έκθεση
και αυτό πρέπει να το προσέξετε γιατί αφορά την ποιότητα του
νοµοθετικού έργου. Βεβαίως, δεν είναι προαπαιτούµενο σήµερα
αλλά είναι ενδεικτικό ότι για το κοµµάτι αυτό ουσιαστικά καλύψατε την πληµµέλεια τελευταία στιγµή ανανεώνοντας ένα κείµενο το οποίο υπάρχει στη διαβούλευση. Στο 25% των άρθρων
προβλέπονται δεκαεπτά υπουργικές αποφάσεις. Καταλαβαίνετε
ότι ουσιαστικά η νοµοθετική διαδικασία που ακολουθεί η Βουλή
εξαρτάται από άλλους παράγοντες εκτός της δηµόσιας συζήτησης και της δηµόσιας αντιπαράθεσης.
Επί της ουσίας τώρα. Αρχή σοφίας ονοµάτων επίσκεψις. Και
µιλάµε για το νοµοσχέδιο της λαϊκής αγοράς. Είναι λαϊκή αυτή
αγορά; Τι σηµαίνει λαϊκή αγορά κατά το κοινώς λεγόµενο; Είναι
η αγορά που έχει ζωή ενός αιώνα και αποτελεί ένα τόπο συνάντησης των παραγωγών µε τους καταναλωτές. Με το προτεινόµενο νοµοσχέδιο ενισχύεται, υλοποιείται αυτό το περιεχόµενο
που δίνει η ιστορική διαδροµή, αλλά και η ζώσα πραγµατικότητα,
ο όρος «λαϊκή αγορά»; κατά την άποψή µας όχι.
Και πραγµατικά θέλω να συνεισφέρω στη συζήτηση σοβαρά
ότι έχετε στο µυαλό σας ένα µοντέλο επιχειρηµατικής δραστηριότητας το οποίο στο µεγάλο κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας
δεν βρίσκει ανταπόκριση. Δηλαδή στην επαρχία -εγώ προέρχοµαι από τη Δράµα και σας διαβεβαιώνω- η λαϊκή αγορά αποτελεί
έναν τόπο συνάντησης, ένα κύτταρο κοινωνικής συνεύρεσης.
Έρχονται οι παραγωγοί, έρχονται και οι καταναλωτές οι οποίοι
συναλλάσσονται οι µεν για να πουλήσουν τα προϊόντα τους και
κατά τεκµήριο να επιβιώσουν και οι άλλοι για να αποκτήσουν
φθηνά προϊόντα και βέβαια σε καλή τιµή και σε εξαιρετική ποιότητα.
Τι κάνετε, λοιπόν, µε την παρέµβαση εσείς; Μετατρέψατε την
άδεια από άδεια παραγωγού σε άδεια επαγγελµατία. Δεν είναι ο
ρόλος της λαϊκής αγοράς αυτόν τον οποίον θέλετε να προσδώσετε. Από προσωποπαγές δικαίωµα, λοιπόν, η άδεια -όπως λέµε
εµείς οι νοµικοί- γίνεται πραγµατοπαγές. Και έτσι λοιπόν, αυτός
που έχει µια άδεια, ο όποιος είναι µικροπωλητής αδειούχος,
παύει να είναι αδειούχος µικροπωλητής και είναι κάτοχος άδειας
που πουλάει.
Περαιτέρω ανατρέπετε την αναλογία του 50% που σηµαίνει ότι
ουσιαστικά δεν υπάρχει όριο εάν θα µπούνε επαγγελµατίες της
αγοράς ή παραγωγοί µέσα σε µια λαϊκή αγορά. Ενδεχοµένως
αυτός να είναι ο στόχος σας. Πολιτικά προβλέπεται στο να αίρονται κάθε είδους εµπόδια ώστε να προχωρά η επιχειρηµατικότητα µε τη δική σας λογική. Στην πράξη, όµως, υπονοµεύετε και
τον θεσµό των λαϊκών αγορών και τη δυνατότητα των παραγωγών να έχουν ένα µέσον για να βιοπορίζονται.
Θέλω να θέσω και µια κοινωνική παράµετρο η οποία δεν φαίνεται στο νοµοσχέδιό σας. Κύριε Υπουργέ, συνηθέστερα οι άνθρωποι, και οι µικροπωλητές και οι παραγωγοί, είναι άνθρωποι
των λαϊκών τάξεων. Είναι οµάδες µπορώ να πω και στα όρια του
κοινωνικού περιθωρίου, Ροµά, άνθρωποι που δεν έχουν άλλη ευκαιρία. Οι άνθρωποι αυτοί, λοιπόν, ουσιαστικά µέσα από αυτήν
τη διαδικασία κερδίζουν τα προς το ζην και παραµένουν ενεργοί
στον κοινωνικό ιστό. Εάν αυτούς τους ανθρώπους τους εξοβελίσετε από τη διαδικασία της λαϊκής αγοράς, εκτός της ζηµιάς που
θα υποστούν οι καταναλωτές, υφίστανται και οι ίδιοι ζηµία διότι
ουσιαστικά εξοβελίζονται στο κοινωνικό περιθώριο.
Αν ένας έχει έναν τρόπο να πορίζεται, να βγάζει τα προς το
ζην επί σειρά ετών και σε αυτή την κατεύθυνση ενεργεί, όταν του
αφαιρέσετε αυτήν τη δυνατότητα αντιλαµβάνεστε ότι δεν του
αφήνετε σχεδόν καµµία. Και είναι προφανές και αυτονόητο πού
θα στραφεί για να επιβιώσει.
Η πορεία των λαϊκών αγορών, έτσι όπως εσείς την µετασχηµατίζετε, ουσιαστικά έχει µια ευθεία αναλογία µε την πορεία της
ελληνικής οικονοµίας. Ξεκίνησε για τους παραγωγούς και θα καταλήξει στους καταναλωτές. Κι εσείς ουσιαστικά την µεταλλάσσεται και από τους παραγωγούς την παίρνετε και την δίνετε
στους επιχειρηµατίες.
Αυτό είναι το βασικό κριτήριο και το βασικό σηµείο µε το οποίο
προσερχόµαστε στον δηµόσιο διάλογο. Αλλάζετε τον πυρήνα
της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και εξοβελίζετε αυτούς που
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κατά τεκµήριο ζουν από τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς. Αναφέρθηκαν και ο εισηγητής µας και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, καθώς και οι υπόλοιποι οµιλητές, στα επιµέρους.
Θέλω να κλείσω µε το εξής: Μ’ αυτόν τον τρόπο εκτοπίζετε
τους παραγωγούς και οδηγείτε εµάς τους καταναλωτές στα µεγάλα καταστήµατα τροφίµων. Ξηλώνεται το υπάρχον θεσµικό
πλαίσιο, όπου αντί για άδεια θα υπάρχει θέση και καταργείται ο
πυρήνας του νοµοσχεδίου για τον τρόπο λειτουργίας της λαϊκής
αγοράς. Τα κριτήρια που βάζετε για να κατακτήσει κάποιος τη
θέση είναι αδιανόητα για ανθρώπους οι οποίοι, όπως σας είπα,
είναι µικροπωλητές και πολλοί από αυτούς είναι στα όρια του κοινωνικού περιθωρίου. Ουσιαστικά, µε την ανατροπή του «50%50%» αποκλείετε τους εκπροσώπους των παραγωγών από αυτή
καθαυτή τη λαϊκή αγορά και βεβαίως διαλύετε τις αγορές των
καταναλωτών, αφού καταργείτε χωρίς καµµία αιτιολόγηση το
άρθρο 37. Θα ήθελα, λοιπόν, µία εξήγηση.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, αν υπάρχει ένα πρόβληµα λειτουργίας
των λαϊκών αγορών, να το δούµε και να το αντιµετωπίσουµε.
Όµως, το να αλλάξουµε τη δοµή της λαϊκής αγοράς, όπου θα γίνεται ένα σαφάρι πλειοδοσίας για να αποκτήσει κάποιος µια
θέση, δεν µπορεί να γίνει δεκτό. Και βεβαίως, γι’ αυτόν τον λόγο
το καταψηφίζουµε συνολικά.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Ξανθόπουλο.
Καλείται τώρα στο Βήµα η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Καλλιόπη Βέττα.
Ορίστε, κυρία Βέττα, έχετε τον λόγο.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο επιβεβαιώνει µε τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι η Κυβέρνηση στην
προσπάθειά της να υλοποιήσει τη σκληρή νεοφιλελεύθερη
ατζέντα της αγνοεί την πραγµατικότητα και επιτίθεται συστηµατικά στα δικαιώµατα των µικρών και µεσαίων στρωµάτων. Μάλιστα, δείχνει µια τεράστια αναλγησία καθώς αναδιατάσσει το
σκηνικό των λαϊκών αγορών επιτιθέµενη τόσο στους παραγωγούς όσο και στους εµπόρους, σε µια περίοδο που η υγειονοµική
κρίση συµπαρασύρει όλη την κοινωνία.
Την ώρα που έχουµε ρεκόρ κρουσµάτων, όπως δυστυχώς και
θυµάτων, η Κυβέρνηση επιλέγει να στοχοποιήσει έναν κλάδο που
έχει πληρώσει µε βαρύ τίµηµα την ανικανότητα, την ολιγωρία και
τις τραγελαφικές αποφάσεις των αρµόδιων Υπουργών. Παράλληλα, σε µια επίδειξη πολιτικού αµοραλισµού επιτίθεται στις λαϊκές αγορές, σε έναν µακρόχρονο και εδραιωµένο θεσµό στην
ελληνική κοινωνία. Στις λαϊκές αγορές ο καταναλωτής µπορεί να
βρει φθηνά και ποιοτικά αγαθά, ενώ παράλληλα ο παραγωγός
µπορεί να διαθέσει αδιαµεσολάβητα τα προϊόντα του χωρίς εµπόρους και µεσάζοντες.
Αν οι λαϊκές αγορές ήταν πάντοτε το καταφύγιο των συµπολιτών µας που ήθελαν να αγοράσουν καλά και οικονοµικά προϊόντα, σήµερα µε την άνοδο των τιµών και την ανεξέλεγκτη
ακρίβεια είναι σχεδόν απαραίτητες για την επιβίωσή τους. Γι’
αυτό, εξάλλου, απολαµβάνουν την εµπιστοσύνη της ελληνικής
κοινωνίας. Το Ινστιτούτο Καταναλωτών σε έρευνά του αναφέρει
ότι οι καταναλωτές είναι πολύ ή απόλυτα ευχαριστηµένοι σε ποσοστό 80% περίπου από τις τιµές των προϊόντων που διατίθενται
στις λαϊκές αγορές, ενώ θεωρούν σε ποσοστό 95% περίπου ότι
οι παραγωγοί είναι απαραίτητοι για τις λαϊκές αγορές.
Την ίδια ώρα, οι παραγωγοί µετά τα πολύ έντονα καιρικά φαινόµενα του 2021 που ήταν µία από τις πιο καταστροφικές χρονιές για τις καλλιέργειες, βρίσκονται αντιµέτωποι µε πρόστιµα,
γραφειοκρατικό φόρτο και κυρώσεις. Παράλληλα βλέπουν το κόστος παραγωγής τους να αυξάνεται καθηµερινά από το ρεύµα,
το πετρέλαιο κίνησης που έχει φτάσει σε εξωφρενικά επίπεδα,
τα αγροτικά εφόδια και τις ζωοτροφές, όπου µάλιστα οι ανατιµήσεις έχουν ξεπεράσει το 60%. Τέλος διαπιστώνουν ότι η φετινή
προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης είναι µειωµένη κατά 63 εκατοµµύρια ευρώ, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες για
την ανάκαµψή τους.
Και ποια είναι απάντηση του Υπουργού και του Υπουργείου σ’
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αυτήν την τέλεια καταιγίδα; Είναι ένα νοµοσχέδιο αλλοπρόσαλλο, µε παραποµπές σε µελλοντικές αδιαφανείς υπουργικές
αποφάσεις, αντιδηµοκρατικό, χωρίς διασφάλιση των δικαιωµάτων των παραγωγών, χωρίς εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων προϊόντων.
Θα αναφερθώ σύντοµα σε ορισµένα µόνο σηµεία για να τεκµηριώσω την κριτική µου. Αρχικά, το νοµοσχέδιο διέπεται από
προχειρότητα. Έρχεται µετά από έναν χρόνο διαβουλεύσεων,
προσχεδίων και υπαναχωρήσεων, ενώ προβλέπει µια σειρά από
µελλοντικές υπουργικές αποφάσεις –δεκαεπτά υπουργικές αποφάσεις σε εξήντα οκτώ διατάξεις- γεγονός αποκαλυπτικό για την
επιτελικότητα των διατάξεων.
Το βασικό σηµείο που εισάγει µε τα άρθρα 6 και 11 είναι ότι
αντί για άδεια θα υπάρχει πλέον θέση στη λαϊκή που θα αποκτά
κάποιος µε διαγωνισµό. Δηλαδή, καταργείται η άδεια που ήταν
ο πυρήνας της λειτουργίας των αγορών. Μπαίνουν κριτήρια µοριοδότησης, όπως τα πτυχία, γεγονός που δηµιουργεί εύλογο
προβληµατισµό για χιλιάδες παραγωγούς.
Πολύ βασικό σηµείο εναντίωσης, επίσης, είναι το γεγονός ότι
καταργείται η πρόβλεψη του ν.4197/2017, σύµφωνα µε την οποία
είχε θεσµοθετηθεί η κάλυψη των χώρων σε ποσοστό 50% για
άδειες σε παραγωγούς. Σήµερα δεν υπάρχει καµµία διασφάλιση
ότι µετά τη διαγωνιστική διαδικασία θα υπάρχει αυτή η πρόνοια.
Οι προβλέψεις για αφαίρεση άδειας, λόγω µη διάθεσης, επίσης, του 50% της τεκµαιρώµενης παραγωγής είναι ανεφάρµοστες και παράλογες, καθώς δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν µια κακή
ποιοτικά σοδειά.
Αποκλείονται, επίσης, µε το άρθρο 26 οι εκπρόσωποι των παραγωγών και των µικροπωλητών από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αντιδηµοκρατικότητα και αδιαφάνεια παντού!
Ένα σοβαρό ζήτηµα προκύπτει µε τις ποινές για φορολογικές
παραβάσεις, καθώς µε τρία διαφορετικά πρόστιµα αφαιρείται
ουσιαστικά η άδεια για έξι µήνες στην αρχή και µετά θα πρέπει
να περιµένει ο παραβάτης εάν και πότε θα ξαναβγεί διαδικασία
προκήρυξης.
Κανείς δεν έχει αντίρρηση να εµπεδωθεί η κουλτούρα φορολογικών υποχρεώσεων σε όλους τους υπόχρεους πολίτες.
Ωστόσο, διερωτώµαι κι εγώ, όπως και οι συνάδελφοί µου, για το
εξής: Ισχύουν οι ίδιες προβλέψεις, οι ίδιες κυρώσεις και οι ίδιες
ποινές στο στεγασµένο εµπόριο ή έχουµε καταπάτηση της ισονοµίας; Αν κάποιος, σύµφωνα µε το άρθρο 56 δεν µπορέσει, για
τον οποιονδήποτε λόγο, να εισάγει στο σύστηµα τη διαθέσιµη
ποσότητα και την τιµή εκκίνησης µέχρι τις οκτώ το πρωί, είναι αντιµέτωπος µε πρόστιµο 500 ευρώ, γεγονός που δεν ισχύει σε
καµµία άλλη περίπτωση λιανεµπορίου.
Επίσης, σε όλο το νοµοσχέδιο δεν υπάρχει καµµία αναφορά
στην ασφάλεια των τροφίµων ούτε στο βάσιµο ενδεχόµενο
αθρόων ελληνοποιήσεων προϊόντων. Αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι δεν σας ενδιαφέρει η ποιότητα των τροφίµων, που πωλούνται στις λαϊκές αγορές.
Εν ολίγοις, µε το παρόν νοµοσχέδιο οι λαϊκές µετατρέπονται
σε εµπορικές αγορές, µε σκοπό τη συρρίκνωση και τη διάλυσή
τους. Οι παραγωγοί µπαίνουν σε δεύτερη µοίρα. Τα πρόστιµα θίγουν την αρχή της αναλογικότητας και της δικαιοσύνης, ενώ δεν
διασφαλίζεται ότι θα διατηρηθεί ο προσιτός χαρακτήρας των
αγορών για τους καταναλωτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο έχει επικριθεί σφόδρα από τη συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγών,
όπως και από τους θεσµικούς φορείς τους, οι οποίοι κάνουν µάλιστα λόγο για ταφόπλακα στις λαϊκές. Το νοµοσχέδιο είναι σε εντελώς λάθος κατεύθυνση. Οι παραγωγοί και οι αγρότες θα έχουν
πολλά εµπόδια για να έχουν πάγκο στις λαϊκές, ενώ οι καταναλωτές δεν θα ψωνίζουν απευθείας από τους παραγωγούς, αλλά από
εµπόρους και µεσάζοντες. Όπως στην κατοικία, τη µικρή και µεσαία ιδιοκτησία, τη µικρή και µεσαία επιχειρηµατικότητα, η Κυβέρνηση επιχειρεί µε βίαιο τρόπο να προχωρήσει σε µια
συγκεντροποίηση, αφαιρώντας από τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής
κοινωνίας τα µέσα παραγωγής, την εργασία και την προοπτική.
Επί της ουσίας, το νοµοσχέδιο αποτελεί ένα ακόµα κρίκο στην
παραπάνω λογική, η οποία βρίσκει κάθετα αντίθετη την ελληνική
κοινωνία.
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Τελειώνοντας, να πω ότι µπορεί προσωρινά να καλύπτεστε, κύριοι της Κυβέρνησης, πίσω από τις µεγάλες διακηρύξεις, την παραποίηση της πραγµατικότητας και την εξωραϊσµένη εικόνα από
τα φιλικά σας ΜΜΕ, αλλά η περίοδος χάριτος και ανοχής έχει
λήξει προ πολλού. Η αντίστροφη µέτρηση για την αποµάκρυνσή
σας έχει ήδη αρχίσει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Βέττα.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία, κ. Ιωάννης Γκόλιας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε το παρόν νοµοσχέδιο, το µέγιστο µέρος του οποίου άπτεται ρυθµίσεων του υπαίθριου εµπορίου, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας προβαίνει σε µία κατ’
ευφηµισµό αναµόρφωση και εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του τόσο ζωτικού και ουσιώδους για τους
παραγωγούς, αλλά και τους καταναλωτές τοµέα εµπορίας ειδών
λαϊκής κατανάλωσης.
Οι αντιρρήσεις µας για τη συγκεκριµένη νοµοθέτηση εστιάζονται στις πάµπολλες περιπτωσιολογικές, πιεστικές και αυστηρές
ρυθµίσεις που εισάγονται. Ταυτόχρονα, στις ευρείες και πολυάριθµες ρυθµίσεις για τις οποίες θα εκδοθούν στο µέλλον υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες βέβαια δεν αναµένονται να είναι µόνο
κανονιστικές. Ουσιαστικά δηλαδή, θα νοµοθετεί αυθαιρέτως και
απολυταρχικά ο Υπουργός. Από τη µία πλεονασµός και αφόρητη
περιπτωσιολογία, από την άλλη όµως ασάφειες και κενά, που
έχουν χρεία παραποµπής στους ειδικούς της εξουσίας.
Θέλω τώρα να ανατρέξω σύντοµα στο ιστορικό της παρούσας
νοµοθετικής πρωτοβουλίας σας, που σίγουρα δεν δρέπει καρπούς ενός ορθού, δίκαιου και µε έντιµους κανόνες ανοιχτού διαλόγου µε τους µετέχοντες κοινωνικούς φορείς και το λαό. Το
νοµοσχέδιο κυοφορείτο από έτους και πλέον. Από τις αρχές Φεβρουαρίου άρχισαν οι διαρροές και όπως ήταν αναµενόµενο, συνάντησε την αντίδραση και την οργή τόσο των παραγωγών και
µικροεµπόρων όσο και των καταναλωτών.
Η πρώτη απόπειρά σας υπήρξε συνεπώς ανεπιτυχής και έτσι
εξυφάνθηκε µια νέα µεθόδευση για να επιβάλλετε τις ρυθµίσεις
που είχατε σχεδιάσει. Ακολουθήσατε τη γνωστή τακτική του «διαίρει και βασίλευε». Κλείσατε το µάτι πονηρά στους επαγγελµατίες και µε µικροεξυπηρετήσεις και ψευτοϋποσχέσεις, επιδιώξατε να στρέψετε τη µία κατηγορία πολιτών της λαϊκής κατά της
άλλης για να προκαλέσετε ρήγµα, κάτι που σε ένα βαθµό βέβαια,
µπορεί και πρόσκαιρα να καταφέρατε.
Ας προχωρήσουµε πλέον, στην ενδεικτική απαρίθµηση ατυχών, στρεβλών, άδικων ακόµη και παρανόµων διατάξεων, που
εµφιλοχωρούν στο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο. Πρώτον, αποδεικνύεται περίτρανα η προσήλωσή σας σε αυστηρά περιοριστικά
και εν πολλοίς αυταρχικά µέτρα που επιβάλλονται µε σκληρές
νοµοθετικές διατάξεις, επ’ απειλή µάλιστα, ιδιαίτερα επαχθών διοικητικών προστίµων. Ποιος θα τα αντέξει αυτά; Ο µικροαγρότης
και ο µικρέµπορος; Ο καθορισµός αυτών, αλλά και η ρύθµιση του
τρόπου λειτουργίας των λαϊκών αγορών ανατίθεται αποκλειστικά
και µόνο σε διοικητικά και εκτελεστικά όργανα, στα οποία ούτε
σκιωδώς µετέχουν οι εκπρόσωποι των ανθρώπων, που αυτοί
είναι που συγκροτούν το ζωντανό κύτταρο της λαϊκής, ούτε βέβαια και οι χρήστες των λαϊκών αγορών.
Θέσπισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ένα πρωτοποριακό, ουσιαστικό και αποτελεσµατικό τρόπο των παραγωγών βιολογικών
προϊόντων µε τη συγκρότηση και επιτυχή λειτουργία των ανά περιφερειακή ενότητα επιτροπών διαχείρισης αγορών-παραγωγών
των ΕΔΑΠ, µε πενταµελή σύνθεση επιτροπές, απαρτιζόµενες
από δύο εκπροσώπους των παραγωγών, έναν εκπρόσωπο των
συνεταιρισµών, των δήµων καθώς και των καταναλωτών. Ουσιαστικά, πρόκειται περί αυτορρύθµισης του τρόπου λειτουργίας
αυτών από τους µετέχοντες είτε ως προµηθευτές, αλλά και καταναλωτές των διατιθεµένων αγαθών στους χώρους άσκησης
της δραστηριότητας αυτής. Θεσµός που έχει επιτύχει.
Γιατί δεν θελήσατε, λοιπόν, να εντάξετε αυτές τις διατάξεις
της λειτουργίας, που ισχύουν στις βιολογικές; Πιστεύετε ότι µόνο
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η αυστηρή διοίκηση και ο πειθαρχικός εξαναγκασµός θα συντείνουν στην οµαλή λειτουργία των αγορών; Το ερώτηµα, βέβαια,
είναι ρητορικό, διότι έχετε ήδη κάνει τις επιλογές σας. Θεωρείτε
τους παραγωγούς και τους µικροεµπόρους ανώριµους για την
αυτορρύθµιση της λειτουργίας της λαϊκής. Από την άλλη όµως,
τους ζητάτε να µπαίνουν στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική δηλαδή πύλη -γνωστοί ποια εµπορεύονται και ποιοι ενεργούν στη
λαϊκή- να δηλώνουν ποσότητες και τιµές κάθε διατεθειµένου είδους από τα προϊόντα τους, ασχέτως ηλικίας, γνώσεων, µορφωτικού επιπέδου που έχει καθένας, την ίδια µάλιστα ώρα που
πρέπει προτού χαράξει, κύριε συνάδελφε, ο ήλιος να φορτώσουν, να ταξιδέψουν µία και δύο ώρες και να στήσουν τους πάγκους τους. αυτούς, λοιπόν, τους ανθρώπους δεν νοµίζω ότι τους
βοηθάτε να κάνουν το έργο τους.
Η ισορροπία του 50-50 για παραγωγούς και επαγγελµατίες
ήταν και λειτουργούσε οµαλά και µε ισορροπία. Γιατί θελήσατε
να το διαταράξετε; Γνωρίζετε ότι το παράπονο των καταναλωτών
είναι ότι θέλουν και επιζητούν να προµηθεύονται όσο το δυνατόν
περισσότερα είδη από τους ίδιους τους παραγωγούς, που τους
ξέρουν, τους εµπιστεύονται, γιατί έχουν ψωνίσει και παίρνουν τα
φθηνά και φρέσκα προϊόντα;
Τρίτον, η έκδοση των αδειών επιτέλους, είναι νοµίζω η λυδία
λίθος της διαφοράς µας και της διαφωνίας µας. Πρέπει να εξακολουθεί να παρέχεται ισότιµα για όλους όσοι τη δικαιούνται και
να µην προκρίνεται η θέση, που η απόκτησή της µέσω πλειοδοσίας επιβαρύνει υπέρµετρα και στην ουσία πετάει έξω τον µικρό
παραγωγό.
Για τον ΟΣΔΕ τα είπαµε, το αποσύρατε. Στα κριτήρια για χορήγηση άδειας των επαγγελµατιών χορηγούνται δέκα µόρια σε
µονογονεϊκές οικογένειες. Γιατί όχι και στις άδειες παραγωγών;
Γιατί δεν ακολουθείτε το ίδιο σύστηµα; Αυτό µε τα είκοσι µόρια
των πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης έχει γίνει ένα κακόγουστο ανέκδοτο, που ακούγεται στα χωριά και στα χωράφια,
δυστυχώς.
Το προβλεπόµενο διάστηµα των έξι µηνών, εντός του οποίου
πρέπει να έχει συντελεστεί η µεταβίβαση της άδειας κατά το
άρθρο 19, είναι πολύ µικρό, είναι του εξαµήνου. Τουλάχιστον ένα
έτος είναι απαραίτητο. Έχουµε να κάνουµε µε καλλιέργειες, που
οι περισσότερες είναι ενιαύσιες είτε δενδρώδεις είτε αροτραίες.
Πότε θα προλάβει να το αναλάβει ο διάδοχος να καλλιεργήσει
και να πάρει την απόφασή του;
Σύµφωνα επίσης µε το άρθρο 22, µόνο συγγενείς πρώτου βαθµού δύναται να αντικαθιστούν τον κάτοχο παραγωγικής άδειας.
Γιατί όχι και για τους δεύτερου βαθµού, για τους οποίους απαιτείται βάσει του σχεδίου σας η παράλληλη παρουσία του κατόχου; Νοµίζω και εσείς θα γνωρίζετε ότι είναι σύνηθες το
φαινόµενο λήψης αδείας για δύο από κοινού απασχολούµενους,
που έχουν τυπικά και ουσιαστικά κοινές καλλιέργειες και ο ένας
παραµένει στους αγρούς και συγκοµίζει τα προϊόντα, ο δε άλλος
πηγαίνει στις λαϊκές. Είναι το παράδειγµα των δύο αδελφών ή
παππού και εγγονιών. Όπως το ρυθµίζετε όµως αυτό, δεν είναι
επιτρεπτό.
Τέλος, οι διατάξεις που απειλούν µε αναστολή και στην πραγµατικότητα αποβολή του δικαιούχου από τη λαϊκή είναι υπεράγαν
σκληρές -το είπαν όλοι οι συνάδελφοι- ανελαστικές και εξοντωτικές. Μιλάµε για φτωχούς ανθρώπους. Μάλιστα, εισάγουν καινοφανή ρύθµιση ελεγχόµενη για συνταγµατικότητα, αφού σε
κανέναν άλλο επιχειρηµατικό κλάδο ή εµπορία δεν θεσπίζονται
παρόµοιες διατάξεις.
Κλείνοντας κύριε Πρόεδρε -και ευχαριστώ για την ανοχή- θα
πρέπει να αναφερθώ σε ό,τι υπαινικτικά προανέφερα. Ο χώρος
των λαϊκών αγορών είναι ζωτικός, απαραίτητος τροφοδότης και
ζωογόνος τόσο γι’ αυτούς που διαθέτουν τα προϊόντα τους όσο
και για εµάς τους καταναλωτές, δηλαδή κυρίως τα µικροµεσαία
και λαϊκά στρώµατα. Οι κρυφές επιδιώξεις της Νέας Δηµοκρατίας για άλωση των λαϊκών και παράδοσή τους στα βουλιµικά
συµφέροντα των µεγάλων επιχειρηµατικών συµφερόντων, ακόµα
και αν ψηφιστεί από εσάς, δεν πρόκειται να εφαρµοστεί, καθώς
θα ακυρωθεί στην πράξη µε τους αγώνες όλων των θιγόµενων
εµπόρων παραγωγών και καταναλωτών.
Ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εγώ ευχαριστώ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Σιµόπουλε,
συγγνώµη, δεν µπορείτε να παίρνετε τον λόγο διαρκώς επί προσωπικού. Πείτε µου σε τι έγκειται ο λόγος.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Με «έδειξε» την ώρα
που έλεγε, «δεν γνωρίζουµε» και είπε «ακούτε, κύριε συνάδελφε»…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ε, δεν είναι κάποιο
προσωπικό θέµα.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Και το είπε, κύριε
Πρόεδρε, σε άνθρωπο που µεγάλωσε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας παρακαλώ, ο καθένας µπορεί να το ισχυριστεί. Αν θέλετε, ενηµερώστε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο. Εγώ κανονίζω τη διαδικασία.
Πριν πάµε στους συναδέλφους µέσω Webex -γιατί βρίσκεται
εντός της Αιθούσης και έτσι το κάνουµε πάντα- τον λόγο έχει ο
κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
Αµέσως µετά όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι είναι µε Webex και
είναι οι κ.κ. Ειρήνη Αγαθοπούλου, Ζήσης Τζηκαλάγιας, Ευάγγελος Αποστόλου και ο Γεώργιος. Λογιάδης.
Κύριε Λεονταρίδη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ιστορικά η πρώτη λαϊκή αγορά στήθηκε στην πλατεία Θησείου
τον Μάιο του 1929 και η παρουσία του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου µε το καλάθι στο χέρι να ψωνίζει προϊόντα έδειχνε
την αποφασιστικότητα της τότε κυβέρνησης να καθιερώσει το
νέο αυτό µέτρο. Εξάλλου, η κερδοσκοπία των µεσαζόντων είχε
καταντήσει µάστιγα και η οικονοµική κρίση βρισκόταν προ των
πυλών. Ακόµα και οι οργανωτές του θεσµού ίσως να µην γνώριζαν τη δηµοφιλία που θα απολάµβανε και τον τρόπο που θα επηρέαζε την καθηµερινή ζωή των πολιτών το καινούργιο αυτό
εγχείρηµα.
Έκτοτε, ο θεσµός των λαϊκών αγορών στην Ελλάδα καθιερώνεται πετυχαίνοντας πλήρως τον σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε.
Ποιος ήταν αυτός ο σκοπός; Να προσφέρει στους καταναλωτές
ποιοτικά και κυρίως σε καλή τιµή αγροτικά προϊόντα. επίσης, να
φέρει τον παραγωγό, χωρίς τη συµµετοχή ενδιάµεσων σταδίων,
σε άµεση επαφή µε τους καταναλωτές. Είναι άλλωστε, σήµερα
χιλιάδες οι οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, που στηρίζουν τον
βιοπορισµό τους στις λαϊκές αγορές.
Το παρόν νοµοσχέδιο έχει ως στόχο να εκσυγχρονίσει το θεσµικό πλαίσιο του υπαίθριου εµπορίου, ώστε να ωφελήσει µε την
εφαρµογή του χιλιάδες παραγωγούς, εκατοµµύρια καταναλωτές
και να οργανώσει µε δίκαιο τρόπο τη λειτουργία τους.
Μετά από µια εκτεταµένη διαβούλευση, όπου έγιναν δεκτές
από τον Υπουργό πολλές προτάσεις από όλες τις πτέρυγες της
Βουλής, που δείχνει ότι η Κυβέρνηση ακούει και υιοθετεί εποικοδοµητικές ιδέες από όπου και αν προέρχονται, βελτιώνοντας
το νοµοσχέδιο, ο στείρος πολιτικός λόγος της Αντιπολίτευσης,
που µας έχει συνηθίσει, αποτελεί εφαρµοσµένη τακτική της που
δεν πείθει κανένα. Εξάλλου, ο Υπουργός ως άνθρωπος της αγοράς την περίοδο που είχαµε lockdown στήριξε τις λαϊκές αγορές,
διαφυλάσσοντας την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Εν κατακλείδι, στόχος του νοµοσχεδίου είναι να αναµορφώσει
και να εκσυγχρονίσει τις λαϊκές αγορές, να γίνει πόλος έλξης µε
περισσότερη δουλειά στους παραγωγούς-εκθέτες και να εξυπηρετήσει καλύτερα τους πολίτες καταναλωτές.
Πολλές είναι οι τοµές που εισάγονται µε αυτό, ώστε να αναβαθµιστεί ουσιωδώς η λειτουργία τους. Μία από αυτές είναι η εισαγωγή του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος
«ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΟΡΑ». Έως σήµερα δεν υπήρχε πλήρης καταγραφή και οργανωµένος έλεγχος στον τοµέα αυτόν. Με το συγκεκριµένο σύστηµα όλη η διαδικασία λειτουργίας των λαϊκών
αγορών γίνεται ηλεκτρονική µε τη χρησιµοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, διευκολύνοντας τους πολίτες, αλλά και τα όργανα
της πολιτείας στον εποπτικό τους ρόλο.
Όπως πολύ σωστά τόνισε και ο Υπουργός και άλλοι συνάδελφοι, οι λαϊκές αγορές λειτουργούσαν µε έναν τρόπο, όχι και τόσο
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διαφανή -για να το θέσω κοµψά- ενώ τώρα, µε την εισαγωγή του
πληροφοριακού συστήµατος φιλοδοξείται να µπει µια τάξη στο
οµιχλώδες αυτό τοπίο. Έτσι θα µπορέσει να καταστεί εφικτή η
εποπτεία τους, που µέχρι πρότινος ήταν αδύνατη.
Μια δεύτερη πολύ σηµαντική τοµή του νοµοσχεδίου είναι ότι οι
θέσεις νέων -και το τονίζω, νέων- πωλητών πλέον θα προκηρύσσονται, αφού πρώτα ξεκαθαριστεί πόσες είναι, πού βρίσκονται και
ποιοι βάσει αντικειµενικών και κοινωνικών κριτηρίων θα έχουν το
δικαίωµα να τις διεκδικήσουν. Η διαδικασία της προκήρυξης
αφορά καθαρά τις νέες άδειες. Θα υπάρχει µοριοδότηση, ώστε κι
αυτοί που δεν έχουν προσβάσεις ή γνωριµίες να µπορέσουν να
διεκδικήσουν µια θέση στον ήλιο. Όσοι διαθέτουν άδειες και δεν
κατέχουν θέσεις θα αποκτήσουν θέσεις πριν την προκήρυξη νέων.
Το ζητούµενο είναι να λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές µε
όρους διαφάνειας, ισότιµου ανταγωνισµού και φορολογικής συνείδησης. Η προκήρυξη για τις νέες άδειες θα γίνεται υποχρεωτικά δύο φορές το χρόνο και αυτό είναι το ελάχιστο. Προτείνω
να γίνεται και συχνότερα, τρεις φορές τον χρόνο, ώστε οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί να µην αποκλείονται για µεγάλο χρονικό
διάστηµα από τις λαϊκές αγορές.
Όσον αφορά τις ποινές και δη εκείνες της στέρησης άδειας
για µη έκδοση αποδείξεων αυτή επιβάλλεται, όχι για τη µη έκδοση δύο αποδείξεων, όπως εσφαλµένα ισχυρίστηκε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά για βεβαίωση παραβάσεων σε
διαφορετικούς φορολογικούς ελέγχους, δηλαδή σε τρεις από
δύο, που ήταν αρχικά, διαφορετικούς ελέγχους να βεβαιωθούν
παραβάσεις για µη έκδοση αποδείξεων.
Θα ήθελα επίσης να υπογραµµίσω ότι δεν παραδίδονται οι λαϊκές αγορές στα οργανωµένα µεγάλα συµφέροντα, όπως εσφαλµένα διατείνεται η Αντιπολίτευση ούτε φυσικά το νοµοσχέδιο
στρέφεται εναντίον των παραγωγών. Επίσης, για να το ξεκαθαρίσω, δεν ιδιωτικοποιούνται οι λαϊκές αγορές και σε καµµία περίπτωση δεν δίνεται η δυνατότητα να δραστηριοποιούνται σε
αυτές εταιρείες. Αντιθέτως, διατηρείται αναλλοίωτος ο λαϊκός
χαρακτήρας των λαϊκών αγορών και των µικρών ελεύθερων
επαγγελµατιών.
Η τρίτη τοµή που εισάγει το παρόν νοµοσχέδιο είναι η θέσπιση
της αποστολής στοιχείων στην πλατφόρµα e-Καταναλωτής καθηµερινώς µε τις ποσότητες, την ποιότητα και την τιµή εκκίνησης
προϊόντων από τους παραγωγούς και τους επαγγελµατίες, ώστε
να βελτιωθεί το σύστηµα ενηµέρωσης των πολιτών για τις τιµές.
Τέταρτο, πολύ σηµαντικό σηµείο που άπτεται της ασφάλειας
δικαίου, κατά τη γνώµη µου, είναι ότι οι υπάρχουσες άδειες σε
καµµία περίπτωση δεν χάνουν το παραµικρό προνόµιο από όσα
είχαν µέχρι σήµερα ως προς την ισχύ και τον τρόπο µεταβίβασης. Η προκήρυξη νέων θέσεων δεν θα τους βάλει σε ανταγωνισµό µε άλλους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να βγάλουν καινούργιες
άδειες. Πολύ σηµαντικό επίσης ότι οι κενές θέσεις, οι οποίες θα
προκηρύσσονται θα δηµοσιεύονται πρώτα στη «Διαύγεια» ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια της όλης διαδικασίας.
Πέµπτον, για να διασφαλίσει η πολιτεία ότι στις λαϊκές θα δραστηριοποιούνται οι παραγωγοί, των οποίων το κύριο επάγγελµα
θα είναι η λαϊκή αγορά, τίθεται ως αναγκαία προϋπόθεση για την
εκ νέου χορήγηση θέσης η πώληση σε αυτές τουλάχιστον του
50% επί της δήλωσης του παραγωγού, δηλαδή πόσο θα πουλήσει στις λαϊκές αγορές για τα είδη που αναφέρονται στην άδεια
του και όχι σύµφωνα µε τη δήλωση του ΟΣΔΕ, που διακινεί η Αντιπολίτευση από άγνοια.
Όλες αυτές οι ρυθµίσεις και πολλές άλλες, που περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο, λόγω του καινοτόµου χαρακτήρα τους
απαιτούν χρόνο προσαρµογής και το Υπουργείο τον δίνει. Στο
ακροτελεύτιο άρθρο ορίζεται ως έναρξη ισχύος η 1η Φεβρουαρίου του 2022, ώστε να µην υπάρξουν αιφνιδιασµοί και να δοθεί
η δυνατότητα στους εµπλεκόµενους φορείς να προετοιµαστούν
κατάλληλα.
Τέλος, όσον αφορά στο άρθρο 66 γίνεται αποσαφήνιση της
διάρκειας των αδειών παραγωγών πωλητών σε πέντε έτη, ώστε
να µην υπάρχει ανησυχία ότι τους βάζουµε κάθε χρόνο να κάνουν τη διαδικασία της ανανέωσης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο επιφέρει ουσιαστικές τοµές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των υπαί-

1071

θριων αγορών και ειδικά των λαϊκών. Η εφαρµογή του θα συµβάλλει στην καλύτερη λειτουργία τους, χωρίς να θιγεί ο φιλολαϊκός τους χαρακτήρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Λεονταρίδη.
Τον λόγο τώρα έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία κ. Ειρήνη Αγαθοπούλου.
ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε να ξεκινήσω, λέγοντας ότι σήµερα είναι µια
πολύ κακή µέρα για την πόλη µου, το Κιλκίς. Η βόρεια Ελλάδα
γενικότερα, βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση όσον αφορά την
πανδηµία. Στο Κιλκίς έχουµε ιδιαίτερα αυξηµένο αριθµό κρουσµάτων καθηµερινά εδώ και δύο εβδοµάδες και σήµερα είχαµε
και δύο θανάτους από κορωνοϊό, που έχουν συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ενός συναδέλφου φαρµακοποιού και ενός πολύ
αγαπητού ανθρώπου, ενός ενεργού πολίτη, ενός αγαπηµένου
προσωπικού φίλου και φίλου όλου του Κιλκίς, που πραγµατικά,
θα µας λείψει από την καθηµερινότητά µας. Και οι δύο θα µας
λείψουν. Ενώ συνεχίζονται να χάνονται ανθρώπινες ζωές µε πολύ
γρήγορους ρυθµούς, ενώ και οι υγειονοµικοί καταρρέουν µπροστά και πίσω από τις κάµερες, η Κυβέρνηση περί άλλων τυρβάζει
και ποσώς την ενδιαφέρει να ενισχύσει επιτέλους το ΕΣΥ, όσες
εκκλήσεις και αν έχουµε κάνει.
Ας έρθω, όµως, στο νοµοσχέδιο. Ακούγοντας τον Υπουργό να
το υπερασπίζεται, πραγµατικά αισθάνθηκα ότι είτε αυτός υπάρχει και ζει σε άλλη κοινωνία είτε εγώ. Δεν εξηγείται αλλιώς το
χάσµα οπτικής που υπάρχει µεταξύ µας. Όσες φορές και αν
πάρει τον λόγο και όσο και αν αυξήσει τους τόνους, δεν µας πείθει για αυτά που λέει.
Υπάρχει µια αναστάτωση µέσα στην Αίθουσα τόσο από τον
Υπουργό όσο και από τον εισηγητή της Πλειοψηφίας, που αισθάνονται συνέχεια την ανάγκη να απαντούν, αλλά δεν χρειάζεται,
διότι ο κόσµος πλέον έχει καταλάβει. Είναι εµφανές ότι ο κ. Γεωργιάδης δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι του σε λαϊκή αγορά, δεν
έχει ιδέα πώς λειτουργούν οι λαϊκές αγορές ούτε πώς ψωνίζει ο
κόσµος από τις λαϊκές αγορές, γι’ αυτό και θεωρεί ότι εάν εντάξει
τους πωλητές των λαϊκών αγορών στην πλατφόρµα e-Καταναλωτής και τους αναγκάζει κάθε πρωί να δηλώνουν τις τιµές των
προϊόντων τους ηλεκτρονικά, θα πατάξει την ακρίβεια. Ότι δηλαδή, πριν πάω εγώ και ο κάθε πολίτης το Σάββατο στη λαϊκή
αγορά είτε του Κιλκίς είτε της Καλλιδροµίου είτε οπουδήποτε,
θα µπαίνω στην πλατφόρµα για να δω την τιµή της ντοµάτας και
της πατάτας και ανάλογα θα πράττω. Είναι αστείο µόνο και να
το σκεφτεί κανείς και γι’ αυτό όλοι σας λέµε ότι αυτά που νοµοθετείτε σήµερα είναι πράγµατα ανεφάρµοστα.
Η καταπολέµηση της ακρίβειας, κύριε Υπουργέ, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν περνά µέσα από τις λαϊκές αγορές, αλλά από
προτάσεις σαν κι αυτές που έχει καταθέσει εδώ και πολύ καιρό
ο ΣΥΡΙΖΑ και τον αγνοείτε, όπως η αύξηση του κατώτατου µισθού, η µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θέρµανσης και
κίνησης, η επιβολή αυστηρών ελέγχων εναντίον των καρτέλ στην
αγορά και άλλα πολλά που έχει ζητήσει ο Πρόεδρός µας και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να συζητηθούν τις επόµενες ηµέρες σε προ ηµερήσιας διάταξης συζήτηση στη Βουλή,
την οποία ελπίζουµε να κάνετε δεκτή, αφού, όπως λέτε, είστε και
εσείς υπέρµαχοι της καταπολέµησης της ακρίβειας.
Επανέρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Είπε ο κ. Γεωργιάδης ότι όλοι
οι φορείς τελικά, είναι υπέρ του νοµοσχεδίου. Τα δικά µου στοιχεία λένε, λοιπόν, ότι στη συνοµοσπονδία, που αποτελείται από
εννέα οµοσπονδίες πωλητών, όλοι είναι αντίθετοι και µόνο µια
οµοσπονδία έχει διαφοροποιηθεί. Επίσης, περιφερειάρχες και
δήµαρχοι, που πρόσκεινται στην παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας και όχι στη δική µας είναι αντίθετοι. Για του λόγου το αληθές, το Δηµοτικό Συµβούλιο του Κιλκίς έχει βγάλει οµόφωνο
ψήφισµα κατά του νοµοσχεδίου και συντάσσεται µε τη θέση της
Συνοµοσπονδίας Πωλητών, καθώς και οι Κιλκισιώτες έµποροι και
παραγωγοί, που συµµετέχουν στις λαϊκές, δηλώνουν αντίθετοι
δια του Προέδρου τους και άκουσα το ίδιο και από άλλους συ-
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ναδέλφους για τις δικές τους περιοχές. Άρα, κάποιος λέει ψέµατα, κύριε Γεωργιάδη. Άραγε, ποιος να είναι αυτός;
Άλλα προβληµατικά σηµεία, που έχει το νοµοσχέδιο. Εκτός
από τα εξαντλητικά πρόστιµα -δεν υπάρχουν στην υπόλοιπη
αγορά τέτοια πρόστιµα- είναι και το γεγονός ότι αφήνετε σηµαντικά θέµατα να αποφασιστούν µε υπουργικές αποφάσεις, για να
µην περάσουν από τη διαβούλευση του Κοινοβουλίου. Είναι, επίσης, η κατάργηση των αγορών καταναλωτών, τη λειτουργία των
οποίων και εσείς είχατε ψηφίσει στο νοµοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ το
2017 για τις λαϊκές αγορές, όπως είχατε ψηφίσει και το υπόλοιπο
νοµοσχέδιο και το καταργείτε σήµερα χωρίς καµµία αιτιολόγηση.
Εκτός απ’ όλα αυτά, λοιπόν, ήρθατε να υπερασπιστείτε και
κάτι ακόµα, που ακούγεται εξοργιστικό στα αυτιά των παραγωγών και όχι µόνο. Αναφέροµαι στα κριτήρια που θεσµοθετείτε για
τις θέσεις. Δεν θα επεκταθώ για την αλλαγή των αδειών σε θέσεις, κάτι που πλήττει τους ήδη αδειούχους, γιατί το έκαναν
άλλοι συνάδελφοι. Βάλατε, όµως, στα κριτήρια για τις θέσεις των
πωλητών στις λαϊκές αγορές -µεταξύ άλλων- το πτυχίο, λέγοντας
κατά λέξη ο Υπουργός: «Τόσο κακό είναι να βάλεις υψηλότερα
κριτήρια και να βάλεις και πτυχίο σχετικό µε την καλλιέργεια
στους παραγωγούς και από κάτω πτυχίο λυκείου και ούτω καθεξής; Τόσο φοβερό είναι αυτό για εσάς; Δεν θέλετε να υπάρχει
ένα επιπλέον κίνητρο, ώστε οι άνθρωποι να µορφώνονται; Δεν
θέλετε να υπάρχει ένα κίνητρο να ανεβαίνει και η παροχή υπηρεσιών στις λαϊκές αγορές;».
Αναρωτιόµαστε: Είστε εσείς που τα λέτε αυτά; Οι ίδιοι, που
δια στόµατος Πρωθυπουργού λέγατε ότι δεν µπορούν όλοι οι άνθρωποι να σπουδάζουν, τώρα βάζετε ως κριτήριο για θέση στη
λαϊκή αγορά το πτυχίο;
Εάν δεν ήταν, λοιπόν, επικίνδυνη η νοµοθέτησή σας, κύριοι της
Κυβέρνησης, θα ήταν αστεία. Δυστυχώς, όµως, είναι επικίνδυνη,
γιατί ταυτόχρονα, για παράδειγµα, καταργείτε και τη µοριοδότηση για τα ΑΜΕΑ. Η απόλυτη υποκρισία δηλαδή!
Είναι επικίνδυνη η νοµοθέτησή σας, όχι µόνο για τους πωλητές, παραγωγούς και εµπόρους, αλλά κυρίως για τους ίδιους
τους πολίτες, διότι οι λαϊκές αγορές από την ίδρυσή τους έχουν
ως ρόλο να είναι το ανάχωµα στην ακρίβεια, να είναι αξιοπρεπείς
αγορές µε ποιοτικά προϊόντα και προωθούν τον πρωτογενή
τοµέα αδιαµεσολάβητα, κάτι που αγροτικές περιοχές, όπως ο
νοµός µου για παράδειγµα, το έχουν σίγουρα ανάγκη.
Αυτά, λοιπόν, υπερασπίζονται σήµερα όσοι αντιδρούν στο νοµοσχέδιό σας και είναι πολλοί και το ξέρετε, γι’ αυτό έχετε το
άγχος να απαντάτε σε κάθε οµιλία Βουλευτή της Αντιπολίτευσης.
Είναι άλλο ένα νοµοσχέδιο, που θα ψηφίσετε ολοµόναχοι. Αυτά
που σας είπα παραπάνω υπερασπιζόµαστε και εµείς και έχουµε
ήδη δεσµευθεί, διά του Προέδρου µας και του εισηγητή µας σήµερα και χθες στην Ολοµέλεια, ότι µε την ανάληψη της διακυβέρνησης θα αλλάξουµε αµέσως τα κακώς κείµενα αυτού του
νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κυρία Αγαθοπούλου.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Αποστόλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µια αναφορά µόνο στην ιστορία των
λαϊκών αγορών. Θεσµοθετήθηκαν µε προεδρικό διάταγµα του
Παύλου Κουντουριώτη στα τέλη του Γενάρη του 1929, ένα διάταγµα που καθόριζε ακόµη και τις ηµέρες και τους χώρους που
θα πραγµατοποιούνταν οι λαϊκές αγορές στις γειτονιές των
δήµων. Η επιτυχία τους ήταν τέτοια, που οδήγησε στην ανάγκη
καλύτερης οργάνωσης του θεσµού, της προστασίας του, της φύλαξης, της καθαριότητας του χώρου λειτουργίας, οπότε ιδρύθηκε το 1932 το Ταµείο των Λαϊκών Αγορών. Αυτές είναι οι
αναφορές στην ιστορία.
Βεβαίως, εξαπλώθηκαν γρήγορα σε όλη τη χώρα, παρ’ ότι
κατά καιρούς συζητήθηκε η κατάργησή τους, κυρίως από εκείνους που πλήττονταν από τη λειτουργία τους. Πέτυχε, όµως, ο
θεσµός των λαϊκών αγορών, γιατί οι καταναλωτές απολαµβάνουν
χαµηλότερες τιµές, καλύτερη ποιότητα και κυρίως αναπτύσσουν
τις απαραίτητες κοινωνικές σχέσεις, που οικοδοµούν την εµπιστοσύνη µεταξύ του παραγωγού και του καταναλωτή. Ειδικά
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αυτόν τον χαρακτήρα τον κρατούν µέχρι σήµερα οι κυριακάτικες
αγορές στις µικρές πόλεις, στην επαρχία, παρά τις όποιες µεταβολές διαχρονικά παρατηρήθηκαν, γιατί σε αυτές τις λαϊκές προστέθηκαν και άλλοι πωλητές, κάτοικοι στις περιοχές,
προσφέροντας αγαθά που παράγονταν στην ευρύτερη περιοχή
και κάλυπταν άλλες ανάγκες των κατοίκων, καθώς και των παραγωγών.
Κύριε Υπουργέ, φοβόµαστε ότι η νοµοθετική σας πρωτοβουλία υπονοµεύει την απρόσκοπτη προσέλευση των παραγωγών
στις λαϊκές αγορές, στις δικές τους αγορές. Αυτό εµάς ενδιαφέρει πρωτίστως. Είναι δυνατόν να βάζετε προϋποθέσεις και όρους
και µάλιστα, µε διαδικασίες µορίων και διαγωνισµών στη συµµετοχή αυτών των ανθρώπων, που όλη τους η ζωή κινείται µεταξύ
χωραφιού και λαϊκών αγορών;
Επιχειρείτε, κύριε Υπουργέ, µια τροποποίηση του θεσµικού
πλαισίου µε µια ανώφελη ουσιαστικά νοµοθετική πρωτοβουλία,
που δεν αναδεικνύει ακριβώς το τι θέλετε να φέρετε, αφού όλα,
για άλλη µια φορά, παραπέµπονται σε υπουργικές αποφάσεις ή
σε κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Τίθεται, λοιπόν, εύλογα το ερώτηµα: Γιατί ψηφίζεται νέος
νόµος; Μην επιχειρείτε να τη συγκρίνετε µε άλλες νοµοθετικές
πρωτοβουλίες, γιατί η τωρινή σας παρέµβαση µπορούσε να αποτελέσει µια απλή τροπολογία. Η στόχευση για εσάς είναι το ζητούµενο.
Οι λαϊκές αγορές άλλο πράγµα χρειάζονται αυτήν την ώρα που
το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει εισβάλει σε όλους τους τοµείς της
οικονοµίας. Ένα σοβαρό µοντέλο διαχείρισης. Δυστυχώς, νοµίζω
ότι αυτό που εισάγεται µε το άρθρο 56 το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα «Ανοιχτή Αγορά» περιέχει πολύ περιττή
γραφειοκρατία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επαναλαµβάνω και πάλι, οι
λαϊκές αγορές ανήκουν στους παραγωγούς, στους µικρούς
επαγγελµατίες, στους καταναλωτές και θεσµοθετήθηκαν για
έναν µόνο σκοπό, να µπορούν οι κάτοικοι των περιοχών που λειτουργούν να προµηθεύονται από τους συµπατριώτες τους αγρότες παραγωγούς τα προϊόντα τους. Πρόκειται για …. (δεν
ακούστηκε λόγω κακής σύνδεσης). Όµως το νοµοσχέδιο δεν
φαίνεται να το αντιλαµβάνεται αυτό και ενισχύει µε το άρθρο 15
την εντοπιότητα µόνο µε πέντε µόρια.
Κύριε Υπουργέ, ….. (δεν ακούστηκε λόγω κακής σύνδεσης) και
εκσυγχρονισµός του ρυθµιστικού πλαισίου δεν είναι το νοµοσχέδιό σας. Δεν γνωρίζετε ότι οι διευθύνσεις λαϊκών αγορών στην
περιφέρεια δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν στον έλεγχο του συστήµατος, που καθορίζεται µε το παρόν νοµοσχέδιο; Γιατί δεν
προβλέπετε την ίδρυση νοµικών προσώπων σε όλες τις περιφέρειες για την εύρυθµη λειτουργία τους; Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό;
Ότι στην πράξη δεν θα υπάρχει κάποιος να εφαρµόσει όσα προβλέπονται.
Θεσπίζετε την αποστολή στοιχείων κάθε πρωί σε συγκεκριµένη
πλατφόρµα. Δεν αντιλαµβάνεστε ότι είναι αδύνατον για τους µικρούς παραγωγούς, που πωλούν τα προϊόντα τους, κυρίως στις
λαϊκές αγορές της επαρχίας, να συµµορφωθούν µε όλες τις
απαιτήσεις που εισάγετε; Δεν γνωρίζετε επίσης ότι αυτοί οι παραγωγοί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της παραγωγής κηπευτικών
και φρούτων της χώρας, ένας κλάδος που πρωταγωνιστεί στις
εξαγωγικές µας επιδόσεις; Ποιο θα είναι το αποτέλεσµα; Με τον
πρώτο έλεγχο οι περισσότεροι να απολυθούν από τις αγορές.
Δεν βλέπετε ότι η διαδικασία επιβολής κυρώσεων είναι άδικη
και άνιση, γιατί δεν έχει καµµία κλιµάκωση, µε αποτέλεσµα, ανεξάρτητα από το µέγεθος της παράβασης, τον παραγωγό και τον
έµπορο, να επιβάλλεται άµεσα η ποινή της αφαίρεσης της θέσης
από τη λαϊκή αγορά;
Κλείνω, αγαπητοί συνάδελφοι, την παρέµβασή µου µε µια
ακόµη επισήµανση. Πότε επιτέλους το ολοκληρωµένο σύστηµα
διαχείρισης των ενισχύσεων του ΟΣΔΕ θα γίνει το εργαλείο που
θα απαντά σε όλα τα ζητήµατα, από την τεκµηρίωση της απασχόλησης µέχρι τον έλεγχο της παραγωγής που έχουν σχέση µε
την αγροτική δραστηριότητα; Δεν αποτελεί µόνο µέσο υπολογισµού και καταβολής των κοινοτικών χρηµατικών ενισχύσεων
στους παραγωγούς, αλλά µπορεί να τεκµηριώσει και άλλες παραµέτρους.
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Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων έχει όλη την
υποδοµή και το προσωπικό για να φέρει σε πέρας αυτήν την αποστολή. Γι’ αυτό και έπρεπε να έχει την αρµοδιότητα της συγκεκριµένης δραστηριότητας.
Σας ευχαριστώ που µε ακούσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Αποστόλου.
Δεν βλέπω ούτε τον κ. Τζηκαλάγια να έχει συνδεθεί ούτε τον
κ. Λογιάδη. Εποµένως, ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των οµιλητών.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστος Μπουκώρος, ο οποίος θα πάρει
για πρώτη φορά τον λόγο. Όλοι οι άλλοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι µίλησαν. Στη συνέχεια, θα υπάρξουν δευτερολογίες
των εισηγητών και προφανώς, η διαδικασία θα κλείσει µε την τοποθέτηση του Υπουργού.
Κύριε Μπουκώρε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Πρόκειται για ένα από τα νοµοσχέδια που πέρασαν από πραγµατικά εξαντλητικό διάλογο. Θέλω ειλικρινά, να εκφράσω την
ικανοποίησή µου ως Βουλευτής προς την ηγεσία του Υπουργείου
Ανάπτυξης και ιδιαίτερα προς τον Υπουργό κ. Άδωνι Γεωργιάδη,
γιατί αυτό το νοµοσχέδιο επί της ουσίας το συζητάµε τέσσερις
µήνες. Επειδή υπήρξα από τους Βουλευτές -µαζί µε τον εισηγητή
µας τον κ. Σιµόπουλο- που συµµετείχαµε πολλές φορές και µε
έντονο τρόπο σε αυτόν τον διάλογο, θέλω να πω ότι σήµερα ψηφίζουµε ένα νοµοσχέδιο, που αφενός µεν δεν δηµιουργεί προβλήµατα στους συµµετέχοντες, στους φορείς των λαϊκών
αγορών και δεύτερον, όλοι εµείς οι εκατόν πενήντα οκτώ Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας το ψηφίζουµε µε πλήρη συνείδηση ότι ως στόχο έχει να βάλει κάποια τάξη και τώρα και στο
µέλλον στις λαϊκές αγορές της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο θεσµός των λαϊκών αγορών
είναι πράγµατι καταξιωµένος στον χρόνο. Εµείς πιστεύουµε ότι µε
το παρόν νοµοσχέδιο θα καταξιωθεί ακόµα περισσότερο. Τι είναι
οι συµµετέχοντες στις λαϊκές αγορές, κυρίως οι παραγωγοί και
δευτερευόντως οι πωλητές έµποροι; Είναι αυτό που θέλουµε να
λέµε όλοι ότι πρεσβεύουµε για την αλλαγή στον πρωτογενή τοµέα
για την επιχειρηµατικότητα στον πρωτογενή τοµέα, την µικροεπιχειρηµατικότητα. Είναι η πιο διαδεδοµένη µορφή επιχειρηµατικότητας, έστω κι αν τα µεγέθη της είναι µικρά, στον πρωτογενή
τοµέα. Είναι ένας µικρός επιχειρηµατίας ο παραγωγός, γιατί είναι
ο ίδιος που καλλιεργεί, παράγει τα αγροτικά προϊόντα του και τα
πουλάει ο ίδιος απευθείας στο καταναλωτικό κοινό.
Αυτός ο παραγωγός, λοιπόν, καθόλου δεν θίγεται µε το νοµοσχέδιο. Κανένα κεκτηµένο δικαίωµα του δεν βλάπτεται. Είναι
σαφές πλέον αυτό. Όλες οι ενώσεις, όλες οι οµοσπονδίες παραγωγών και πωλητών λαϊκών αγορών σε µένα τον ίδιο, που ξέρουν
οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης ότι συµµετείχα και στην πανελλήνια γενική τους συνέλευση και απάντησα απευθείας σε περισσότερα από τριάντα ερωτήµατα, µου εξέφρασαν την
ικανοποίησή τους για τις βελτιώσεις του νοµοσχεδίου.
Το λέω αυτό, γιατί από τα όσα ακούσαµε και τους µελοδραµατικούς τόνους που χρησιµοποίησαν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
στην Αίθουσα της Ολοµέλειας επιχειρήθηκε να καταδειχθεί ότι
επίκειται µια διάλυση των λαϊκών αγορών. Την οργάνωση και τον
εκσυγχρονισµό τη βαφτίζουν διάλυση οι κύριοι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ. Τέτοια διαστρέβλωση της πραγµατικότητας!
Εγώ συζήτησα µε τους ανθρώπους των λαϊκών αγορών και στη
συνέλευσή τους και στις λαϊκές αγορές, στην πόλη µου, τον
Βόλο και κατά τη διάρκεια της πρώτης ανάρτησης του νοµοσχεδίου και κατά τη διάρκεια των εξαντλητικών συζητήσεων, που έγιναν στις επιτροπές, αλλά και όσο το νοµοσχέδιο συζητείται στην
Ολοµέλεια.
Από πού και ως πού, λοιπόν, καταστρέφεται ο θεσµός των λαϊκών αγορών; Όσοι σήµερα συµµετέχουν στις λαϊκές αγορές είτε
είναι παραγωγοί -µε επέκταση µάλιστα, της χρονικής διάρκειας
της άδειας τους- είτε είναι πολίτες έµποροι δεν θα παραµείνουν
στις λαϊκές αγορές; Θα παραµείνουν και µε καλύτερους όρους
και προϋποθέσεις. Τους εµποδίζει το νοµοσχέδιο, θεσπίζοντας
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άλλους φορολογικούς συντελεστές ή θεσπίζοντας άλλα ύψη και
µεγαλύτερη αυστηρότητα διοικητικών προστίµων; Τίποτα από τα
δύο δεν ισχύει.
Φορολογικά και ασφαλιστικά αυτούς -όπως και όλους τους
επαγγελµατίες και αγρότες- η παρούσα Κυβέρνηση, µε προηγούµενους νόµους και αποφάσεις, τους έχει διευκολύνει µειώνοντας
φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, που η προηγούµενη κυβέρνηση τις είχε εκτινάξει στα ύψη.
Εις ό,τι αφορά στα διοικητικά πρόστιµα άκουσα εδώ: «τη χαρίζετε στα µεγάλα συµφέροντα» και «κυνηγάτε τον µικροπαραγωγό της λαϊκής αγοράς για µία απόδειξη, που προσπαθεί να
πάει ένα πιάτο φαγητό στο σπίτι του» κι άλλα τέτοια µελοδραµατικά σε µια απέλπιδα προσπάθεια να αποκτηθεί πολιτικό κοινό.
Συγγνώµη, τα διοικητικά πρόστιµα αυστηροποιούνται ή γίνονται
ηπιότερα µε το νοµοσχέδιο; Γιατί είναι οφθαλµοφανές ότι το
προηγούµενο νοµικό πλαίσιο προέβλεπε την αφαίρεση αδείας
µετά από τέσσερις φορολογικές παραβάσεις, πράγµα που δεν
προβλέπει το παρόν νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
γιατί προβλέπει µία παράβαση και όχι µια απόδειξη. Η µία παράβαση µπορεί να συνεπάγεται δέκα, είκοσι και τριάντα αποδείξεις.
Γιατί όλοι στην αγορά ζούµε και ξέρουµε τι γίνεται. Ο ελεγκτικός
µηχανισµός όταν πάει στον πάγκο του λέει «χτύπα µου και ένα
Ζ». Δεν λέει «έπεσε η απόδειξη από τη σακούλα της κυρίας. Θα
σου κόψω πρόστιµο». Αν το «Ζ» χτυπάει συνεχώς από το πρωί
αποδείξεις µπορεί κανείς µε σοβαρότητα σε αυτή την Αίθουσα
να πει ότι θα κοπεί πρόστιµο για τη µία απόδειξη που παρέπεσε
ή που έφυγε ο καταναλωτής πριν προλάβει να χτυπήσει o παραγωγός την απόδειξη; Το καταλαβαίνετε αυτό; Αυτό συµβαίνει.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Γιατί κοιτάνε τη συνολική εικόνα.
Να σας πω και κάτι άλλο, αξιότιµε κύριε Υπουργέ Αγροτικής
Ανάπτυξης; Ο νόµος λέει ξεκάθαρα ότι δεν λαµβάνονται διοικητικά µέτρα, σε περίπτωση που γίνει και δεύτερη παράβαση την
ίδια χρονιά. Σε περίπτωση που γίνει και τρίτη παράβαση, όπως
διόρθωσε ο κ. Γεωργιάδης, την ίδια χρονιά. Δηλαδή, οι τέσσερις
διοικητικές παραβάσεις τα δύο χρόνια που προέβλεπε ο προηγούµενος νόµος και προέβλεπε και αφαίρεση αδείας είναι λιγότερες παραβάσεις από τις τρεις ετησίως; Γιατί ξέρω ότι τρεις
ετησίως µας κάνουν έξι στη διετία. Εκτός αν ξαναµάθουµε την
πρακτική αριθµητική από την αρχή. Κατά συνέπεια, το αδειοδοτικό πλαίσιο παραµένει πιο σταθερό και µε µεγαλύτερη διάρκεια,
πενταετίας. Τα διοικητικά πρόστιµα γίνονται ηπιότερα. Και έρχεται µια κυβέρνηση σήµερα εδώ µε αυτό το νοµοσχέδιο να ορίσει
το ρυθµιστικό πλαίσιο για τη µελλοντική έκδοση αδειών.
Εγώ θα προσχωρήσω στα δικά σας επιχειρήµατα και θα πω ότι
τα κριτήρια για το ρυθµιστικό πλαίσιο µπορεί να αρέσουν, µπορεί
να µην αρέσουν, µπορεί να είναι απολύτως σωστά, µπορεί να µην
είναι και απολύτως σωστά και µπορεί να γίνεται µια συζήτηση για
το ποια κριτήρια θα µπουν για τις νέες αδειοδοτήσεις που να
κρατάει χρόνια, άκρη να µην βρίσκουµε και ποτέ να µην συµφωνούµε. Εσείς όµως αµφισβητείτε την δυνατότητα της Κυβέρνησης, την υποχρέωση, αν θέλετε, της Κυβέρνησης να οριοθετήσει
το µελλοντικό ρυθµιστικό πλαίσιο και το τι θα ισχύει από εδώ και
πέρα, άσχετα µε το τι ίσχυε µέχρι τώρα; Δηλαδή τι θέλετε; Να
παραµείνουµε στο νταραβέρι για την αδειοδότηση και τις θέσεις
στις λαϊκές αγορές; Δεν θέλετε να προβλέπεται;
Ακούστηκαν πάρα πολλές παρατηρήσεις σας για πολλά στοιχεία, που περιλαµβάνονται στην µοριοδότηση. Πολλά πράγµατα
διορθώθηκαν. Μένετε στην εξαίρεση, στο ελάχιστο, στο απίθανο
για να δηµιουργήσετε εντυπώσεις. Όλα τα κριτήρια αυτά θα
ισχύουν όταν η ζήτηση για θέσεις στις λαϊκές αγορές θα είναι
µεγαλύτερη από την προσφορά για θέσεις. Πώς ευσταθεί, λοιπόν το επιχείρηµα σας ότι διαλύουµε τις λαϊκές αγορές; Εφόσον
τις διαλύουµε πώς η ζήτηση θα είναι µεγαλύτερη από τις προσφερόµενες θέσεις; Εφόσον εξοντώνουµε τον παραγωγό και τον
πωλητή της λαϊκής αγοράς δεν θα υφίσταται κανένα πρόβληµα
αδειοδοτήσεων στο µέλλον. Tους διώχνουµε από τις λαϊκές αγορές. Διότι αυτό ήταν το επιχείρηµά σας. Ότι τους διώχνουµε από
τις λαϊκές αγορές. Πώς, λοιπόν, θα προκύψει πρόβληµα αδειοδοτήσεων στο µέλλον;
Ακούω τον προβληµατισµό για την καταχώρηση των στοιχείων
στο e-Καταναλωτής. Κάποια στιγµή όµως, σε λίγες µέρες ο Έλ-
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ληνας πολίτης θα µπορεί να εκδώσει το διαβατήριο του από το
σπίτι του. Κάνει τετρακόσιες διοικητικές πράξεις ήδη µε την ψηφιακή διακυβέρνηση. Μέχρι τις 31 Δεκεµβρίου το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ανακοινώσει ότι θα εκδίδονται και
άλλα δέκα σηµαντικά πιστοποιητικά. Δηλαδή, εσείς, τους ανθρώπους που βγάζουν το µεροκάµατο στον δρόµο και στο πεζοδρόµιο
κάτω από δύσκολες συνθήκες δεν τους έχετε ικανούς να κάνουν
µια τέτοια προσαρµογή; Σαν µικροεπιχειρηµατίες που είναι, δεν
έχουν το δικαίωµα αυτοί να ανακοινώνουν τις κατά τεκµήριο ανταγωνιστικές τους τιµές σε ένα ευρύ κοινό διακοσίων, τριακοσίων
χιλιάδων ανθρώπων, που επισκέπτονται καθηµερινά το e-καταναλωτής; Γιατί να µην έχουν αυτό το δικαίωµα; Γιατί εγώ ως δικαίωµα το βλέπω.
Θα έλεγα στην ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης να δούµε και
το ζήτηµα της ένταξης αυτών των πολύ µικρών επιχειρήσεων σε
κάποια χρηµατοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το ΕΣΠΑ, προκειµένου να εκσυγχρονιστούν οι πάγκοι τους, ο εξοπλισµός τους, να
µπορούν καλύτερα να παράγουν και καλύτερα να εκθέτουν τα
προϊόντα τους, διότι πράγµατι, θέλουµε να µπουν νέοι άνθρωποι
που θα πιστοποιούν και θα τυποποιούν τα ασυναγώνιστα ποιοτικά
φρέσκα προϊόντα τους, που θα τα βάζουν στον πάγκο τους και θα
είναι τυποποιηµένα, που θα γράφουν το όνοµα του παραγωγού,
που θα γράφουν ακόµα στο µέλλον και ενδείξεις περί ισχυρισµών
υγείας για να εισπράττουν την υπεραξία, για να προσελκύσουν και
άλλο καταναλωτικό κοινό στις λαϊκές αγορές.
Εσείς µας λέτε, δηλαδή, ότι έχουµε κάποιες χιλιάδες ανθρώπους, που επιχειρούν στις λαϊκές αγορές και να τους αφήσουµε
µε το αδύναµο κοµµάτι των καταναλωτών. Να µην κάνουµε προσπάθεια αυτοί οι άνθρωποι να εκσυγχρονιστούν, να προσφέρουν
καλύτερες υπηρεσίες, τυποποιηµένα προϊόντα, τοπικά προϊόντα,
που είναι συνήθως καλύτερης ποιότητας. Να µην προσελκύσουν,
δηλαδή, άλλο καταναλωτικό κοινό µε µεγαλύτερες οικονοµικές
δυνατότητες. Τους θέλετε καθηλωµένους και ταλαιπωρηµένους,
για να απευθύνεστε σ’ αυτούς ως πολιτικό κοινό. Εµείς θέλουµε
να κάνουµε πραγµατικά βήµατα επιχειρηµατικότητας. Αυτή είναι
η ιδεολογική διαφορά των παρατάξεων µας. Εµείς επιδιώκουµε
την κοινωνική και οικονοµική κινητικότητα, δίνοντας ευκαιρίες βελτίωσης και ανόδου, ακόµα και στους µικροεπιχειρηµατίες.
Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε. Επιχειρείται τον τελευταίο καιρό
από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση και που µελετάει για να δώσει ορισµένα κίνητρα συγχωνεύσεων, να ερµηνευθεί ως προσπάθεια κυνηγητού ή εξαφάνισης
της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας. Ετούτη η παράταξη, στην
οποία έχω την τιµή να ανήκω είναι µια φιλελεύθερη, αλλά ταυτόχρονα και µια λαϊκή παράταξη. Είναι µια παράταξη που την ψηφίζει
ο επαγγελµατίας, ο µανάβης, ο χασάπης, ο γεωργός, ο κτηνοτρόφος, ο επιστήµονας ελεύθερος επαγγελµατίας, ο γιατρός, ο δικηγόρος, ο µηχανικός και δεν είναι ταυτισµένη µε µεγάλα συµφέροντα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Διότι αν ήταν ταυτισµένη µε
µεγάλα συµφέροντα, πολύ απλά δεν θα την ψήφιζε το 40% του
ελληνικού λαού. Δεν είστε εσείς που εκπροσωπείτε τα συµφέροντα των πολιτών καλύτερα από τους ίδιους τους πολίτες.
Γι’ αυτό θα ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης µε την υποσηµείωση προς την ηγεσία ότι χρειαζόµαστε κι
άλλα βήµατα, για να γίνουν οι λαϊκές µας αγορές νοικοκυρεµένες,
ευρωπαϊκές, θα προσφέρουν φρέσκα προϊόντα, αναγνωρισµένα
προϊόντα, αν είναι δυνατόν και τυποποιηµένα προϊόντα σε µικρά
τυποποιητήρια, για να εισπράττουν οι παραγωγοί και οι πωλητές
µας την υπεραξία, για να κάνει βήµατα προόδου και εκσυγχρονισµού η χώρα και σ’ αυτόν τον τοµέα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστο
Μπουκώρο.
Προσπαθεί να µπει ο κ. Τζηκαλάγιας. Τον βλέπουµε, τον ξαναχάνουµε. Αν συνδεθεί, θα του δώσουµε τον λόγο.
Να ξεκινήσουµε έναν κύκλο δευτερολογιών. Θα υπάρξει µια
δευτερολογία για τον καθένα από τους ειδικούς αγορητές και εισηγητές της τάξεως των επτά λεπτών. Νοµίζω ότι είναι ικανός
χρόνος για να συµπληρώσετε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μας ακούει ο κ. Τζηκαλάγιας; Πάλι χάθηκε το σήµα. Φαίνεται
η Καστοριά έχει αέρα!
Λοιπόν, να πάµε στον κ. Μπούµπα, που βλέπω εδώ. Να πάρει
τον λόγο ως ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης.
Έχετε τον λόγο, κύριε Μπούµπα, για επτά λεπτά. Επειδή τα
λεπτά είναι πολλά, µπορείτε να κάνετε χρήση του Βήµατος. Τον
κ. Τζηκαλάγια θα τον παρεµβάλλουµε σε όποιο σηµείο µπορέσει
να συνδεθεί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντίθετοι, κατηγορηµατικά όχι
στο νοµοσχέδιο, σε ό,τι αφορά τις λαϊκές αγορές. Έχουµε διατυπώσει τις ανησυχίες, τους προβληµατισµούς µας, τα δικά µας
επιχειρήµατα κατά τη διάρκεια των επιτροπών και στην Ολοµέλεια. Είναι ένα νοµοσχέδιο, το οποίο φαινοµενικά φέρνει έναν εκµοντερνισµό, µια ψηφιοποίηση ηλεκτρονική στις λαϊκές αγορές.
Συνάµα, όµως, χάνει την ουσία, τη σηµασία και την αξία που
έχουν οι λαϊκές αγορές. Ανοίγει την κερκόπορτα, τον ασκό του
Αιόλου, αν θέλετε, προκειµένου να απαλείφεται ο όρος «παραγωγός». Διότι αυτό είναι το ζητούµενο, αυτή είναι η πεµπτουσία
του ρόλου της λαϊκής αγοράς, να προστατευθεί ο παραγωγός
και να παραµείνει ανεξίτηλος ο όρος «παραγωγός» και να µην
έχει πολλές προεκτάσεις ο όρος «επαγγελµατίας», που θα δίνει
τη δυνατότητα σε µεγάλες εταιρείες µελλοντικά να βαφτίζουν
υπάλληλούς τους «επαγγελµατίες πωλητές» και από µία κερκόπορτα που θα ανοίξει µελλοντικά να µπουν στις λαϊκές αγορές
και να πουλούν τη δική τους πραµάτεια. Οπότε χάνεται ο ρόλος
των λαϊκών αγορών, πέρα από τον αγρότη παραγωγό, µικροµεσαίο, µε τον µικρό κλήρο.
Η Ελληνική Λύση από την πρώτη στιγµή, στο πολυσέλιδο πρόγραµµά µας, εµπεριστατωµένο και ουσιαστικό, λέµε, στον πρωτογενή τοµέα να βοηθήσουµε την ανάπτυξη κυρίως στους
µικρούς ευέλικτους συνεταιρισµούς και αγρότες. Αυτό χάνεται
και αποδεικνύεται µέσα από τα άρθρα που αναλύσαµε, αλλά και
από τις ανησυχίες, κύριοι συνάδελφοι, που εκφράζουν οι ίδιοι
που βιώνουν το πρόβληµα.
Δεν δίνεται βαρύτητα, ως θα έπρεπε, µε ένα νοµοθετικό πλαίσιο, που να κατοχυρώνει τους µικρούς συνεταιρισµούς, δηλαδή
η ισχύς εν τη ενώσει, το συνεταιρίζεσθαι. Πάει µεµονωµένα µια
λαϊκή αγορά ψηφιοποιηµένη µέσα και από µία ηλεκτρονική πλατφόρµα, όπου αυτός ο εκµοντερνισµός και η ψηφιοποίηση στο
knowhow της ηλεκτρονικής εποχής που βιώνουµε, θα µεταλλάξει
τη λαϊκή αγορά σε έναν υπαίθριο εµπορικό χαρακτήρα, σε ένα
εµπορικό κέντρο.
Αυτοί ήταν οι φόβοι από την αρχή. Δεν βλέπουµε να προστατεύεται πραγµατικά ο αγρότης και µικροπωλητής. Διότι η σηµασία, ο στόχος -το ξέρετε πολύ καλά, το έχετε βιώσει από παιδιά,
από την οικογένειά σας, από τους γονείς σας και τους παππούδες και τις γιαγιάδες, που περίµεναν πότε θα έρθει εκείνη τη
µέρα να πάνε να γεµίσουν τις σακούλες µε οπωροκηπευτικά από
τη λαϊκή ή να αγοράσουν φθηνά ρούχα-, το θέµα είναι να προστατευθεί το µη στεγασµένο εµπόριο στο θέµα της λαϊκής. Δίνουµε το παράδειγµα ότι τα µεγάλα σουπερµάρκετ έκαναν µια
συγκέντρωση εµπορικών δραστηριοτήτων, σε ό,τι αφορά τον µανάβη, τον κρεοπώλη, τον ψαρά, και πωλούν και άλλα προϊόντα,
τα οποία δεν σχετίζονται µε τα είδη πρώτης ανάγκης για µια οικογένεια στα σουπερµάρκετ. Έχει αλλοιωθεί ο χαρακτήρας στα
µεγάλα σουπερµάρκετ και αυτό τώρα µετακυλίεται στις λαϊκές
αγορές, εν όψει ενός ελέγχου.
Δεν είµαστε κατά των ελέγχων. Πρέπει να χτυπηθούν οι έκνοµες ενέργειες. Από την άλλη πλευρά, όµως, σε ό,τι αφορά τα
προϊόντα τα οποία θα πωλούνται στις λαϊκές στον πρωτογενή
τοµέα, σε καµµία περίπτωση δεν εξασφαλίζεται η ελληνική τους
ταυτότητα, δεν υπάρχουν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί. Υπάρχει το
δικαίωµα -το είπα-, µέσω της συνθήκης GAP να έχουµε αθρόες
εισαγωγές ξένων προϊόντων γης. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να
πλήξει τον µικρό παραγωγό και δη τον νέο αγρότη, ο οποίος
µπαίνει σε κάποια προγράµµατα και επιζητά εναγωνίως µία άδεια
στη λαϊκή για να πουλήσει τα προϊόντα του.
Δεν έχουν γίνει προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια, για να αναπτύξουµε, ως θα έπρεπε, και τα βιολογικά ελληνικά προϊόντα
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στις αγορές. Και εκεί υπάρχουν προβλήµατα, σε ό,τι αφορά την
ταυτοποίηση και πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων, που είναι
πολλά τα έξοδα για να ταυτοποιηθούν. Δεν έχουµε δώσει βοήθεια σε αυτούς που λέµε «νέοι αγρότες» ηλικίας έως σαράντα
ετών, γιατί αυτοί χαρακτηρίζονται ως νέοι αγρότες ηλικιακά.
Σε ό,τι αφορά τώρα κάποιες τροποποιήσεις που έγιναν για παράταση εποχικών ειδών, αυτό εν µέρει είναι θετικό. Με τους χειροτέχνες, όπου συναντήθηκα και µε εκπροσώπους χειροτεχνών
καλλιτεχνών, δεν µπορούν να χαρακτηρίζονται καθαρά επαγγελµατίες, διότι θα ναυαγήσουν οικονοµικά. Έχουν τις δηµιουργίες
τους και θέλουν να τους πουλούν οι άνθρωποι στον δρόµο, γιατί
δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν στα πολλαπλά έξοδα του στεγασµένου εµπορίου. Άρα αν τους υποχρεώσουµε τώρα και αυτούς σε επαγγελµατικές δεν θα µπορούν να ανταπεξέλθουν σε
τέτοιου είδους υποχρεώσεις.
Πάµε σε µια µοριοδότηση που ναι µεν ο Υπουργός είπε κάτι
µε πτυχίο γεωργίας. Αυτό, όµως, δεν διευκρινίζεται µέσα, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι. Η δουλειά δεν είναι ντροπή, αλλά δεν
µπορούµε σε έναν επιστήµονα να του δώσουµε δέλεαρ, εχέγγυα
και κίνητρα να πάει µε περισσότερα µόρια σε µια λαϊκή. Σε σχέση
µε αυτό που έχει πει, ότι αν κάποιος χάσει τα µόρια του ή έχει
µικρότερα µόρια, θα πάει σε παρακείµενη λαϊκή αγορά, πρέπει
να πούµε ότι ο µικρός παραγωγός και δη αγρότης παραγωγός
και επαγγελµατίας, έχει µια διαπροσωπική σχέση µε τον πελάτη
χρόνια σε µια λαϊκή αγορά. Δεν µπορεί να αλλάξει γειτονιά. Δεν
µπορεί να αλλάξει χαρακτήρα και να πάει σε µια άλλη περιοχή,
διότι είναι σαν να ξεκινάει από την αρχή.
Σε ό,τι αφορά για τον e-Καταναλωτή έχουµε πει ότι είναι ένα
σύστηµα που επί του πρακτέου θα αποτύχει. Θα το δείτε. Επί του
πρακτέου θα αποτύχει τουλάχιστον από πωλητές οι οποίοι είναι
αρκετά χρόνια στη λαϊκή και είναι κάποιας ηλικίας. Δεν υπάρχει
σε καµµία λαϊκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει στη Βαρκελώνη, δεν υπάρχει στο Παρίσι, δεν υπάρχει στην Καµπανία,
που θεωρείται η µητέρα των λαϊκών αγορών στην Ιταλία. Υπάρχουν πάνω από πενήντα λαϊκές αγορές στην Ιταλία. Δεν εφαρµόζεται ούτε στο Βανκούβερ ούτε στο Τορόντο του Καναδά. Άρα
εδώ πρωτοτυπούµε σε µια ηλεκτρονική πλατφόρµα, η οποία,
όµως, ανατρέπει τα δεδοµένα στη λαϊκή αγορά, το πώς θα πουληθεί ένα αγροτικό προϊόν ή ένα προϊόν βιοτεχνικού χαρακτήρα.
Εποµένως, είµαστε κατά αυτού του νοµοσχεδίου, γιατί, κυρίες
και κύριοι, δεν είναι αντιπολιτευτικός µας µόνο ο ρόλος για την
Αντιπολίτευση. Τεκµαιρόµεθα για αυτό το οποίο λέµε, επιχειρηµατολογώντας. Υπάρχουν βέλη στη φαρέτρα και τα αποδεικνύουµε
και από πλευράς της Ελληνικής Λύσης, που ανησυχούσαµε από
τον Φεβρουάριο ακόµη, καταθέτοντας στον Υπουργό, τον κ. Γεωργιάδη, αυτή την επίκαιρη ερώτηση, και από τις ίδιες τις οµοσπονδίες -πολλοί εξ αυτών συνάδελφοι της ιδεολογικής πλεύσης
της γαλάζιας παράταξης της Νέας Δηµοκρατίας. Λέτε «συµφωνούν οι οµοσπονδίες». Να σας θυµίσω ότι η πρώτη ανακοίνωση
από την οµοσπονδία είχε τον τίτλο ότι είναι ταφόπλακα για τις λαϊκές αγορές το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και είναι εν ψυχρώ δολοφονία. Δεν είναι τυχαίοι οι τίτλοι -που δεν είναι της Ελληνικής
Λύσης- που επικαλεστήκαµε τότε. Είναι των ίδιων των ανθρώπων
που σχετίζονται, βιώνουν, δουλεύουν το αντικείµενο χρόνια. Είναι
οικογενειακής φύσεως επιχειρήσεις που θα ήταν αδύνατο αυτούς
τους ανθρώπους να τους «πετάξουµε» απ’ έξω.
Και επιτέλους, ένα άλλο πολύ σηµαντικό κοµµάτι που η ιστορία
δείχνει, είναι το 1931 -είπα και στην τροπολογία µου- που δηµιουργήθηκε το Ταµείο Λαϊκών Αγορών επί Ελευθερίου Βενιζέλου,
Παναγιώτη Βουρλούµη, µε τότε Δήµαρχο Αθηναίων τον Σταύρο
Πάτση, κάτι που δεν ήταν τυχαίο. Γιατί έγινε αυτό το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου; Για να έχουν φωνή οι ίδιοι οι παραγωγοί
που βιώνουν το πρόβληµα, οι ίδιοι να έχουν άποψη για το όλο
ζήτηµα. Δεν µπορεί να είναι εκτός αυτού του οργάνου και να µην
έχει συσταθεί αυτό το όργανο.
Σε ό,τι αφορά την αγωνία της περιφέρειας, είτε αυτό που λέει
ο Περιφερειάρχης κ. Τζιτζικώστας ή ο κ. Πατούλης, που προσπάθησε να δικαιολογήσει ο Υπουργός, δεν είναι τυχαίο. Οι περιφέρειες ναι µεν θέλουν αρµοδιότητες, για να χωροθετήσουν, για
να υπάρχει ευταξία, να υπάρχει µια εύρυθµη λειτουργία στις λαϊκές αγορές, αλλά από την άλλη θέλουν ουσιαστική αρµοδιότητα.
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Όµως, είναι λάθος τα δύο µητροπολιτικά κέντρα να διαχωρίζονται, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, µε την υπόλοιπη Ελλάδα. Δηµιουργούνται λαϊκές αγορές, παρακαλώ, δύο ή και τριών ταχυτήτων
και αυτό σηµαίνει ότι θα αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των λαϊκών
αγορών µελλοντικά.
Σε ό,τι αφορά τα άλλα νοµοσχέδια και τις άλλες τροπολογίες
µάλλον που έρχονται µέσα στο νοµοσχέδιο, είναι πολύ σηµαντικό
αυτό που αφορά τα ΙΕΚ και τα κολλέγια. Δεν µπορεί a priory να
περνάει και να καµουφλαρίζεται µέσα στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο των λαϊκών αγορών, όπως και ο ουσιαστικός ρόλος που
πρέπει να έχουν τα εµποροβιοµηχανικά επιµελητήρια, τα οποία
δηµιουργούν το ΓΕΜΗ των επιχειρήσεων. Πρέπει να έχουν έναν
άλλο ουσιαστικό ρόλο, χρηµατοδότηση, να µην είναι απλά γνωµοδοτικά και συµβουλευτικά όργανα. Να µπορούν να είναι ένας
πραγµατικός συνδετικός κρίκος ανάµεσα στο επιχειρείν και το
αθηνοκεντρικό µοντέλο. Εκεί θέλει πολλή συζήτηση, για να
δούµε πώς πρέπει να λειτουργήσουν µελλοντικά κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα τα εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια.
Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο, γιατί θέλουµε να είµαστε
κοντά στον µικροµεσαίο αγρότη, να είµαστε στον µικρό γαιοκτήµονα και στον πραγµατικό µικροπωλητή του µη στεγασµένου εµπορίου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Τζηκαλάγια,
έχετε τον λόγο.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνησή µας µε το παρόν
ρυθµιστικό νοµοθέτηµα συµβάλλει στην αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου για τις δραστηριότητες στο υπαίθριο εµπόριο. Πρόκειται για µεταρρύθµιση που βοηθά πραγµατικά την τοπική
οικονοµία. Διευκολύνουµε όλους όσους καταπιάνονται µε αυτές
τις δραστηριότητες και τις αναβαθµίζουµε σε δραστηριότητες
υπεραξίας. Τα αποτελέσµατα ενίσχυσης αυτής της επιχειρηµατικότητας και υγιούς ανταγωνιστικότητας, που αποδέκτης τους
είναι η ευρύτερη καταναλωτική κοινωνία, τονώνουν τον παλµό
της οικονοµικής ζωής της χώρας µας, γιατί αναµφίβολα οι υπαίθριες εµπορικές δραστηριότητες συνιστούν ζωτικότατο το κεφάλαιο της οικονοµικής ζωής, καθώς η διάθεση προϊόντων του
πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα ενεργοποιεί οικονοµικά
συµπολίτες µας πολλούς και αποτελεί εν δυνάµει πυλώνα οικονοµικής ανάπτυξης, αλλά και περαιτέρω συνεισφοράς στην ενίσχυση της κοινωνικής ευηµερίας.
Το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για το υπαίθριο εµπόριο αντικαθιστά τον υφιστάµενο νόµο του 2017 και αποτελεί αναµόρφωση
και ταυτόχρονη κατάργηση του υφιστάµενου πλαισίου για το
υπαίθριο εµπόριο µε τις ασάφειες και παρερµηνείες του ως προς
τους όρους και τις προϋποθέσεις στην άσκηση των υπαίθριων
εµπορικών δραστηριοτήτων από τους πωλητές στην οργάνωση
και τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, καθώς επίσης και στη
διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων.
Η εν λόγω νοµοθετική πρωτοβουλία επιχειρεί µια διαφορετική
προσέγγιση και αντιµετώπιση των απαιτούµενων διαδικασιών,
προκειµένου να διασφαλιστεί το συµφέρον πωλητών και καταναλωτών. Προωθείται η απλούστευση ή και η εξάλειψη γραφειοκρατικών εµποδίων µε στόχο την υποστήριξη των οικονοµικών
φορέων που ασκούν ή επιθυµούν να ασκήσουν τις οικονοµικές
αυτές δραστηριότητες.
Το νοµοσχέδιο προβλέπει νέα κριτήρια χορήγησης θέσεων
πωλητών στις λαϊκές αγορές. Η παρέµβαση της Κυβέρνησης µας
µε κίνητρα σε νέους, ανέργους και ευπαθείς οµάδες καταδεικνύει για άλλη µια φορά την κοινωνική µας ευαισθησία. Η πρωτοβουλία µας αυτή συνδράµει στην οικονοµική ενεργοποίηση,
αλλά και συνεπάγεται την ανάπτυξη και δη την βιώσιµη ανάπτυξη, ενώ παράλληλα αποτελεί και ισοδύναµο µιας δυναµικής
αναµόρφωσης πολλά υποσχόµενης και µόνο ωφέλιµης κατά την
εφαρµογή της. Προβλέπεται πριµοδότηση νέων και πτυχιούχων
µε περισσότερα µόρια για τη διεκδίκηση µιας θέσης πωλητή στα
παζάρια. Πρόκειται για ρύθµιση µε την οποία επιδιώκεται η παραµονή στους τόπους διαµονής νέων πτυχιούχων οι οποίοι έχουν
και αγροτικές εκµεταλλεύσεις, αλλά και πριµοδότηση των αστέ-
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γων και των οικογενειών µε παιδιά.
Πιο συγκεκριµένα, καθορίζονται οι αναγκαίοι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν την άσκηση των υπαίθριων εµπορικών
δραστηριοτήτων και εκσυγχρονίζει την οργάνωση και τον τρόπο
λειτουργίας του υπαίθριου εµπορίου - λαϊκή αγορά, ενώ προβλέπει και ρυθµίσεις αναφορικά µε τις βραχυχρόνιες αγορές, πλανόδιο εµπόριο, τις αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιµου
φαγητού και ποτών επί του δρόµου, τα γνωστά street foods markets, καντίνες, εµποροπανηγύρεις κ.λπ., καινοτοµίες.
Αλλαγή λοιπόν του συστήµατος µοριοδότησης, µε το οποίο
χορηγούνται οι άδειες στους παραγωγούς-πωλητές στις λαϊκές
αγορές. Αναγνωρίζονται κοινωνικά, αλλά και επαγγελµατικά
µόρια για την απόκτηση άδειας και θέσης δραστηριοποίησης.
Συγκεκριµένα, µοριοδοτούνται µε τριάντα πέντε µόρια όσοι είναι
κάτω των τριάντα ετών, µε τα µόρια να λιγοστεύουν και να φτάνουν
τα τριάντα για τους άνω των σαράντα ένα ετών. Επίσης, λαµβάνεται υπ’ όψιν και για τους παραγωγούς - πωλητές ο αριθµός των τέκνων, τριάντα για τους πολύτεκνους, είκοσι για τους τρίτεκνους,
δέκα όσους έχουν δύο παιδιά, το εάν κάποιος ήταν άστεγος, ενώ
στα κριτήρια είναι αυτό του κύκλου σπουδών. Οι κάτοχοι πανεπιστηµιακού τίτλου σε αντικείµενο συναφές µε την πρωτογενή παραγωγή πριµοδοτείται µε είκοσι µόρια, ενώ το απολυτήριο λυκείου
µε πέντε µόρια. Συνεπώς, οι τίτλοι σπουδών, ο αριθµός των παιδιών, πολυτεκνία, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, ενδεχόµενη
αναπηρία, αστεγία, προϋπηρεσία σε λαϊκή αγορά κ.λπ., λαµβάνονται υπ’ όψιν στο σύστηµα µοριοδότησης της προωθούµενης ρύθµισης και στις άδειες των επαγγελµατιών πωλητών, των πωλητών
στις αγορές, χειροτεχνών, καλλιτεχνών, κ.λπ..
Εισάγεται ο θεσµός των λεγόµενων πρότυπων λαϊκών αγορών.
Ο χαρακτηρισµός µιας λαϊκής αγοράς ως πρότυπης απαιτεί κατ’
ελάχιστον την ύπαρξη οµοιοµορφίας στον πάγκο, σταθερών υποδοµών, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης, κάδων ανακύκλωσης
και χώρων αναψυχής. Εισάγεται ο θεσµός των υπαίθριων, όπως
προείπα, αγορών παρασκευής και πώλησης έτοιµου φαγητού.
Πωλητές µπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα.
Η διαχείριση του υπαίθριου εµπορίου από τις αρµόδιες αρχές,
δήµους και περιφέρειες της χώρας, καθώς και τους ίδιους τους
πολίτες διενεργείται µέσω του ολοκληρωµένου πληροφοριακού
συστήµατος. Η διαδικασία χορήγησης των αδειών των πωλητών
θα πραγµατοποιείται αποκλειστικά µέσα από το ολοκληρωµένο
πληροφοριακό σύστηµα, σε µια προσπάθεια καλύτερης οργάνωσης και κυρίως, µεγαλύτερης διαφάνειας. Η χορήγηση της
άδειας και η παραχώρηση θέσης γίνονται κατόπιν προκήρυξης
για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο την
υψηλότερη οικονοµική προσφορά.
Η εν λόγω διαχείριση, µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας θα καταλαµβάνει και τις σχετικές ενέργειες µε την αναπλήρωση και
µεταβίβαση άδειας, την καταχώρηση των υπαίθριων αγορών,
αλλά και τον καθορισµό της διενέργειας ελέγχων και της επιβολής προστίµων. Στο ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα
«ανοιχτή αγορά» θα καταγράφονται όλες οι πληροφορίες σχετικά µε τις λαϊκές αγορές και εν γένει όλες τις υπαίθριες οργανωµένες αγορές. Διαµορφώνεται έτσι ένα δηµόσιο προφίλ των
κατόχων θέσεων, απαραίτητο για την εύρυθµη και αποτελεσµατική διαχείριση του αντικειµένου του υπαίθριου εµπορίου από
τους δήµους και τις περιφέρειες της χώρας.
Για να έχει γνώση και εικόνα ο καταναλωτής για τις τιµές των
προϊόντων και τη διαµόρφωσή τους µέχρι το τέλος της ηµέρας
προβλέπεται και η εισαγωγή, ανάρτηση των τιµών εκκίνησης των
βασικών αγαθών στην πλατφόρµα «e-καταναλωτής». Έτσι κάθε
πωλητής υποχρεώνεται να εισάγει µέχρι τις 8.00’ το πρωί στην
πλατφόρµα την τιµή εκκίνησης των προϊόντων που διαθέτει στην
λαϊκή αγορά, καθώς και την διαθέσιµη ποσότητα αυτών.
Η συστηµατική καταγραφή και οργάνωση του αντικειµένου
του υπαίθριου εµπορίου σε συνδυασµό µε την ηλεκτρονικά διενεργούµενη διαχείριση των δράσεων του αναδεικνύει οφέλη και
µόνο. Μέσω της χρήσης του πληροφοριακού συστήµατος επιτυγχάνεται η απλοποίηση και συντόµευση των διαδικασιών, ενισχύεται η διαφάνεια µέσω των φορέων της λειτουργίας και των
δραστηριοποιούµενων, εξασφαλίζεται η επιτελική διαχείριση του
υπαίθριου εµπορίου σε κάθε τοµέα αυτού. Ενισχύεται το εισό-
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δηµα των πολιτών. Αναβαθµίζεται η παροχή των προϊόντων και
των υπηρεσιών στους καταναλωτές.
Η λειτουργικότητα του νοµοσχεδίου διασφαλίζεται µε την αποσαφήνιση της διάρκειας των αδειών παραγωγών - πωλητών σε
πέντε έτη για να µην υπάρχει ανησυχία ότι κάθε χρόνο θα κάνουν
την ίδια διαδικασία. Η υποχρεωτική γνωστοποίηση των κενών θέσεων στις λαϊκές αγορές θα γίνεται δύο φορές το χρόνο και όχι
µία όπως ήταν µέχρι τώρα. Το ποσοστό 50% της ποσότητας που
πρέπει να διαθέσει ένας παραγωγός στις λαϊκές αγορές θα υπολογίζεται µε βάση τη δήλωση στο ΟΣΔΕ. Αφορά την ποσότητα
που σκοπεύει να πουλά στις λαϊκές και που ο ίδιος θα δηλώσει.
Έτσι επιβάλλεται η ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης. Οι
πασχαλινές αγορές θα κρατούν τριάντα µέρες και όχι µόνο δεκαπέντε. Στις βραχυχρόνιες αγορές θα µπορούν να δραστηριοποιούνται πωλητές φυσικά και νοµικά πρόσωπα για βιοµηχανικά
είδη έως έξι µέρες την εβδοµάδα από τέσσερις που είχε προβλεφθεί. Ο νόµος για το υπαίθριο εµπόριο θα έχει έναρξη από 1η Φεβρουαρίου του 2022 για να υπάρχει χρόνος προκειµένου όλοι οι
ενδιάµεσοι εµπλεκόµενοι φορείς να έχουν τον χρόνο να προετοιµαστούν κατάλληλα για να λειτουργήσει το νοµοσχέδιο σωστά.
Η µοριοδότηση που καθιερώνεται αφορά την περίπτωση που
σε κάποια λαϊκή οι διαθέσιµες θέσεις είναι λιγότερες από τις αιτήσεις. Συνεπώς, αυτός που θα χάσει τη µοριοδότηση δεν θα µείνει εκτός λαϊκών αγορών. Δεν θα µπορέσει να πάει στη
συγκεκριµένη λαϊκή αγορά. Θα µπορεί όµως, να πάει σε µια διπλανή λαϊκή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Πλησιάζοντας στο τέλος, να πω πως ειδικά στο στάσιµο εµπόριο η αρµόδια αρχή χορηγεί τις άδειες µε τις αντίστοιχες θέσεις
δραστηριοποίησης, στάσιµο εµπόριο επαγγελµατιών - πωλητών
σε άνεργα άτοµα πρώτον µε ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω
τουλάχιστον ή σε γονείς και κηδεµόνες ανήλικων τέκνων µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. Οι θέσεις που καταλαµβάνουν οι δικαιούχοι µπορούν να χορηγούνται µε κλήρωση. Η
αρµόδια αρχή κατά τον ορισµό των θέσεων µεριµνά για την
ασφαλή οροθέτησή τους.
Κριτήρια λοιπόν, για τη χορήγηση είναι η ανεργία και η ανικανότητα λόγω αναπηρίας του προσώπου για το οποίο ασκείται
είτε το προσωποπαγές είτε το έµµεσο δικαίωµα προστασίας από
την αναπηρία. Και τέλος µε αυτό το νοµοσχέδιο επιχειρείται η
απλοποίηση αδειοδότησης σε διάφορες οικονοµικές δραστηριότητες, όπως κολέγια, Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, κέντρα δια βίου µάθησης, φροντιστήρια και κέντρα ξένων
γλωσσών, αλλά και σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Θα συνεχίσουµε µε τους εισηγητές.
Πρώτα, όµως, έχει ζητήσει τον λόγο για να κάνει µια µικρή παρέµβαση ο κ. Χαρίτσης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει παρέµβαση
ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Θα ήθελα τον χρόνο της
δευτερολογίας µου. Θα είµαι πολύ σύντοµος, όµως.
Δεν µπορώ, κύριε Πρόεδρε, επειδή ζούµε µέρες πάρα πολύ κρίσιµες, να µην επαναφέρω τα ερωτήµατα, τα οποία έθεσα και χθες
και αναφέροµαι στα ζητήµατα της πανδηµίας. Αντιµετωπίζουµε
µία εθνική κρίση. Χθες είχαµε πεντέµισι χιλιάδες κρούσµατα και
µάλιστα µέρα Δευτέρα που ξέρουµε ότι τα κρούσµατα είναι µειωµένα. Πολύ φοβάµαι -και αυτές είναι οι πληροφορίες που
έχουµε- ότι σήµερα θα είναι ακόµα πιο αυξηµένα τα κρούσµατα.
Πού είναι, λοιπόν, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης από τη µεριά
της Κυβέρνησης; Πού είναι µία προσπάθεια να δηµιουργηθεί ένα
κλίµα συναίνεσης µέσα στην κοινωνία για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε αυτή την πρωτοφανή κρίση; Δυστυχώς η Κυβέρνηση επιµένει στη λογική του διχασµού και της πόλωσης, στη
λογική του κοινωνικού αυτοµατισµού.
Είδα πριν από λίγο τη δήλωση του Υπουργού Υγείας που έλεγε
ότι είναι πολύ µεγαλύτερη η µετάδοση του κορωνοϊού στην
εστίαση από ότι στις εκκλησίες. Αν είναι δυνατόν! Πάλι στοχοποιούνται συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες. Η Κυβέρνηση οφεί-
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λει να αλλάξει ρότα, κύριε Πρόεδρε, γιατί πολύ φοβάµαι ότι η
εθνική κρίση µετατρέπεται σε εθνική καταστροφή µε αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και βεβαίως είναι
πάρα πολύ κρίσιµο να διαµορφωθούν οι προϋποθέσεις επιτέλους έτσι ώστε να µπορέσουµε να πείσουµε τους συµπολίτες
µας και αυτούς που δεν έχουν εµβολιαστεί να προχωρήσουν
στον εµβολιασµό. Πώς µπορεί να γίνει όµως αυτό όταν έχουµε
µια Κυβέρνηση, η οποία δυστυχώς έχει χάσει κάθε ψήγµα αξιοπιστίας απέναντι στην κοινωνία;
Δεύτερη πολύ µεγάλη κρίση, κύριε Πρόεδρε, προκαλεί το ζήτηµα της ακρίβειας. Δείτε και τα στοιχεία, τα οποία δηµοσιεύτηκαν µόλις σήµερα, που µιλούν για απώλειες έως και 166 ευρώ το
µήνα µεσοσταθµικά για τα νοικοκυριά για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών. Τα δηµοσιεύει σήµερα ο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ». Το καταθέτω εδώ για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξης Χαρίτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η κατάσταση είναι στο µη περαιτέρω και αυτό αφορά τα νοικοκυριά, αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αφορά την ενεργοβόρο βιοµηχανία, αφορά το σύνολο της ελληνικής οικονοµίας.
Σήµερα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, ο Αλέξης ο Τσίπρας πήρε την πρωτοβουλία να
καταθέσει αίτηµα για προ ηµερησίας συζήτησης στη Βουλή για
το ζήτηµα ακριβώς αυτό της ακρίβειας. Είναι πάρα πολύ κρίσιµο,
πάρα πολύ σηµαντικό. Δεν µπορεί η Κυβέρνηση να εθελοτυφλεί
άλλο σ’ αυτό το πολύ σηµαντικό πρόβληµα, το οποίο αντιµετωπίζει πλέον το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και υπονοµεύει
κάθε αναπτυξιακή προοπτική για την ελληνική οικονοµία. Ελπίζουµε ότι αυτή η συζήτηση θα γίνει το συντοµότερο δυνατό και
κυρίως ότι η Κυβέρνηση θα σταµατήσει πλέον να πιστεύει σε
αυτές τις δοξασίες περί αυτορρύθµισης των αγορών και θα
πάρει τα αναγκαία µέτρα για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε
αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση.
Σε σχέση µε το νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να προσθέσω κάτι άλλο από αυτά που ήδη έχουµε πει. Νοµίζω έχουµε
καταδείξει και εµείς και οι άλλες δυνάµεις της Αντιπολίτευσης
ότι εδώ µιλάµε για ένα νοµοσχέδιο το οποίο µετατρέπει το δικαίωµα των παραγωγών σε προνόµιο για λίγους και εκλεκτούς
ως προς την πρόσβασή τους στις λαϊκές αγορές, δυσχεραίνει τη
δυνατότητα των καταναλωτών να έχουν πρόσβαση σε φθηνά και
ποιοτικά προϊόντα και µάλιστα µέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς
οικονοµικής κρίσης και κύµατος ανατιµήσεων.
Θα ήθελα να πω µόνο µια τελευταία κουβέντα για τις τροπολογίες. Δεν θα µπω στην ουσία και στο περιεχόµενο. Αυτό το
οποίο µε ενδιαφέρει αυτήν τη στιγµή είναι το γεγονός ότι εδώ
έχουµε µία ακόµη περίπτωση, δυστυχώς δεν µας εκπλήσσει η
Κυβέρνηση σ’ αυτό, όπου κατατίθενται τροπολογίες οι οποίες
δεν έχουν προχωρήσει σε καµµία συζήτηση, καµµία διαβούλευση
δεν έχει γίνει µε τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Συστήνονται
υπηρεσίες, ανακατανέµονται αρµοδιότητες στο Υπουργείο Ανάπτυξης και ακόµα και θέµατα τα οποία, επειδή θέλω να είµαι δίκαιος, θα µπορούσαµε να τα δούµε και µε θετικό τρόπο, θα
έπρεπε όµως να συζητηθούν. Θα έπρεπε να έχει προηγηθεί µια
σοβαρή διαβούλευση και µε την Αντιπολίτευση και µε τους εµπλεκόµενους φορείς, όπως και στην τροπολογία για τον εσωτερικό έλεγχο των ιδιωτικών εταιρειών εκεί όπου πράγµατι
υπάρχουν ζητήµατα, τα οποία πρέπει να ρυθµιστούν.
Γιατί γίνεται όµως αυτό µε έναν τρόπο τόσο βιαστικό χωρίς να
έχει γίνει καµµία προηγούµενη συζήτηση; Αυτό πραγµατικά είναι
ακατανόητο, εξηγείται µόνο δυστυχώς από τον τρόπο µε τον
οποίο αυτή η Κυβέρνηση νοµοθετεί συστηµατικά. Το είδαµε πρόσφατα και σε πολύ σοβαρά ζητήµατα, όπως το Ταµείο Ανάκαµψης που επίσης επιχείρησε η Κυβέρνηση να το περάσει εν
κρυπτώ από το Κοινοβούλιο. Νοµίζω ότι είναι µια διαδικασία, η
οποία προσβάλλει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και δεν διευκολύνει τη δουλειά όλων των πολιτικών κοµµάτων, αλλά κυρίως τη δυνατότητα της ελληνικής κοινωνίας να παρακολουθήσει
τον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετεί η Βουλή.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε τώρα µε τον ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, τον κύριο Συντυχάκη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση προφανώς και συνεχίζει εν µέσω πανδηµίας το
αντιλαϊκό της έργο. Μετά από δεκάδες αντιλαϊκές παρεµβάσεις
στο στόχαστρο είναι τώρα η λειτουργία των λαϊκών αγορών και
του υπαίθριου εµπορίου.
Οι νοµοτεχνικές αλλαγές που παρουσίασε ο Υπουργός αποτελούν κατ’ αρχήν τη διάψευση των όσων έλεγε µέχρι τώρα ότι
έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, ότι έχει ακούσει τις οµοσπονδίες και ότι στηρίζει τις λαϊκές αγορές. Αυτές οι νοµοτεχνικές αλλαγές, παρ’ όλο που µεταβάλλουν κάποιες διατάξεις σε πιο ήπια
κατεύθυνση, εντούτοις δεν αλλάζουν την βασική τους κατεύθυνση που είναι προφανώς η µετατροπή των λαϊκών αγορών σε
εµπορικές.
Κατά συνέπεια δεν αλλάζει και τη θέση του ΚΚΕ για καταψήφιση επί της αρχής και όπως έχει και η στάση µας επί των άρθρων και θα ψηφίσουµε σε λίγο. Το βασικό είναι ότι ενισχύει αυτό
το νοµοσχέδιο και οξύνει τον ανταγωνισµό, το µάρµαρο του
οποίου θα κληθούν να πληρώσουν κατ’ αρχάς οι ίδιοι οι επαγγελµατίες παραγωγοί και έµποροι που σήµερα δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές και αυτό θα τους οδηγεί σε µια
γενικευµένη ανασφάλεια, στην ανεργία.
Παραµένει η αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας ακριβώς για να υπηρετηθεί αυτός ο στόχος δηλαδή της αποθάρρυνσης των χιλιάδων παραγωγών και επαγγελµατιών να αφήσουν
τις λαϊκές αγορές, όπως είναι τα εµπόδια στην απόκτηση και
στην ανανέωση της άδειας, οι εξοντωτικές ποινές, το µεγάλο
ηµερήσιο τέλος από δήµους και περιφέρειες, η ενίσχυση των
ιδιωτικοοικονοµικών κριτηρίων στη λειτουργία των λαϊκών αγορών και ουσιαστικά η περικοπή της κρατικής χρηµατοδότησης
και η εκχώρηση αρµοδιοτήτων των λαϊκών αγορών σε εργολάβους, η αλλαγή κριτηρίων δραστηριοποίησης αποκλείοντας ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, η µη κατοχύρωση της κυριακάτικης
αργίας, η µετατροπή παραγωγικών αδειών σε επαγγελµατικές
δηλαδή καθαρά εµπορικές.
Άρα όλα αυτά µαζί συντείνουν προς αυτή την κατεύθυνση δηλαδή στη συρρίκνωση του, στην αποθάρρυνση χιλιάδων επαγγελµατιών και παραγωγών εγκαταλείποντας το επάγγελµά τους.
Θα το πληρώσουν µόνο οι παραγωγοί και οι µικρέµποροι; Όχι
βέβαια. Θα το πληρώσει η ίδια η λαϊκή οικογένεια, θα το πληρώσει ο καταναλωτής που προέρχεται από την λαϊκή οικογένεια.
Δεν αφορά µόνο το νοµοσχέδιο κατά συνέπεια τους εµπόρους
και τους παραγωγούς, θα έχει την αντανάκλαση του και στις
τιµές στη λαϊκή κατανάλωση. Ο στόχος είναι η εξαφάνιση της
απευθείας πρόσβασης των λαϊκών στρωµάτων σε διατροφικά
προϊόντα σε προσιτές τιµές χωρίς τη διαµεσολάβηση των ενδιάµεσων, των χονδρεµπόρων έτσι ώστε σιγά - σιγά η απευθείας
πρόσβαση να εκλείψει. Η πρόσβαση των εργαζοµένων και συνταξιούχων σε απαραίτητα είδη διατροφής και άλλα εµπορεύµατα
σε προσιτές τιµές, όπως γίνεται µέχρι σήµερα, θα περιοριστεί σε
πρώτη φάση και σε µία προοπτική θα εξαφανιστεί. Ποιοι θα είναι
ωφεληµένοι από αυτή την ιστορία; Προφανώς οι µεγαλέµποροι
στον διατροφικό τοµέα.
Καλούµε, λοιπόν, τους επαγγελµατίες των λαϊκών αγορών,
τους παραγωγούς, όλους τους εργαζόµενους σε επαγρύπνηση.
Κανέναν δε πρέπει να ξεγελάσουν αυτοί οι κυβερνητικοί ελιγµοί.
Η οργανωµένη πάλη και ο συλλογικός αγώνας είναι µονόδροµος
προκειµένου να µην περάσουν στη διάλυση των λαϊκών αγορών.
Σε σχέση µε τις τροπολογίες, καταθέσαµε ως ΚΚΕ µία τροπολογία που αφορά τη µονιµοποίηση των πενταετών, των πυροσβεστών. Δεν είπατε κουβέντα, ούτε η Κυβέρνηση ούτε και η
Αντιπολίτευση και το θέµα δεν είναι αν θα πει µετά η Αντιπολίτευση. Το θέµα είναι πώς ζυµώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Την αντιµετωπίσατε δηλαδή εντελώς απαξιωτικά. Δεν
µπήκατε καν στον κόπο να πάρετε θέση. Και καλά είναι τα παλαµάκια και τα «µπράβο» που µπορεί να λέτε στους πυροσβέστες,
σ’ αυτούς τους ηρωικούς ανθρώπους, αλλά για το εργασιακό, το
µισθολογικό και συνταξιοδοτικό τους ζήτηµα δεν λέτε απολύτως
καµµία κουβέντα.
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Εµείς έχουµε εκφράσει ως ΚΚΕ τη ριζική µας διαφωνία για τη
διαιώνιση αυτής της απαράδεκτης κατάστασης που επικρατεί
εδώ και χρόνια, µε διαφορετικές εργασιακές σχέσεις και τη συνεχή συρρίκνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος. Τα αποτελέσµατα άλλωστε φάνηκαν από τη φετινή περίοδο µε τις
καταστροφικές πυρκαγιές στην Εύβοια, στην Αττική, στην Ηλεία
και αλλού.
Ως προς τις υπουργικές τροπολογίες, τις καταψηφίζουµε
όλες. Κι εδώ έχουµε το γνωστό κόλπο, τη γνωστή δηλαδή παγίδα
που κάθε φορά κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, όχι µόνο η σηµερινή, αλλά και οι προηγούµενες, µηδεµιάς εξαιρουµένης. Στην
ίδια τροπολογία εντάσσουν άρθρα για τα οποία υπό προϋποθέσεις θα µπορούσαµε να ψηφίσουµε διαφορετικά. Παρ’ όλα αυτά
αναγκάζετε τους Βουλευτές να ψηφίσουν τις τροπολογίες ενιαία.
Για παράδειγµα, στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1111
υπάρχουν τέσσερα άρθρα. Θα θέλαµε να ψηφίσουµε «παρών»,
για παράδειγµα, στο άρθρο 3, αναφορικά µε τις συµβάσεις διοικητικού προσωπικού ΙΔΟΧ τµηµάτων µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικής περιόδου 2021 - 2022. Είναι βέβαια γνωστή η θέση του ΚΚΕ
για τη µονιµοποίηση αυτού του προσωπικού, µε τη µετατροπή
σε συµβάσεις αορίστου χρόνου.
Την βάλατε αυτή τη διάταξη, για παράδειγµα, στην ίδια τροπολογία µε το άρθρο 1, η οποία τροπολογία είναι κατάπτυστη,
που καταργεί την απλή αναλογική στην εκλογική διαδικασία των
αστυνοµικών. Βέβαια, την αποσύρατε, αλλά είναι και το άρθρο 2
για τη σύσταση θέσης συνδέσµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας στη µόνιµη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για θέµατα ανάπτυξης, δυνατοτήτων και προγραµµάτων
στο πλαίσιο της µόνιµης διαρθωµένης συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άποψή µας, είναι µία διάταξη επικίνδυνη που δεν υπηρετεί τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας.
Το ίδιο ισχύει και µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1113.
Θα µπορούσαµε να ψηφίσουµε «παρών» ή και θετικά, για παράδειγµα, στη στέγαση των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας
Έρευνας και Καινοτοµίας. Βαραίνει όµως η διάταξη για τα τοµεακά και περιφερειακά αναπτυξιακά προγράµµατα 2020 - 2025.
Παρ’ όλο που είναι χρήµατα του ελληνικού λαού αυτά, εντούτοις
δεν είναι επιλέξιµα για τις δικές τους ανάγκες. Δηλαδή οι ίδιοι τα
δίνουν, ο ίδιος ο λαός τα δίνει, αλλά δεν έχει το δικαίωµα να τα
αξιοποιήσει µε βάση τις ανάγκες του, αλλά µε βάση τις ανάγκες
ενίσχυσης της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1115, που
αφορά την επιχορήγηση ΟΤΑ Β’ Βαθµού για την εξυγίανση επιχειρήσεών τους, η τροπολογία αυτή είναι φωτογραφική, όσο και
αν θέλει να πει ο Υπουργός ότι δεν πρόκειται για φωτογραφική,
αλλά βοηθάει τις εταιρείες στο επίπεδο των περιφερειών. Στη
πραγµατικότητα φωτογραφίζει τις εταιρείες για να αναλάβουν
ρόλο για λογαριασµό επιχειρηµατικών οµίλων στον τοµέα των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, αφού εξυγιάνει αυτές τις συγκεκριµένες εταιρείες.
Η τροπολογία αυτή ταυτόχρονα είναι και κίνητρο στις περιφέρειες για να µπουν πιο ενεργά στο παιχνίδι της απελευθέρωσης
της ενέργειας, µε ίδρυση επιχειρήσεων όπου θα συµµετέχουν
στο µετοχικό κεφάλαιο µε 70%, το οποίο φυσικά αύριο µπορεί
πολύ εύκολα να κατέβει στο 50%, στο 30% ή στο µηδέν. Θα µπορούσε να πει κάποιος η επιδότηση να δίνεται απευθείας, για παράδειγµα, από την Κυβέρνηση σε επιχειρήσεις και όχι µέσω των
περιφερειών. Βέβαια εµείς, ως ΚΚΕ, πάλι την ίδια θέση θα είχαµε.
Η πραγµατικότητα είναι ότι σας ενδιαφέρει να µπάσετε τις περιφέρειες και να διαχυθεί παρακάτω, πιο κοντά στον λαό, τόσο
η ευθύνη προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων όσο και η αντίληψη
της συµµετοχής της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης στα
ενεργειακά σχέδια των απελευθερωµένων µονοπωλίων και στην
πράσινη ανάπτυξη για τη σωτηρία τάχα του πλανήτη. Και φυσικά
ακολουθούν αµέσως µετά και οι ενεργειακές κοινότητες.
Κατά συνέπεια, δεν µπορούµε να ψηφίσουµε τις τροπολογίες.
Τις καταψηφίζουµε, όπως επίσης καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο
επί της αρχής και επί των άρθρων σε λίγο θα ψηφίσουµε συγκεκριµένα.
Ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας έχει τον λόγο για δύο λεπτά για να υποστηρίξει την τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ήρθα να υποστηρίξω πολύ σύντοµα µία τροπολογία του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Είναι αυτή µε γενικό αριθµό 1111
και ειδικό 87 στο σχέδιο νόµου του παρόντος νοµοσχεδίου. Έχει
να κάνει µε µία διάταξη που αφορά στη σύσταση θέσης στη µόνιµη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση -στη
µόνιµη αντιπροσωπεία/Ε.Ε. δηλαδή- για θέµατα ανάπτυξης δυνατοτήτων και προγραµµάτων στο πλαίσιο της µόνιµης διαρθρωµένης συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη λεγόµενη
PESCO.
Γιατί προχωράµε στη σύσταση αυτής της θέσης; Διότι, όπως
ξέρετε, η PESCO έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της ασφάλειας και
παρέχει στα κράτη -µέλη που συµµετέχουν τη δυνατότητα να
αναπτύξουν από κοινού ικανότητες άµυνας και για την επιχειρησιακή τους ετοιµότητα, δηλαδή είναι ένας οργανισµός που αναπτύσσει προγράµµατα µε κοινή συµµετοχή χωρών - µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον χώρο της άµυνας και της ασφάλειας.
Έχει µια ιδιαίτερη στρατηγική σηµασία. Η Ελλάδα έχει έντονη
συµµετοχή στην από κοινού ανάπτυξη µε άλλες χώρες -µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης τέτοιων προγραµµάτων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι µέσα στο 2020 η Ελλάδα συµµετείχε σε πέντε προτάσεις ανάπτυξης τέτοιων προγραµµάτων, υπό την αιγίδα της
PESCO, ως ηγέτιδα χώρα στον τοµέα της άµυνας και της ασφάλειας, τα οποία έγιναν δεκτά και για συγχρηµατοδότηση από την
PESCO. Το 2021, µέχρι στιγµής, έχουµε άλλα δύο εγκεκριµένα.
Εποµένως, όπως καταλαβαίνετε, ευλόγως η χώρα θέλει να ενισχύσει το στίγµα της στη µόνιµη αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, προκειµένου να προωθεί µέσω αυτού του ειδικού αντιπροσώπου, που προέρχεται βέβαια από το χώρο της άµυνας,
από τις Ένοπλες Δυνάµεις, τέτοιου είδους προγράµµατα µε τον
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Άµυνας και την PESCO.
Εποµένως, προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, είναι επωφελής
η σύσταση της ανωτέρω θέσης. Σε κάθε περίπτωση είναι και αναγκαία για τη χώρα µας. Το πρόσωπο που θα τοποθετηθεί µε απόφαση του ΥΕΘΑ, θα προσδιοριστεί στην πορεία. Καλείται να
διαθέτει ανάλογη εµπειρία. Προφανώς θα πρόκειται για στέλεχος που έχει διατελέσει στις Ένοπλες Δυνάµεις και µάλιστα µε
ειδική εµπειρία στις συµβάσεις περί τα εξοπλιστικά και την άµυνα
αποδεδειγµένη και θα αποτελεί κατ’ αυτόν τον τρόπο το σύνδεσµο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για τα κρίσιµα θέµατα ανάπτυξης δυνατοτήτων και προγραµµάτων στο πλαίσιο της ως άνω
συνεργασίας.
Έτσι καθίσταται πιο αποτελεσµατική η εκπροσώπηση του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχει
δυνατότητα να τρέξει και να υποστηρίξει ελληνικές προτάσεις
και από εταιρείες της εγχώριας αµυντικής βιοµηχανίας για συγχρηµατοδότηση µέσω PESCO, µε τελικό αποτέλεσµα την επαύξηση των αµυντικών δυνατοτήτων της χώρας.
Ήδη από καιρό µελετάµε τη σύσταση αυτής της θέσης. Υπήρχαν ζητήµατα διαδικαστικά. Επειδή όµως κρίνουµε ότι µέχρι το
τέλος του χρόνου πρέπει το πρόσωπο που θα αναλάβει, ήδη να
έχει µεταβεί, να εγκατασταθεί στις Βρυξέλλες και να έχει ήδη
κάνει τον πρώτο γύρο των επαφών µε τους οικείους ευρωπαϊκούς οργανισµούς για την άµυνα, επισπεύδουµε µε αυτή την τροπολογία και ζητώ, σύµφωνα µε το ανωτέρω σκεπτικό, από το
Σώµα την έγκρισή της.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Προχωράµε τώρα µε τον κ. Απόστολο Πάνα από το Κίνηµα Αλλαγής.
Κύριε Πάνα, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε ήδη πως και η Κοινοβουλευτική µας Οµάδα
έχει καταθέσει από χθες αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας επί
της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, έχοντας σκοπό να υπογραµµίσουµε τους θεµελιώδεις κινδύνους που εντοπίσαµε στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
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Επίσης, γνωρίζετε τη θέση µας από την πρώτη στιγµή που το
νοµοσχέδιο αυτό ήρθε στα χέρια µας και αυτή είναι ξεκάθαρη.
Στεκόµαστε λοιπόν απέναντι στη διάλυση ενός θεσµού µε ιστορία ενενήντα τριών χρόνων, έναν θεσµό που όχι µόνο σύµφωνα
µε τα δικά µας λεγόµενα, αλλά και αποδεδειγµένα από σχετική
έρευνα του Ινστιτούτου Καταναλωτών εξυπηρετεί τους λιγότερο
προνοµιούχους, τους καταναλωτές που βρίσκουν αδιαµεσολάβητα φτηνά και φρέσκα ποιοτικά προϊόντα. Στεκόµαστε απέναντι
στην προσπάθεια, όπως λέτε, να ωθήσετε τους µικρούς παραγωγούς να γίνουν επαγγελµατίες.
Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε χθες στις λαϊκές αγορές της
Αθήνας και παραδεχθήκατε και εσείς ο ίδιος από το Βήµα της
Βουλής πως οι Βορειοελλαδίτες φορείς που ήταν στην ακρόαση
ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν αντιδράσεις.
Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, την πολυµορφία στη χώρα µας
πολύ καλά, όπως επίσης και τις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανοµοιογένειες που παρουσιάζονται σε κάθε επίπεδο. Εποµένως,
κρίνετε άδικο να νοµοθετούµε µε τα ίδια µέτρα και σταθµά για
τις λαϊκές αγορές της Αθήνας και της Χαλκιδικής, για παράδειγµα;
Αναφερθήκατε επίσης χθες και στις εµπρόθεσµες τροπολογίες που καταθέσατε. Πέντε στις 22 Οκτώβρη και µία στις 29.
Τροποποιήσεις για τους όρους δόµησης σε επιχειρηµατικά
πάρκα, όπως και για παράταση της δυνατότητας της «ΜΟΔ Α.Ε.»
να συνάπτει συµβάσεις µίσθωσης έργου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο και να προσπαθούµε δεν
µπορούµε να µη δούµε στην τροπολογία αυτή, την 1110, µια κάποια φωτογραφική διάταξη. Αναφορικά µε την επόµενη τροπολογία, την 1111, να πω και κάτι θετικό, την απόσυρση του
πρώτου άρθρου.
Περιµέναµε, όµως, περισσότερη συνεργασία από την πλευρά
σας. Οι τροπολογίες όλες στο σύνολό τους αλλάζουν ελάχιστα
απ’ όλα αυτά που επισηµάναµε. Η µετατροπή των παραγωγικών
αδειών σε επαγγελµατικές και καθαρά εµπορικές και µε κύριο
στόχο τη συρρίκνωσή τους οδηγεί στην αποθάρρυνση χιλιάδων
επαγγελµατιών και παραγωγών προκειµένου να εγκαταλείψουν
το επάγγελµα. Εκεί στεκόµαστε, στην προστασία των παραγωγών και κατ’ επέκταση στην προστασία του µικροµεσαίου καταναλωτή, στην προστασία δηλαδή των ανθρώπων που δίνουν
καθηµερινά τη µάχη για την επιβίωση και για το µεροκάµατο.
Κλείνοντας, να αναφέρω επίσης πως περιµέναµε έστω οι τροπολογίες να οδηγούσαν σε ένα τελικό πιο ενισχυτικό βοηθητικό
πλάνο νοµοσχεδίου για τους πολίτες που στηρίζουµε. Περιµέναµε τροπολογίες που έστω αυτή τη στιγµή θα διόρθωναν όσο
περισσότερο γίνεται τις υπάρχουσες αστοχίες και θα βελτίωναν
την κατάσταση του νοµοσχεδίου. Εντούτοις, αυτό δεν συνέβη.
Δεν βρίσκουµε ουσιαστικές αλλαγές ως προς τη φύση του νοµοσχεδίου και συνεχίζουµε να βλέπουµε διατάξεις οι οποίες, όχι
µόνο δεν λύνουν βασικά προβλήµατα, αλλά δηµιουργούν περισσότερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει να δηµιουργούµε
περισσότερες δυσκολίες στους πολίτες µας τη δεδοµένη στιγµή.
Η ίδια, και ελπίζω όχι χειρότερη, οικονοµική κατάσταση θα επικρατεί και του χρόνου.
Εποµένως, κύριε Υπουργέ, άτοπη κρίνεται τόσο η έναρξη
ισχύος του νοµοθετήµατος αυτού όσο και η χθεσινή σας αναφορά σχετικά µε αυτό. Εκτός βέβαια κι αν υπάρχουν τόσο εφησυχαστικά στοιχεία που αποδεικνύουν οικονοµικά το αντίθετο.
Συνοψίζοντας, να υπογραµµίσω ξανά το γεγονός ότι οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών στη µεγάλη πλειοψηφία των διατάξεων
διαφωνούν και αυτό θα έπρεπε να έχει ληφθεί πολύ σοβαρά υπ’
όψιν. Δεν θα έπρεπε δηλαδή σε αυτή την πολύ δύσκολη οικονοµική κατάσταση και εν µέσω πανδηµίας, καθώς µιλάµε για πάνω
από πέντε χιλιάδες κρούσµατα, να δηµιουργούµε περαιτέρω
προβλήµατα στην ήδη επιφορτισµένη οικονοµικά µεσαία τάξη
που βάλλεται από παντού.
Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κι εµείς
ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Αραχωβίτη και θα κλείσει η συνεδρίαση
µε τον κ. Σιµόπουλο.
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Κύριε Αραχωβίτη, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα ενώ συζητάµε -και τελειώνει η συζήτηση- γι’ αυτό το νοµοσχέδιο, αποδεικνύεται ότι
πράγµατι είναι το λάθος νοµοσχέδιο τη λάθος στιγµή. Μόλις πριν
από λίγο ανακοινώθηκε ότι τα κρούσµατα έφτασαν τα έξι χιλιάδες επτακόσια µε πενήντα εννέα νεκρούς καινούργιους. Άρα
αυτό που λέγαµε από την αρχή, ότι η ένταση που προκάλεσε, ο
διχασµός και όλη αυτή η αναστάτωση που έφερε αυτό το νοµοσχέδιο ήταν τη λάθος στιγµή και δεν προσέφερε τίποτα απολύτως.
Από τη µέχρι τώρα, όµως, αναλυτική και µακρά συζήτηση που
έχει γίνει µπορούµε να εξάγουµε τα εξής συµπεράσµατα.
Συµπέρασµα πρώτο. Καταργείται ένας πρόσφατος νόµος, ο
ν.4497/2017, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, ένας νόµος που είχε τη
συναίνεση του µεγαλύτερου µέρους της Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας και µάλιστα της Αντιπολίτευσης και χωρίς να µπει
κανένας στη λογική στοιχειωδώς απέναντι στους συναδέλφους
ή και στον εαυτό του και να πει τι δεν πήγε καλά στον προηγούµενο νόµο και οδήγησε στην αναγκαιότητα της κατάργησης του
νόµου αυτού. Μάλιστα, η ίδια η ΕΛΠΕ αναφέρει ότι θα πρέπει να
ξαναγυρίσουµε σε διατάξεις αυτού του νόµου, σε έναν νόµο που
η συνοµοσπονδία των παραγωγών αναφέρει ότι θα έπρεπε να
έχουν γίνει βελτιώσεις πάνω σ’ αυτόν και όχι να καταργηθεί εκ
βάθρων και συλλήβδην.
Συµπέρασµα δεύτερο. Όπως και να το κάνουµε, η Κυβέρνηση
και η συµπολίτευση έµεινε τραγικά µόνη. Το είδαµε από τις επιστολές που έστειλαν οι φορείς που δεν µίλησαν µέχρι τώρα.
Έχουµε µία καινούργια επιστολή από την Περιφέρεια Κρήτης ξεχωριστά, την οποία θα την καταθέσω και αυτή στα Πρακτικά.
Μπορεί κάποιος να δει τις δηλώσεις όλων των συµµετεχόντων
στη διαβούλευση από τη συνεδρίαση της ακρόασης των φορέων,
όπου θα δει ότι όποιοι δεν ήταν κάθετα αντίθετοι είχαν τις επιφυλάξεις τους οι οποίες ουδέποτε ανακλήθηκαν, ουδέποτε κάµφθηκαν. Και αυτό φαίνεται από τις επιστολές που συνεχίζουν να
έρχονται µέχρι τώρα.
Συµπέρασµα τρίτο. Έχουµε ζητήµατα δηµοκρατίας σ’ αυτή τη
χώρα και σε αυτή την Κυβέρνηση. Όταν λέτε ότι ο διάλογος γίνεται -και έχει γίνει ένας µεγάλος διάλογος- προφανώς είναι ένας
διάλογος µεταξύ κωφών, ένας διάλογος µεταξύ µη ακουόντων.
Όταν λέτε ότι συζητάτε, µε ποιους συζητάτε; Όταν αυτοί οι άνθρωποι µέχρι τελευταία ώρα βγάζουν ανακοινώσεις -σηµερινή
ανακοίνωση- ότι είναι απέναντι, ότι δεν συµφωνούν µε τις τροποποιήσεις που φέρατε, µε ποιον συζητάτε και τι λέτε;
Υπάρχει, λοιπόν, ζήτηµα δηµοκρατίας, όπως υπάρχει και ζήτηµα διαφάνειας. Και αυτό θα το θέσουµε και πιο κάτω. Ζήτηµα
διαφάνειας τόσο στις διατάξεις που φέρνετε όσο και στην ουσία
του διαλόγου που γίνεται. Γιατί το να χρησιµοποιεί κανένας κατ’
επίφαση διάλογο µόνο και µόνο για να πει ότι «Εγώ έχω τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση στο ότι δέχοµαι ανθρώπους, αλλά δεν
τους ακούω. Δεν έχει σηµασία, όµως, εγώ τους δέχοµαι» αυτό
είναι ζήτηµα δηµοκρατίας τελικά.
Συµπέρασµα τέταρτο. Φέρατε βελτιώσεις πράγµατι, µια σειρά
από νοµοτεχνικές ρυθµίσεις, ογδόντα πέντε τον αριθµό, οι
οποίες, όµως, προφανώς, όπως σας είπαν όλοι οι συνάδελφοι
που µίλησαν µέχρι τώρα, δεν αλλάζουν τον πυρήνα και την ουσία
του νοµοθετήµατος. Δεν αλλάζουν τη φιλοσοφία. Δεν αλλάζουν
το ότι διαλύετε έναν θεσµό ενενήντα τριών χρόνων αλλάζοντας
την κατεύθυνσή του, αλλάζοντας την πορεία, αποθαρρύνοντας
τη συµµετοχή των παραγωγών προς όφελος µη παραγωγών
επαγγελµατιών τη λάθος στιγµή. Την ώρα που θα έπρεπε να νοµοθετείτε για τη σύσφιξη των σχέσεων καταναλωτή - παραγωγού
προς αµοιβαίο όφελος και των δύο, νοµοθετείτε το αντίθετο.
Εκτός του ότι δεν µπαίνετε στην ουσία, διορθώνετε λάθη που
εµείς σας τα επισηµάναµε από την πρώτη στιγµή. Το νοµοσχέδιο
το έχουµε διαβάσει λέξη - λέξη. Δεν µπορείτε να παρουσιάζετε
το άσπρο για µαύρο. Εγώ δεν θα πω, όπως είπαν συνάδελφοι,
ότι δεν έχετε διαβάσει το νοµοσχέδιο, αλλά σε κάθε περίπτωση
αρκείστε µόνο στην επιφάνεια των πραγµάτων και δεν µπαίνετε
στην ουσία. Θα σας εξηγήσουµε πιο κάτω το γιατί.
Επίσης, οι ογδόντα πέντε νοµοτεχνικές παρεµβάσεις δείχνουν
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και την προχειρότητα µε την οποία έχει δουλευτεί το νοµοσχέδιο.
Μάλιστα, στην τροπολογία 1113 αλλάζουν σχεδόν τα πάντα. Γίνεται «κόσκινο». Όπως επίσης και το άρθρο 71. Κι αυτό γίνεται
«κόσκινο» µέσα από τις τροπολογίες.
Όµως, να δούµε και δύο πράγµατα επί της ουσίας γιατί ο χρόνος πιέζει. Επί της ουσίας, λοιπόν, του νοµοσχεδίου, αντί να
εφαρµόσετε το πλαίσιο του ν.4497, να ενδυναµώσετε τη θέση
των παραγωγών, να εντείνετε τους ελέγχους, να βρείτε τους παραβάτες και να τους διώξετε παραδειγµατικά, έρχεστε εδώ και
κυνικά µας λέτε ότι δεν ελέγξατε τους φαινοµενικά παραγωγούς,
δεν εξυγιάνατε τις λαϊκές, αλλά προσπαθείτε τώρα να νοµιµοποιήσετε την παρανοµία. Αυτούς τους ανθρώπους, για τους
οποίους σας το λέµε από την πρώτη στιγµή ότι φωτογραφικά νοµοθετείτε, ένας συνάδελφος από τη Συµπολίτευση τους χαρακτήρισε ως «ψευτοπαραγωγούς». Εδώ από αυτό το Βήµα ο
συνάδελφος της Συµπολίτευσης τους χαρακτήρισε «ψευτοπαραγωγούς».
Τι κάνετε λοιπόν; Διατηρείτε τα προνόµια των πλασµατικών παραγωγών -δεν θα χρησιµοποιήσω την ίδια έκφραση µε τον συνάδελφο, θα τους πω πλασµατικούς παραγωγούς- και τους δίνετε
άδεια επαγγελµατία. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί είναι όλοι απέναντι. Οι πραγµατικοί παραγωγοί είναι απέναντι γιατί ξεπλένετε
τους πλασµατικούς παραγωγούς. Οι επαγγελµατίες πάλι είναι
απέναντι γιατί νοµιµοποιείτε τον αθέµιτο ανταγωνισµό αφού διατηρούν τα προνόµια που είχαν σαν πλασµατικοί παραγωγοί.
Το ακόµα χειρότερο το κάνετε µε τις νοµοτεχνικές. Τι κάνετε;
Το περιορίζετε φωτογραφικά µόνο για την Αττική. Δεν αλλάζετε
το 50-50, την ισορροπία πενήντα παραγωγοί-πενήντα επαγγελµατίες. Διατηρείτε τον βασικό πυρήνα. Και αυτό σας το λέµε. Ο
βασικός πυρήνας ποιος είναι; Είναι ότι έχετε µετατρέψει την
άδεια σε θέση. Αν δεν έχει θέση ο παραγωγός ή ο επαγγελµατίας, δεν έχει τίποτα. Και αυτό είναι το βασικό. Εδώ είναι η µεγάλη διαφορά που είχαµε µε τον ν.4497 που φυσικά προέβλεπε
πρόστιµα. Κάθε νόµος για να εφαρµοστεί προβλέπει κυρώσεις.
Η διαφορά είναι ότι αφού έχετε συνδέσει την άδεια µε θέση, στερώντας του την άδεια για τα όποια παραπτώµατα, στην ουσία
τον βγάζετε εκτός διαδικασίας -του αφαιρείτε τη θέση, άρα δεν
έχει τίποτα στα χέρια του- µέχρι να γίνει η επόµενη προκήρυξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εδώ, λοιπόν, καταστρατηγείτε την αρχή της αναλογικότητας
που δεν υπάρχει στο στεγασµένο εµπόριο. Άρα, άλλα µέτρα και
σταθµά για το υπαίθριο εµπόριο, άλλα για το στεγασµένο. Κι εδώ
είναι ένα σηµείο που θα προσβληθεί και πολύ σύντοµα ο νόµος.
Διατηρείτε τις κυρώσεις στο ΟΣΠΑ, στο e-Καταναλωτής. Το
είπε πάλι συνάδελφος από τη Συµπολίτευση και προς τιµήν του
αναγνώρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κατά του e-Καταναλωτής.
Κάθε καινοτοµία καλή είναι. Η διαφωνία µας, σας το είπαµε από
την αρχή, είναι στις κυρώσεις. Δεν έχουν αλλάξει οι κυρώσεις,
κύριε συνάδελφε. Το συζητήσαµε. Δεν έχει αλλάξει ούτε το
άρθρο 56 ούτε το άρθρο 62 στην παράγραφο 4 και 5. Για ποσό
παραβατικότητας 0,96% χάνει τη θέση του.
Κι εδώ τίθεται, όµως, ένα άλλο ζήτηµα που έχει να κάνει µε την
ασφάλεια δικαίου. Οι τροπολογίες που σας λέµε από την αρχή
δεν είναι θέµα ποσοτικό. Είναι θέµα ποιοτικό. Όταν ακόµα και τα
είδη που θα πωλούνται στις λαϊκές καθορίζονται µέσα από µία
απόφαση του σηµερινού ή του αυριανού υπουργού και αλλάζουν, αυτό θίγει την καρδιά της ασφάλειας δικαίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πραγµατικά απορώ µε συναδέλφους της Συµπολίτευσης οι
οποίοι πανηγυρίζουν που πήρατε πίσω τον πρώτο απαράδεκτο
νόµο, το πρώτο σχέδιο νόµου, µε το οποίο είχαν ξεσηκωθεί και
οι πάγκοι των αγορών. Το ότι έρχονται διαρκώς πισωγυρίσµατα
και καταλήγουµε σε ένα νοµοσχέδιο που θα ψηφίσετε σε λίγο
µόνοι σας σαν κοινοβουλευτική Πλειοψηφία και ότι αυτή του η
εκδοχή είναι λιγότερο καταστροφική από την αρχική, το θεωρείτε
και µεγάλη νίκη. Δείχνει, όµως, και πού θέλετε να πάτε, ποια είναι
η πορεία σας. Η φιλοσοφία, ο κορµός δεν αλλάζει.
Στην πράξη, βέβαια, αυτό το νοµοσχέδιο δεν πρόκειται να
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εφαρµοστεί ποτέ. Έχει πολλά σηµεία στα οποία θα προσβληθεί
και εµείς, η επόµενη προοδευτική κυβέρνηση που δεν θα αργήσει να έρθει, αυτόν τον νόµο θα τον καταργήσει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σταύρος Αραχωβίτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ολοκληρώνουµε µε τον κ. Σιµόπουλο.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε. Θυµίζω ότι έχω τέσσερα λεπτά κάβα από την πρωτολογία µου. Μίλησα έντεκα λεπτά αντί δεκαπέντε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω µε
αυτό που είπα και στην παρέµβασή µου επί του προσωπικού πριν
λίγη ώρα. Στην ψυχιατρική υπάρχει η έννοια του «ψευδοπεριβάλλοντος». Τι είναι το ψευδοπεριβάλλον; Είναι µία κατάσταση που
δηµιουργεί το υποκείµενο, ένα άτοµο, αγνοώντας το πραγµατικό
περιβάλλον. Δεν έχει εικόνα του τι συµβαίνει δίπλα του, αλλά
µέσα από δικές του παραστάσεις που είναι πολλές φορές συναισθηµατικά φορτισµένες, δηµιουργεί µία διαφορετική εικόνα για
το τι συµβαίνει.
Αυτό συµβαίνει και µαζί σας, αλλά δεν µιλάω ψυχιατρικά. Δηµιουργήσατε έναν ψευδονόµο, ένα ψευδονοµοσχέδιο και κάθεστε και επιχειρηµατολογείτε εναντίον ενός νοµοσχεδίου που
υπάρχει µόνο στο µυαλό σας και δεν έχει καµµία σχέση µε την
πραγµατικότητα. Ακούω τον αγαπητό εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ και
πραγµατικά χαίροµαι γιατί πραγµατικά γνωρίζει το νοµοσχέδιο,
έχει επιχειρήµατα. Διαφωνώ µε τα επιχειρήµατα. Μα, οι περισσότεροι από εσάς δεν ήξεραν τι έλεγαν, δεν είχαν διαβάσει το
νοµοσχέδιο. Πολλοί από εσάς δεν κατανοούσαν τις λεπτοµέρειές
του. Επιχειρηµατολογούσαν σε άλλα θέµατα. Πολλοί από εσάς
ήσασταν στο νοµοσχέδιο το οποίο υπήρχε πριν έξι µήνες. Είµαστε αλλού. Αυτό ήταν last year. Ούτε τις νοµοτεχνικές καν διαβάσατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Μισό λεπτό για να συνεννοηθούµε. Μιλάει ο εισηγητής. Χειροκρότησαν οι συνάδελφοι, όπως
χειροκροτάτε κι εσείς. Ήρεµα να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Ήµαστε προς το τέλος.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Έρχοµαι τώρα στο
ποιοι στηρίζουν το νοµοσχέδιο. Ξέρετε κι εκεί µεταφράζετε τις
στηρίξεις ή τις µη στηρίξεις ανάλογα µε το πώς σας βολεύει. Ξέρετε, υπάρχουν οµοσπονδίες σε όλη την Ελλάδα. Ο οµιλητής
µας, παραδείγµατος χάριν, ανέφερε ότι δεν απήργησαν και συµφωνεί µε το νοµοσχέδιο η Οµοσπονδία της Θεσσαλίας. Υπάρχει
η Συνοµοσπονδία Παραγωγών Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης η οποία διά του κ. Μακρίδη του Προέδρου συνέβαλε στο να
έχουµε αυτό το νοµοσχέδιο και να έχουν έρθει αυτές οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Υπάρχει η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών της
Αττικής. Είναι πολύ µεγάλη οµοσπονδία. Υπάρχει η Οµοσπονδία
Παραγωγών της Αττικής. Έχω συζητήσει µε συναδέλφους µου
από όλη την Ελλάδα που συζητούν µε παραγωγούς. Πού είδατε
ότι όλοι οι παραγωγοί ή οι επαγγελµατίες είναι εναντίον του νοµοσχεδίου; Δεν ισχύει αυτό.
Στην Αθήνα, παραδείγµατος χάριν, επικεφαλής της οµοσπονδίας που αντιδρά -µακάρι να συµµετέχουν στις βουλευτικές
εκλογές άνθρωποι από τις παραγωγικές τάξεις- είναι στέλεχος
σας που ήταν και υποψήφιος. Δεν ξέρω, την ώρα που αντιδρά
ποιον µανδύα έχει. Έχει τον µανδύα του υποψήφιου βουλευτή
µε τον ΣΥΡΙΖΑ ή του συνδικαλιστή. Χωρίς, βέβαια, να εννοώ ότι
δεν πρέπει να είναι υποψήφιος ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από τις παραγωγικές τάξεις.
Επίσης, κάποιοι συνοδοιπόροι στη Θεσσαλονίκη αντιδρούν σε
ένα νοµοσχέδιο από το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από
αυτό που έχετε στο µυαλό σας.
Έρχοµαι τώρα σε ένα τρίτο θέµα. Ευχαριστώ τους Βουλευτές
Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι οι χορηγοί µου. Ευχαριστώ γιατί
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µε τέτοια αντιπολίτευση προς το πρόσωπό µου πραγµατικά θα
βελτιώσουν και τη θέση µου στη Θεσσαλονίκη. Κύριος χορηγός
µου, όµως, είναι ο κ. Φάµελλος. Δεν υπάρχει κάτι προσωπικό. Ο
κ. Φάµελλος, τον οποίο πρέπει να καλέσω κιόλας να φάµε για να
του κάνω κι ένα δώρο, κατέθεσε χθες ένα έντυπο που µοίρασα
στις λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης πριν έξι µήνες. Μα, ακριβώς αυτό το έντυπο αποδεικνύει το πώς ένας Βουλευτής –γιατί
δεν θα µιλούσα προσωπικά καθόλου σε τέτοιο επίπεδο- µπορεί
να συµβάλει ώστε να διαµορφωθεί στο τέλος ένα νοµοσχέδιο.
Σε εκείνο το έντυπο έλεγα τι δεν κάνει το νοµοσχέδιο. Είπα ότι
δεν ιδιωτικοποιεί τις λαϊκές αγορές και, βέβαια, δεν µπαίνουν
ιδιώτες.
Δεν µπαίνουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ!
Έλεγα πού διαφωνούσα. Διαφωνούσα, πρώτον, στη δυνατότητα των παραγωγών να γίνονται επαγγελµατίες. Το αρχικό νοµοσχέδιο αυτό το περιελάµβανε για όλη την Ελλάδα και πλέον
γίνεται µόνο για την Αττική κάτω από είκοσι στρέµµατα και µάλιστα µόνο γι’ αυτούς οι οποίοι έχουν τις καλλιέργειές τους στην
Αττική και όχι για όσους δραστηριοποιούνται στις λαϊκές της Αττικής.
Δεύτερον, το αρχικό νοµοσχέδιο στο οποίο είχα τη διαφωνία
µου, µιλούσε για την ανάγκη των παραγωγών να φέρουν στις λαϊκές το 50% της παραγωγής τους βάσει ΟΣΔΕ . Αυτό έγινε βάσει
της δήλωσης της δικής τους. Άρα και αυτό άλλαξε.
Τρίτο και κυριότερο, έλεγα ότι υπάρχει πρόβληµα µε το σύστηµα e-Καταναλωτής. Μα, ο ίδιος ο Υπουργός είπε ότι το σύστηµα e-Καταναλωτής θα εφαρµοστεί, αφού υπάρχει κατάρτιση
των άµεσα ενδιαφεροµένων.
Τρία στα τρία λοιπόν! Και βέβαια, στην προσπάθεια αυτή δεν
ήµουν µόνος. Ήταν όλη η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. Βέβαια, είχαµε και έναν Υπουργό και συνεργάτες του
οι οποίοι άκουγαν!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα λίγο χρόνο ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Είναι εξαιρετικά σηµαντικό –το έχει πει ο Υπουργός ο οποίος
είχε ανοιχτά αυτιά- να µπορούν τα νοµοσχέδια να αλλάζουν µέσα
από την Κοινοβουλευτική Οµάδα, µέσα από το Κοινοβούλιο και
να έχουν µία διαφορετική µορφή, παίρνοντας υπ’ όψιν τις προτάσεις ακόµη και της Αντιπολίτευσης, γιατί ακόµη ο κ. Αραχωβίτης συµµετείχε σε κάποιες από τις αλλαγές.
Τέλος, ο πυρήνας του νοµοσχεδίου αναφέρεται στην προκήρυξη. Αυτός είναι ο πυρήνας. Αυτό δεν αλλάζει. Μέσα από την
προκήρυξη είναι αυτό το οποίο επιδιώκει ο νοµοθέτης. Με την
προκήρυξη, µε διαφανή τρόπο, αφού οι συγκεκριµένες θέσεις
βγουν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», δίνεται η δυνατότητα πλέον σε όλους
τους παραγωγούς µετά από ένα διάστηµα να έχουν θέση, χωρίς
να υπάρχει κανένα πρόβληµα για όλους τους παραγωγούς οι
οποίοι έχουν τώρα άδεια και θα πάρουν θέση πριν από τη διαδικασία αυτή. Αυτός είναι ο πυρήνας του νοµοσχεδίου.
Τέλος, όταν αναφέροµαι στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, λέω ότι είναι ένα θέµα το οποίο µπορεί να εξεταστεί µέχρι
την 1η Φεβρουαρίου. Όµως και οι περιφέρειες οφείλουν να κάνουν ό,τι µπορούν για να ενσωµατώσουν το νέο σύστηµα. Το να
λέµε ότι το νέο σύστηµα δεν είναι εύκολα εφαρµόσιµο ή είναι
ανεφάρµοστο δεν δίνει λύση. Πρέπει και οι περιφέρειες να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να γίνει εφαρµόσιµο ένα σύστηµα το οποίο είναι διαυγέστατο.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους µου στην Κοινοβουλευτική Οµάδα γιατί όλοι µαζί καταφέραµε, έχοντας τον
Υπουργό συνεργάτη και µε ανοιχτά αυτιά, να φέρουµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο πραγµατικά µέσα από τη συνεργασία και των παραγωγών και των επαγγελµατιών, αλλά και των περιφερειών, θα
αλλάξει τα δεδοµένα στις λαϊκές αγορές και θα πάψουν κυρίως
οι παραγωγοί να είναι όµηροι ενός αδιαφανούς συστήµατος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Λόγω καθυστέρησης ο κ. Κρίτων Αρσένης έχει τον λόγο και αµέσως µετά
θα µιλήσει ο κύριος Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
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ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούµε τελευταία ότι όλοι θέλουν τελικά αυτό το νοµοσχέδιο
στις λαϊκές.
Πραγµατικά, µία βόλτα στις λαϊκές, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα σας πείσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Πήγα εγώ προχθές και αποθεώθηκα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Αποθεωθήκατε!
Πραγµατικά, από ανθρώπους που συµµετέχουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ηρεµήστε!
Πριν το κάνατε εσείς και τώρα το κάνουν οι της Νέας Δηµοκρατίας. Τι να κάνουµε; Σας ακολουθούν µερικές φορές. Παρακαλώ,
ηρεµήστε να ακούσουµε τον κ. Αρσένη και να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αφού µιλήσει ο Υπουργός. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Σας είπα να πάτε στις λαϊκές να
δείτε πραγµατικά τι συµβαίνει.
Κυρίες και κύριοι, είναι ένα νοµοσχέδιο που διώχνει τον µικρό
παραγωγό την ίδια στιγµή που η Νέα Δηµοκρατία και αυτή η Κυβέρνηση δίνει τα πάντα στους µεγάλους. Νοµοθετήσατε πριν
από µία βδοµάδα να µην υπάρχουν στην ουσία περιβαλλοντικοί
έλεγχοι, να πληρώνουν οι µεγάλες επιχειρήσεις ανάλογα µε τον
τζίρο τους. Την ίδια στιγµή είστε ανάλγητοι και πάρα πολύ αυστηροί στους µικρούς, στον µικρό παραγωγό. Με το παραµικρό
παράπτωµα τον αποκλείετε από τις λαϊκές και του βάζετε τεράστια πρόστιµα. Θέλετε να τον διώξετε την ίδια στιγµή που έχετε
δώσει µε το άρθρο 67 όλες τις εξουσίες στον Υπουργό να κάνει
ό,τι θέλει.
Το νοµοσχέδιο που τόσο πολύ έλαβε κριτική –και είπε ο κύριος
Υπουργός «Μα, δεν ήταν δικό µου. Μια επιτροπή το έβγαλε»µπορεί να υλοποιηθεί µέσα από το άρθρο 67 οποιαδήποτε
στιγµή.
Και θα κλείσω µε την τροπολογία για τις εκλογές στην Αστυνοµία. Την αποσύρατε. Όµως, γιατί τη φέρατε αυτή την τροπολογία; Τη φέρατε γιατί, προφανώς, η Κυβέρνησή σας έχει βάλει
έναν στόχο, να µπορεί να χρησιµοποιεί την Αστυνοµία για την καταστολή, να εργαλειοποιεί την αστυνοµική βία και γι’ αυτό να χαϊδεύει τα αυτιά συγκεκριµένων αστυνοµικών, αυτών των
αστυνοµικών που ελέγχουν κατά τη γνώµη της Κυβέρνησης την
Αστυνοµία. Θέλει να µπορέσει να χαϊδέψει τα αυτιά συγκεκριµένων συνδικαλιστικών δυνάµεων, την ίδια στιγµή που η Αστυνοµία
χρησιµοποιεί βία απρόκλητα, χωρίς να έχει προκληθεί ποτέ. Επιλέγετε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας
ποια πορεία έχει δικαίωµα να γίνει και ποια όχι, µε πολιτικά κριτήρια.
Με την ίδια Αστυνοµία -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- είχαµε
τρεις γυναικοκτονίες. Και οι τρεις γυναίκες, δηλαδή η σαρανταοκτάχρονη µε τα τέσσερα παιδιά στην Ιεράπετρα, η σαρανταεπτάχρονη τον Αύγουστο στο Ρέθυµνο και η τριανταεννιάχρονη
τον Ιούλιο στη Δάφνη είχαν πάει στην Αστυνοµία και είχαν κάνει
καταγγελίες. Σε άλλες περιπτώσεις είχαν πάει συγγενείς τους.
Οι καταγγελίες ποτέ δεν καταγράφηκαν. Η Αστυνοµία ποτέ δεν
έδρασε.
Αντί να φτιάξετε αυτά στην Αστυνοµία, πήγατε να καταργήσετε και την απλή αναλογική. Σταµατήστε να χαϊδεύετε αυτιά.
Είναι προσβολή αυτό που κάνετε για όλους τους αστυνοµικούς
που τηρούν το γράµµα του νόµου. Χαϊδεύετε τα αυτιά αυτών που
παρανοµούν. Σταµατήστε το! Μας βάζετε σε πολύ επικίνδυνα µονοπάτια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
Κύριε Βορίδη, απασχολείτε τον Υπουργό και δεν µπορεί να
έρθει στο Βήµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, µου εξηγούσε τη διαφωνία
του για τα νοµικά πρόσωπα που έχουν απασχολήσει τόσο πολύ
τη συνεδρίαση εδώ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ όλους
τους συναδέλφους που µίλησαν γι’ αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο
προκάλεσε τελικά µία ζωηρή κοινοβουλευτική συζήτηση τόσο
στις επιτροπές, όσο και στην Ολοµέλεια και οι καλόπιστοι παρα-
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τηρητές πιστεύω ότι έβγαλαν τα συµπεράσµατά τους.
Απευθυνόµενος προς την Αξιωµατική Αντιπολίτευση θα ήθελα
για άλλη µια φορά να σας πω ότι είναι κρίµα ο κοινοβουλευτικός
διάλογος να εξαντλείται σε φαντασιώσεις και όχι στην ουσία. Χάνετε στην προσπάθειά να ασκήσετε κριτική στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτά που συµβαίνουν µπροστά στα µάτια σας. Λέω ένα
παράδειγµα από τη σηµερινή επικαιρότητα. Σήµερα η χώρα και
η ελληνική οικονοµία έχει επιτύχει άλλη µια πρωτοφανή διεθνή
επιτυχία. Η αύξηση κεφαλαίου που πέτυχε η Δηµόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισµού, η ΔΕΗ, υπερκαλύφθηκε ξεπερνώντας κάθε προσδοκία µέσα σε λίγα λεπτά, ενώ προβλεπόταν να κρατήσει τέσσερις µέρες. Και τα κεφάλαια το 1,35 δισεκατοµµύρια που άντλησε
σήµερα η ΔΕΗ για να µπορέσει να κάνει επενδύσεις απαραίτητες
για την ύπαρξή της στο µέλλον, είναι πολλαπλάσια µόνο τα σηµερινά που είναι πλέον ένα µικρό κλάσµα της συνολικής αξίας
από την αξία της εταιρείας του συνόλου που µας παραδώσατε.
Θυµίζω ότι η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ που παραδόθηκε από
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προς την Κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν
στο σύνολό της τριακόσια εκατοµµύρια και σήµερα για ένα κλάσµα περίπου 17% αν το υπολογίσεις…
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Τριακόσια εκατοµµύρια κεφαλαιοποίηση;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Τριακόσια εκατοµµύρια κεφαλαιοποίηση είχε
τη µέρα που την πήραµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είχατε φτάσει τη µετοχή στο ένα ευρώ και κάτω και σήµερα
από ένα ευρώ η µετοχή η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου έγινε
στα εννέα ευρώ. Μπορείτε να καταλάβετε τι σηµαίνει αυτό για
τον πραγµατικό κόσµο, ότι πραγµατικοί άνθρωποι µε πραγµατικά
λεφτά έβαλαν εννιά φορές την αξία που µας παραδώσατε; Αντί
να κάτσετε να σκεφτείτε τι είναι αυτό που σας έκανε τόσο άχρηστους για να πάτε τη δηµόσια επιχείρηση ηλεκτρισµού στο ένα
ευρώ και την πήγαµε σε δύο χρόνια στα εννιά έρχεστε και τι λέτε
στην Βουλή;
Να πω κάτι για την επικαιρότητα –έτσι και αλλιώς κλείνει η συνεδρίαση- και θα πω αµέσως µετά για το νοµοσχέδιο. Ξυπνάµε
το πρωί και έχει κατακλυστεί το διαδίκτυο –δεν ξέρω εάν το είδατε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει και λίγο πλάκα- ένα βίντεο του κ. Παππά µε τον κ. Γιαννούλη που έχουν πάει σε ένα
βαγόνι τρένου της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» και έχουν βιντεοσκοπήσει µε το
κινητό τους ένα µανιτάρι που έχει φυτρώσει στο τρένο. Και λένε
ότι αν είναι δυνατόν τα τρένα της Κυβέρνησης του Μητσοτάκη
και του Καραµανλή είναι τόσο σε αχρηστία που έχουν φυτρώσει
µέχρι και µανιτάρια. Βγαίνει η εταιρεία µετά από δύο ώρες και
τους λέει ότι αυτό το βαγόνι δεν χρησιµοποιείται εδώ και καιρό,
έχετε πάει σε βαγόνι που είναι στις αποθήκες, ελάτε µε τα κανονικά βαγόνια που τρέχουν.
Μα πραγµατικά πιστεύετε ότι µε τέτοια αντιπολίτευση θα πάρετε ποτέ πίσω την εξουσία; Είναι αντιπολίτευση για τα πανηγύρια! Έρχεστε στη Βουλή για το νοµοσχέδιο για τις λαϊκές
αγορές. Πολύ ωραία. Ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για τις λαϊκές
αγορές µε διάφορες φασαρίες και δήθεν µεγάλες αντιδράσεις.
Σας είπα πέντε φορές -δεν το σχολίασε ένας Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε ένα επιχείρηµα- ότι εφόσον ρε παιδιά είναι τόσο
κακό αυτό το νοµοσχέδιο και καταστρέφει τις λαϊκές αγορές,
γδέρνει τις λαϊκές αγορές, εξαφανίζει τις λαϊκές αγορές, τις ξεπουλάει στους µεγάλους –λέω διάφορα κωµικά επιχειρήµατα
που άκουσα- όταν προκήρυξαν τρεις φορές απεργία στις λαϊκές
αγορές, γιατί δεν έκλεισε ούτε µία λαϊκή αγορά, ούτε µία;
Η απάντηση από κάποιο συνάδελφο ήταν ότι έχουν υψώσει
µαύρες σηµαίες. Όταν το λέγατε αυτό γελούσα. Ξέρετε γιατί;
Γιατί προχθές στο γραφείο µου έδειχναν φωτογραφίες της Οµοσπονδίας των Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, ο κ. Μόσχος συγκεκριµένα ο οποίος είναι και υποψήφιος Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για
να µου θυµίσει ότι το 2017 που ψηφίζατε τον νόµο σας ήταν έξω
από τη Βουλή µε µαύρες σηµαίες. Ωραία, και επειδή είχαν µαύρες σηµαίες το 2017 αυτοί απ’ έξω, πάει να πει ότι ήταν κακό νοµοσχέδιο που ψηφίσατε τότε; Αυτό είναι το επιχείρηµα στη
Βουλή;
Σας λέω τρεις φορές προκηρύχθηκε απεργία και δύο φορές
συγκέντρωση. Την πρώτη φορά που προκηρύχθηκε η συγκέν-
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τρωση των παραγωγών λαϊκών αγορών και έγραφε εκεί ο πρώην
φίλος Φιλιππάκης στην «Δηµοκρατία» ότι θα γίνει παλλαϊκή συγκέντρωση κατά του νοµοσχεδίου του Γεωργιάδη, ήταν καλοκαίρι,
είχε και πολλή ζέστη και µαζεύτηκαν καµµιά σαρανταριά, κατέβηκα κάτω, τους κέρασα και πορτοκαλάδα µην πάθουν ηλίαση.
Τη δεύτερη φορά κατέβηκα και τους µίλησα ο ίδιος. Ήταν καµµιά
εκατοστή. Αυτή ήταν η παλλαϊκή συγκέντρωση κατά του νοµοσχεδίου.
Και πάµε τώρα επί της ουσίας. Ποιες ήταν οι βασικές ενστάσεις
που είχε προκαλέσει το νοµοσχέδιο αυτό σε ορισµένους; Εγώ δέχοµαι την καλόπιστη πάντα συνεννόηση µεταξύ ανθρώπων. Πάµε
να τα δούµε µε τη σειρά και να καταλάβουµε τι κάναµε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. Και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους
τους συναδέλφους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Η συζήτηση που έγινε σε αυτό το νοµοσχέδιο µε υπερηφάνεια µπορώ να
πω ότι κατά τη γνώµη µου είναι κοινοβουλευτικό πρότυπο. Διότι
ένας Υπουργός έφερε µια πρόταση νόµου. Αυτή η πρόταση νόµου
µπήκε στην εξονυχιστική κοινοβουλευτική συζήτηση και ο Υπουργός δέχθηκε δεκάδες παρατηρήσεις των Βουλευτών έτσι ώστε να
συνδιαµορφώσουµε ένα νοµοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές που
είναι πλέον απολύτως κοινής αποδοχής. Σήµερα δεν υπάρχει ούτε
µία οµοσπονδία που να µιλάει κατά του νοµοσχεδίου.
Τι φέρατε ως επιχείρηµα; Φέρατε ως τελευταίο επιχείρηµα ότι
οι δύο περιφέρειες, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η
Περιφέρεια Αττικής µου έστειλαν επιστολή ότι το νοµοσχέδιο
είναι ανεφάρµοστο. Αυτό ήταν το τελευταίο σας επιχείρηµα. Μάλιστα. Γιατί οι δύο περιφέρειες λένε ότι είναι ανεφάρµοστο; Γενικά για το νοµοσχέδιο µιλάνε; Όχι. Λένε ότι είναι ανεφάρµοστο
γιατί δεν δεχθήκαµε να µπορούν να ιδρύσουν ξεχωριστά νοµικά
πρόσωπα. Ερώτηση: Στο νοµοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε η δυνατότητα να ιδρύσουν ξεχωριστά νοµικά πρόσωπα; Όχι είναι η
απάντηση. Αν εσείς του ΣΥΡΙΖΑ αξιολογείτε ως τόσο σηµαντική
αυτή την ένσταση -αν υποτεθεί ότι λέτε αλήθεια και έχετε πειστεί
ότι το νοµοσχέδιο είναι κακό, γιατί αυτό που λένε οι Περιφερειάρχες Πατούλης και Τζιτζικώστας είναι αληθές, ότι δηλαδή δεν
µπορεί να λειτουργήσει το νοµοσχέδιο χωρίς αναπτυξιακή εταιρεία- εσείς γιατί δεν είχατε προβλέψει να µπορούν να ιδρύσουν
αναπτυξιακές εταιρείες και κρίνατε το 2017 ότι δεν χρειάζονται
αναπτυξιακές εταιρείες; Το λέω για να καταλάβετε ότι µε τέτοιου
είδους επιχειρήµατα δεν µπορείτε να πάτε µακριά.
Πάµε λοιπόν. Τι κάναµε; Βασικές αλλαγές από βασικές ενστάσεις που υπήρχαν αρχικά στο νοµοσχέδιο. Πρώτη ένσταση των
παραγωγών ότι υπήρχε διαφορά στο χρονικό εύρος της αδείας
µεταξύ εµπόρων και παραγωγών. Πέντε έτη ήταν των εµπόρων
και ένα των παραγωγών και αυτό δηµιουργούσε µεταξύ τους διάκριση. Το κάναµε πέντε έτη και για τους δύο. Φεύγει η διάκριση.
Δεύτερος φόβος των παραγωγών ότι θα µπορούσε µε το 70%
στον ΟΣΔΕ που είχαµε βάλει στην αρχική εκδοχή του νοµοσχεδίου πάρα πολλοί παραγωγοί να µην καταφέρνουν να πιάσουν
αυτόν τον στόχο όχι από δική τους υπαιτιότητα αλλά διότι µπορεί
να υπήρχαν καιρικά φαινόµενα, µπορεί να υπήρχαν διάφοροι
αστάθµητοι παράγοντες που θα τους οδηγούσαν να χάνουν τη
δυνατότητά τους να είναι σε λαϊκές αγορές χωρίς να φταίνε. Και
µας αντιπρότειναν να βάλουµε το 50% επί της δικιάς τους δηλώσεως του τι οι ίδιοι υπολογίζουν ότι θα πουλήσουν στις λαϊκές
αγορές. Το κάναµε όπως το ήθελαν. Πάει και αυτό.
Τι άλλο τους ενοχλούσε; Ότι τα αρχικά πρόστιµα ήταν πολύ αυστηρά. Τα κάναµε πολύ µετριότερα κατά τις προτροπές συναδέλφων της Νέας Δηµοκρατίας. Τα πρόστιµα που έχουµε σήµερα -το
λέω για την κριτική που ακούστηκε από την Αντιπολίτευση ότι είναι
εξοντωτικά- είναι ηπιότερα του ισχύοντος σήµερα νόµου. Οι ποινές και τα πρόστιµα είναι χαµηλότερα του νόµου ΣΥΡΙΖΑ. Έρχεται
ο ΣΥΡΙΖΑ και µας κατηγορεί ότι έχουµε έναν δρακόντειο νόµο µε
υψηλά πρόστιµα και τα δικά του είναι υψηλότερα! Άντε βγάλε
άκρη.
Τι άλλο τους ανησυχούσε; Τους ανησυχούσε ότι µε την προκήρυξη των αδειών µία φορά τον χρόνο θα υπάρχει περίπτωση
να υπάρχουν άδειες θέσεις και να µην µπορούν να έχουν πολλές
λαϊκές αγορές. Κάναµε την προκήρυξη δύο φορές τον χρόνο.
Και αν δούµε ότι δεν φτάνει, θα το αυξήσουµε. Αλλά πάµε πιλοτικά για να δούµε πώς θα λειτουργήσει.
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Τι άλλη ένσταση ετέθη; Ότι ναι µεν ο νόµος είναι καλός, αλλά
είναι δύσκολο από τη µια µέρα στην άλλη να προσαρµοστούν οι
φορείς στις λειτουργίες τόσο γρήγορα στο να φτιάξουν τις πλατφόρµες και να προκηρύξουν τις θέσεις. Μετακινήσαµε την ηµεροµηνία εφαρµογής του νοµοσχεδίου την 1η Φεβρουαρίου για
να έχουν τον χρόνο οι φορείς να ρυθµίσουν και τις πλατφόρµες
τους και να µην έχουν ανησυχία. Πάει και αυτή τους η ένσταση.
Και µία σειρά άλλων ρυθµίσεων -να µην επαναλάβω όλη τη συζήτηση που κάναµε- που αποδεικνύει ότι από όλες τις πραγµατικές ενστάσεις που τέθηκαν πάνω σε αυτό το νοµοσχέδιο κατά
την κοινοβουλευτική µας συζήτηση ή την προηγούµενη δηµόσια
διαβούλευση και προκαλούσε στα αλήθεια σε κάποιους παραγωγούς ανησυχία -γιατί από την πλευρά των εµπόρων υπήρχε
από την αρχή απόλυτο consensus και απόλυτη υποστήριξη στο
νοµοσχέδιο- ότι θα είχαν κάποιο πρόβληµα, τα θεραπεύσαµε.
Ακόµη και στο µείζον που έγινε η µεγαλύτερη ζήτηση από όλα
τα άρθρα του νοµοσχεδίου, δηλαδή τη δική µας πρόθεση να δώσουµε δυνητικά σε κάποιους από τους παραγωγούς τη δυνατότητα να δηλώσουν έµποροι εάν το επιθυµούσαν για να αλλάξουν
τον χαρακτήρα της αδείας τους, και αυτό διαµορφώθηκε κατά
τον τρόπο που το είδαµε στην κοινοβουλευτική µας συζήτηση
στην Περιφέρεια Αττικής και µόνο µέχρι είκοσι στρέµµατα για να
πιάσουµε τους µικρούς κλήρους όπου εκεί έχουµε το πραγµατικό πρόβληµα σε σχέση µε τον τρόπο που λειτουργούν στις λαϊκές αγορές.
Και αυτό το άρθρο προξένησε τόση φασαρία. Και αυτό προσαρµόστηκε κατά το διάστηµα της κοινοβουλευτικής µας συζήτησης.
Και τελικά φτάνουµε σε ένα νοµοσχέδιο που σήµερα η µοναδική τελευταία εκκρεµότητα και το µοναδικό θέµα πια που λένε
όσοι αντιδρούν είναι ότι δεν επιτρέπουµε την ίδρυση των δύο νοµικών προσώπων στην Περιφέρεια Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Και σας είπα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει βάσιµη διαφωνία
για αυτό. Θα δούµε πώς θα λειτουργήσει το νοµοσχέδιο και αν
πράγµατι αυτά που λένε ισχύουν, δηλαδή αν πράγµατι δεν µπορούν να λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές εξ αυτού, εδώ είµαστε
να το διορθώσουµε. Εκτιµούµε ότι θα λειτουργήσει.
Να µην ξεχάσω το θέµα του e-Καταναλωτή, που ετέθη το µεγάλο ερώτηµα για το αν µπορούν οι γιαγιάδες, οι άνθρωποι στην
επαρχία κ.λπ. να εφαρµόζουν αυτό το µέτρο. Είπαµε ότι θα προβλέπουµε στην υπουργική απόφαση τους όρους και τις προϋποθέσεις όπου θα αφήσουµε τους ανθρώπους αυτούς που είναι
αδύνατο να προσαρµοστούν άµεσα και θα τους δώσουµε και περισσότερο χρόνο, και θα κάνουµε και τις αναγκαίες εξαιρέσεις
για να µη βρεθούν σε δύσκολη θέση κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι
έχουν αντικειµενικό πρόβληµα. Ούτε κανέναν θέλουµε να βλάψουµε ούτε κανέναν θέλουµε να φέρουµε σε δύσκολη θέση.
Θέλουµε να φτιάξουµε λαϊκές αγορές όµως που θα λειτουργούν σε συνθήκες 21ου αιώνα και θα µπορούν να αξιοποιούν χρήµατα του ΕΣΠΑ, θα µπορούν να χρησιµοποιούν την υψηλή
τεχνολογία, θα µπορούν να λειτουργούν νόµιµα και θα µπορούν
να λειτουργούν µε τάξη. Αυτό κάνει αυτό το νοµοσχέδιο. Πιστεύω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι πράγµατι το νοµοσχέδιο αυτό είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
Τέλος, και τώρα, στο κλείσιµο, ο κύριος εισηγητής της Αντιπολίτευσης είπε το ίδιο πράγµα, ότι µε το άρθρο 67 δίνετε υπερεξουσία στον Υπουργό και αυτό είναι το άρθρο, όπως το είπε ο κ.
Αρσένης χθες, «νοµοσχέδιο ελέω Άδωνι Γεωργιάδη».
Επανέρχοµαι: Το άρθρο 67 πράγµατι ρυθµίζει και δίνει τη νοµική
εξουσιοδότηση στον εκάστοτε Υπουργό Ανάπτυξης και στον εκάστοτε συναρµόδιό του υπουργό να ρυθµίζει δια υπουργικών αποφάσεων κανονιστικού τύπου ζητήµατα. Γιατί αυτό; Είναι εφεύρεση
δική µου, για να πάρω εγώ µία υπερεξουσία γιατί ονειρεύοµαι να
έχω υπερεξουσία στις λαϊκές αγορές; Όχι. Διότι σύµφωνα µε τους
κανόνες καλής νοµοθέτησης, που προτείνει η επιτροπή που
έχουµε συστήσει στη Βουλή, οι κανονιστικές πράξεις πρέπει να
ρυθµίζονται µε υπουργικές αποφάσεις και όχι δια νόµου, γι’ αυτό.
Και αυτό είναι πλέον ένα τυπικό παράδειγµα νοµοθέτησης σε όλα
τα νοµοσχέδια που έρχονται στη Βουλή γιατί οι κανονιστικές πράξεις, επαναλαµβάνω, περνάνε δια υπουργικών αποφάσεων και όχι
δια νόµου. Βρήκατε και εδώ µια µεγάλη δήθεν συνωµοσία.
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Και το αποκορύφωµα, το οποίο ειλικρινά το θεωρώ πια εξωφρενικό, υπήρξαν, κύριε Χαρίτση, Βουλευτές δυστυχώς στην
Κοινοβουλευτική σας Οµάδα που µίλησαν δριµύτατα εναντίον
των άρθρων για την απλοποίηση στα ζητήµατα της παιδείας που
υπάρχουν µέσα στο νοµοσχέδιο για τα ιδιωτικά σχολεία και τα
κέντρα ελευθέρων σπουδών κ.λπ.. Τους εξήγησα –ήλπιζα να το
είχατε κάνει εσείς, αλλά δεν το κάνατε- ότι τα άρθρα αυτά έχουν
µπει στο παρόν νοµοσχέδιο µόνον και µόνον για να εκπληρώσουµε το µνηµόνιο ΣΥΡΙΖΑ και τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ του 2016.
Υπενθυµίζω για τους Βουλευτές που µπορεί να µην έχουν παρακολουθήσει τη συζήτηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση
το 2016 ψήφισε έναν γενικό νόµο περί απλοποιήσεων και στο
µνηµόνιο που υπέγραψε και στον µηχανισµό ενισχυµένης εποπτείας που υπέγραψε έβαλε κάποια χρονικά όρια που θα έπρεπε
οι επόµενες κυβερνήσεις να ρυθµίσουν νοµοθετικά την ταχύτερη
αδειοδότηση διαφόρων οικονοµικών δραστηριοτήτων. Κατ’
εφαρµογή αυτού του νόµου ΣΥΡΙΖΑ και του µνηµονίου ΣΥΡΙΖΑ
έχουµε ψηφίσει -και λέω «έχουµε» όχι µόνο της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, εδώ- δύο δικά µου νοµοσχέδια απλοποιήσεων που, επειδή ήρθαν σε εφαρµογή του
µνηµονίου ΣΥΡΙΖΑ και είναι η συµφωνία µε τους θεσµούς, όπως
λέγεται η τρόικα στη µετά ΣΥΡΙΖΑ εποχή, τα ψήφισε και σωστά
και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Στο δεύτερο νοµοσχέδιο η παιδεία δεν είχε συµπεριληφθεί.
Σας είχα πει τότε ότι είναι όλη η πρόβλεψη του µνηµονίου σας
εκτός της παιδείας γιατί δεν είχε ολοκληρώσει το Υπουργείο Παιδείας µε τους θεσµούς τη σχετική διαπραγµάτευση για να µας
δώσει εγκαίρως τα άρθρα του νόµου για να τα βάλουµε στο τότε
νοµοσχέδιο που και εσείς ψηφίζατε. Και η συµφωνία µε τους θεσµούς ήταν ότι στο πρώτο επόµενο νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Ανάπτυξης θα συµπεριληφθούν και αυτά τα δύο άρθρα που δεν
προλάβαµε να βάλουµε στον προηγούµενο νόµο που ψηφίσατε.
Αυτόν τον νόµο που ψηφίσατε τα δύο άρθρα που δεν προλάβατε
να ψηφίσετε γιατί δεν τα βάλαµε µέσα τα βάλαµε στο παρόν νοµοσχέδιο. Και αυτά τα άρθρα τώρα, που είναι του δικού σας
νόµου, σηκώνεστε ένας-ένας στη Βουλή και τα καθυβρίζετε. Άντε
βγάλε άκρη! Κανένας άνθρωπος δεν µπορεί να βγάλει άκρη µε
εσάς.
Έρχεστε στη Βουλή µόνο και µόνο για να πείτε τις ιστορίες
σας χωρίς να έχετε διαβάσει το νοµοσχέδιο, χωρίς να έχετε καταλάβει τι είναι αυτά τα άρθρα. Γιατί ένας που έχει διαβάσει καταλαβαίνει ότι δεν µπορεί να είσαι Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, να έχεις
ψηφίσει τους δύο προηγούµενους νόµους των απλοποιήσεων,
να έχεις ψηφίσει νόµο κεντρικό απλοποιήσεων και να κατηγορείς
την παρούσα Κυβέρνηση γιατί φέρνει άρθρα περί απλοποιήσεων.
Ε, αυτό καταλαβαίνετε είναι άνω ποταµών. Απλώς δείχνει ότι το
επίπεδο δυστυχώς της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως δεν είναι
αυτό που αρµόζει στη χώρα µας. Η χώρα χρειάζεται καλύτερη
Αξιωµατική Αντιπολίτευση και χρειάζεται καλύτερη κοινοβουλευτική συζήτηση.
Σήµερα θα υποστείτε κοινοβουλευτική ήττα. Και λέω ήττα διότι
κάνατε αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας νοµίζοντας ότι κάποιοι
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας δεν θα ψηφίσουν το άρθρο,
αλλά θα διαπιστώσετε ότι όλα τα άρθρα θα ψηφιστούν από
όλους τους Βουλευτές. Αφού µαζί το συνδιαµορφώσαµε το νοµοσχέδιο µε τους αξιότιµους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
τι να καταψηφίσουν; Τον δικό τους νόµο; Άρα θα υποστείτε σε
λίγα λεπτά και µία κοινοβουλευτική ήττα, όπως έχετε υποστεί και
έξω στην κοινωνία ήττα στις λαϊκές αγορές. Σας είπα σε έξι
µήνες πάµε µε κάµερα µαζί όποιος θέλετε από τον ΣΥΡΙΖΑ να
περπατήσουµε σε µια λαϊκή αγορά και θα δείτε τι θα σας σέρνουν.
Άρα, λοιπόν, αντί να προσπαθούµε να συνεννοηθούµε σαν πολιτισµένοι άνθρωποι, καλόπιστα και να δίνουµε στους ανθρώπους ένα αξιοπρεπές µέλλον έρχεστε εδώ και λέτε «καταργείτε
τις λαϊκές αγορές» «πάτε κόντρα στον Ελευθέριο Βενιζέλο», «δίνετε τις λαϊκές αγορές στα σουπερµάρκετ», κάνετε το ένα, κάνετε το άλλο, τα οποία είναι µόνο στη φαντασία σας.
Κλείνω αναφέροντας για τα Πρακτικά τους αριθµούς των τροπολογιών που κάνουµε δεκτές, για να µη γίνει παρεξήγηση. Η µε
γενικό αριθµό 1109 και ειδικό 85 γίνεται δεκτή. Η µε γενικό
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αριθµό 1111 και ειδικό 87 γίνεται δεκτή. Η µε γενικό αριθµό 1115
και ειδικό 90 γίνεται δεκτή. Η µε γενικό αριθµό 1113 και ειδικό
89 γίνεται δεκτή. Η µε γενικό αριθµό 1112 και ειδικό 88 γίνεται
δεκτή. Μόνο εδώ να πω για τα Πρακτικά πάλι ότι έχει αποσυρθεί
η αρχική κατατεθείσα τροπολογία σχετικά µε τον τρόπο εκλογής
στα συνδικαλιστικά όργανα της Ελληνικής Αστυνοµίας. Αυτή έχει
διαγραφεί. Δεν είναι µέσα σε τροπολογίες τις οποίες πρόκειται
να υπερψηφίσουµε. Το λέω γιατί ρωτήθηκα και από κάποιους συναδέλφους αν τελικά υπάρχει ή όχι αυτή η τροπολογία και θέλω
να υπάρχει στα Πρακτικά ότι αυτή η τροπολογία δεν ψηφίζεται
σήµερα, δεν υπάρχει µέσα στο σώµα αυτού του νοµοσχεδίου.
Κλείνοντας, θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω καθεµιά και
καθέναν προσωπικά από τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, οι οποίοι πιστεύω ότι σε αυτό το νοµοσχέδιο βοήθησαν
πραγµατικά την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης να
διαµορφώσει το τελικό ψηφισθέν νοµοσχέδιο κατά τέτοιον τρόπο
που αίρει όλες τις ανησυχίες και των παραγωγών και των εµπόρων λαϊκών αγορών. Δεν θα αναφερθώ ονοµαστικά στον καθένα
γιατί µπορεί να ξεχάσω κάποιον. Ξέρετε όµως όλοι σας ότι έχω
κάνει δεκτές πλείστες όσες αλλαγές όπως ετέθησαν µέσα στην
κοινοβουλευτική µας συζήτηση τόσο στις επιτροπές όσο και στις
ενδελεχείς συζητήσεις που κάναµε στα πλαίσια της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας. Και θέλω να ξέρετε ότι έτσι είναι ο ωραίος
τρόπος νοµοθέτησης, όλοι µαζί να συνδιαµορφώνουµε νοµοσχέδια που απηχούν την αντίληψη της κοινωνίας για ιδιαιτέρως σοβαρά λαϊκά ζητήµατα.
Διότι ό,τι και να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Αριστερά στην Ελλάδα δεν
παραχωρούµε στην Αριστερά ούτε τον λαϊκό µας χαρακτήρα,
ούτε την εκπροσώπηση της µεσαίας τάξης, ούτε την εκπροσώπηση των αγροτών. Εµείς είµαστε η λαϊκή παράταξη του τόπου
και αυτό αποδεικνύουµε σήµερα.
Σας ευχαριστώ θερµώς.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, µήπως έχει γίνει κάποιο λάθος; Είπατε στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1111 έχετε βγάλει το άρθρο 1; Δεν νοείται
όλη η τροπολογία;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Το άρθρο 1 έχει διαγραφεί. Όλο το άλλο
µένει.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Και για τον εισηγητή της Πλειοψηφίας δεν θα πείτε κάτι;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Έχει δίκιο ο κύριος συνάδελφος, ο κύριος δήµαρχος. Θερµά συγχαρητήρια στον κ. Σιµόπουλο. Κάναµε, νοµίζω, µια πολύ ωραία κοινοβουλευτική συζήτηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της
αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Αναµόρφωση και εκσυγχρονισµός του ρυθµιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εµπορίου, ρυθµίσεις για την άσκηση
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου
δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιµελητηριακή νοµοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις».
Προχωρούµε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου και η ψήφισή
τους θα γίνει χωριστά.
Επί της αρχής του σχεδίου νόµου έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της οποίας το κείµενο έχει ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τέλος, επί
της αρχής και επί του άρθρου 67 του σχεδίου νόµου έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας και τους Βουλευτές του κόµµατός του, της
οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Δεν θα
αναγνώσω τον κατάλογο των υπογραφόντων Βουλευτών, διότι
λόγω των ειδικών συνθηκών θεωρούµε ότι υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε να συµπτύξουµε τις
τρεις ψηφοφορίες σε µία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Το Σώµα
συµφώνησε.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Στο σηµείο αυτό θα διεξαχθεί ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 67 του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχουν έρθει
στο Προεδρείο επιστολές ή τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων,
σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις
οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους. Οι ψήφοι αυτές θα συνυ-
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πολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές ή τηλεοµοιοτυπίες κατατίθενται για τα Πρακτικά και βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επί της αρχής ψήφισαν 297 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά της αρχής, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 139 Βουλευτές.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 67 ψήφισαν 297 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 67, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 67, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 139 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 67 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Οι θέσεις των Βουλευτών, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μετά την
ολοκλήρωση της ονοµαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας προχωρούµε στην ψήφιση των υπολοίπων άρθρων, των τροπολογιών, του ακροτελεύτιου άρθρου και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Αναµόρφωση και εκσυγχρονισµός του ρυθµιστικού πλαισίου οργάνωσης
και λειτουργίας του υπαίθριου εµπορίου, ρυθµίσεις για την
άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση
πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επι-
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µελητηριακή νοµοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις».
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλούνται οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές να καταθέσουν στο
Προεδρείο τα έγγραφα µε τις ψήφους τους, προκειµένου να
συµπεριληφθούν στα επίσηµα Πρακτικά της Βουλής.
(Τα προαναφερθέντα έγγραφα µε τις ψήφους καταχωρίζονται
στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μετά την
ολοκλήρωση της ψηφοφορίας το σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Αναµόρφωση και εκσυγχρονισµός
του ρυθµιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εµπορίου, ρυθµίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων
στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιµελητηριακή νοµοθεσία,
άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
λοιπές επείγουσες διατάξεις», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε
µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και
έχει ως εξής:
«Αναµόρφωση και εκσυγχρονισµός του ρυθµιστικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εµπορίου, ρυθµίσεις
για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις
στην επιµελητηριακή νοµοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’- ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’- ΣΚΟΠΟΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1 Σκοπός και αντικείµενο
Άρθρο 2 Ορισµοί
Άρθρο 3 Μορφές άσκησης υπαίθριου εµπορίου - Πεδίο εφαρµογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’- ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 4 Άδειες και βεβαιώσεις δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο
Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια ισχύος αδειών και βεβαιώσεων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο
Άρθρο 6 Άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου
Άρθρο 7 Άδεια επαγγελµατία πωλητή υπαίθριου εµπορίου
Άρθρο 8 Άδεια πωλητή χειροτέχνη-καλλιτέχνη στις αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών
Άρθρο 9 Άδεια πωλητή σε αγορά παρασκευής και πώλησης
έτοιµου φαγητού και ποτών επί του δρόµου
Άρθρο 10 Βεβαίωση δραστηριοποίησης σε βραχυχρόνιες αγορές
Άρθρο 11 Άδεια και θέση δραστηριοποίησης σε οργανωµένες
υπαίθριες αγορές και στο στάσιµο εµπόριο
Άρθρο 12 Υποχρέωση έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΩΝ, ΘΕΣΕΩΝ KAI ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 13 Χορήγηση αδειών, θέσεων και δικαιωµάτων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο κατόπιν έκδοσης προκήρυξης
Άρθρο 14 Ειδικοί όροι για τη χορήγηση αδειών και θέσεων σε
λαϊκές αγορές, σε νέους και υφιστάµενους πωλητές, κατόπιν έκδοσης προκήρυξης
Άρθρο 15 Όροι συµµετοχής υποψηφίων σε διαδικασία χορήγησης αδειών, παραχώρησης θέσεων και δικαιωµάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο µε έκδοση προκήρυξης
Άρθρο 16 Κριτήρια χορήγησης άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’- ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ - ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑ - ΑΛΛΑΓΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο 17 Ανανέωση άδειας δραστηριοποίησης πωλητών στο
υπαίθριο εµπόριο
Άρθρο 18 Είδη πώλησης και προσθήκη νέων προϊόντων πώλησης
Άρθρο 19 Μεταβίβαση άδειας παραγωγού και επαγγελµατία
πωλητή - µεταβίβαση θέσεων δραστηριοποίησης παραγωγού και
επαγγελµατία πωλητή - µεταβίβαση δικαιώµατος δραστηριοποί-
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ησης στο πλανόδιο εµπόριο
Άρθρο 20 Αµοιβαία ανταλλαγή και αλλαγή θέσης δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο
Άρθρο 21 Αναστολή, παραίτηση και απώλεια θέσης δραστηριοποίησης και δικαιώµατος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο - Ανάκληση άδειας
Άρθρο 22 Αναπλήρωση, υποβοήθηση πωλητή και πρόσληψη
υπαλλήλων
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’- ΤΕΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 23 Καθορισµός τέλους θέσης και δικαιώµατος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο
Άρθρο 24 Απαλλαγή από τα τέλη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’- ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ
Άρθρο 25 Επιλογή χώρου λειτουργίας υπαίθριων οργανωµένων αγορών
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’- ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Άρθρο 26 Αρµόδιες αρχές - Φορείς λειτουργίας των λαϊκών
αγορών
Άρθρο 27 Ίδρυση, µετακίνηση, επέκταση και κατάργηση λαϊκών αγορών
Άρθρο 28 Κανονισµός λειτουργίας λαϊκών αγορών
Άρθρο 29 Ηµέρες και ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών
Άρθρο 30 Διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας των λαϊκών
αγορών
Άρθρο 31 Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές
Άρθρο 32 Πρότυπες λαϊκές αγορές
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’- ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Άρθρο 33 Βραχυχρόνιες αγορές
Άρθρο 34 Αρµόδιες αρχές - Φορείς λειτουργίας βραχυχρόνιων
αγορών
Άρθρο 35 Ίδρυση, µετακίνηση, επέκταση και κατάργηση βραχυχρόνιων αγορών
Άρθρο 36 Διάρκεια λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών
Άρθρο 37 Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες
αγορές - Διαδικασία απόδοσης θέσεων πωλητών σε βραχυχρόνιες αγορές
Άρθρο 38 Κανονισµός λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών
Άρθρο 39 Κυριακάτικες αγορές
Άρθρο 40 Εµποροπανηγύρεις
Άρθρο 41 Αγορές ρακοσυλλεκτών
Άρθρο 42 Ειδικές θεµατικές αγορές
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’- ΑΓΟΡΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
Άρθρο 43 Αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών
Άρθρο 44 Αρµόδιες αρχές - φορείς λειτουργίας αγορών
χειροτεχνών-καλλιτεχνών
Άρθρο 45 Ίδρυση, µετακίνηση, επέκταση και κατάργηση αγορών χειροτεχνών-καλλιτεχνών
Άρθρο 46 Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών - Διαδικασία απόδοσης θέσεων πωλητών σε
αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών
Άρθρο 47 Κανονισµός λειτουργίας αγορών χειροτεχνών-καλλιτεχνών
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’- ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
Άρθρο 48 Αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιµου φαγητού
και ποτών επί του δρόµου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’- ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 49 Αρµόδιες αρχές
Άρθρο 50 Πωλητές που δραστηριοποιούνται στο στάσιµο εµπόριο
Άρθρο 51 Θέσεις άσκησης στάσιµου εµπορίου
Άρθρο 52 Χορήγηση άδειας και παραχώρηση θέσης δραστηριοποίησης στο στάσιµο εµπόριο - Διαδικασία και κριτήρια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ - ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 53 Αρµόδιες αρχές
Άρθρο 54 Πωλητές που δραστηριοποιούνται στο πλανόδιο εµπόριο
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Άρθρο 55 Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 56 Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα «Ανοικτή
Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.)
Άρθρο 57 Χρήστες Ο.Π.Σ.Α.Α. - Υποβολή και αυτεπάγγελτη
αναζήτηση δικαιολογητικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’- ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 58 Αρµόδιες αρχές ελέγχου
Άρθρο 59 Υποχρεώσεις και καθήκοντα ελεγκτών
Άρθρο 60 Υποχρεώσεις ελεγχόµενων
Άρθρο 61 Διαδικασία ελέγχων
Άρθρο 62 Παραβάσεις και κυρώσεις
Άρθρο 63 Διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίµων
Άρθρο 64 Ποινική κύρωση
Άρθρο 65 Διοικητική και δικαστική προστασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 66 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 67 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 68 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β’- ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’- ΑΣΚΗΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 69 Υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες
Άρθρο 70 Ωράριο λειτουργίας θεάτρων και κινηµατογράφων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’- ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 71 Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τοµέα της εκπαίδευσης - Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΗ’
στον ν. 4442/2016
Άρθρο 72 Έναρξη ισχύος του ν. 4442/2016 - Τροποποίηση του
Παραρτήµατος ΙΙ του ν. 4442/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 73 Επιχορηγήσεις από Επιµελητήρια προς πληγείσες
επιχειρήσεις - Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 4497/2017
Άρθρο 74 Οδοιπορικά έξοδα, ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα
παράστασης και αµοιβές οµάδων εργασίας και επιτροπών - Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 76 του ν. 4497/2017
Άρθρο 75 Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης - Τροποποίηση του άρθρου 92 του ν. 4497/2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΠΑ
Άρθρο 76 Πιστώσεις του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων - Προσθήκη άρθρου 55Α στον ν. 4270/2014
Άρθρο 77 Δηµοσιονοµικές διορθώσεις της προγραµµατικής
περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013 εις βάρος νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν αµιγώς έσοδα από επιχορηγήσεις
Άρθρο 78 Δυνατότητα χρηµατοδότησης του κόστους υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης
Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων από το ΕΣΠΑ - Τροποποίηση του άρθρου 48 του ν.
4314/2014
Άρθρο 79 Σύσταση Μονάδας Προγραµµατισµού, Συντονισµού
και Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης - Προσθήκη άρθρου 53Β στον
ν. 4314/2014
Άρθρο 80 Επιλέξιµες από το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης
κατηγορίες δαπανών και αποθεµατικό - Τροποποίηση των παρ.
4 και 5 του άρθρου 122 του ν. 4635/2019
Άρθρο 81 Συντονισµός και διαχείριση των Ειδικών Προγραµµάτων του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης από τη Διεύθυνση
Διαχείρισης Εθνικού Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
(Δι.Δι.Ε.Π.) - Τροποποίηση του άρθρου 130 του ν. 4635/2019
Άρθρο 82 Υπηρεσίες Διαχείρισης των Τοµεακών και Περιφερειακών Προγραµµάτων Ανάπτυξης - Τροποποίηση του άρθρου
132 του ν. 4635/2019
Άρθρο 83 Προσδιορισµός του ύψους των πόρων της τεχνικής
βοήθειας του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης - Τροποποίηση
του άρθρου 134 του ν. 4635/2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 84 Θέµατα προσωπικού της Υπηρεσίας Συντονισµού
και των Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΠΑ - Τροποποίηση της παρ.
2 του άρθρου 136 του ν. 4635/2019
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 85 Ορισµοί
Άρθρο 86 Εγγραφή στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών
Άρθρο 87 Αντικείµενο εργασιών εγκεκριµένων εσωτερικών
ελεγκτών
Άρθρο 88 Αµοιβή
Άρθρο 89 Κανόνες Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 90 Υποχρεώσεις εγγεγραµµένων στο Μητρώο εσωτερικών ελεγκτών
Άρθρο 91 Κυρώσεις
Άρθρο 92 Όργανα επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Άρθρο 93 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 94 Διασύνδεση πληροφοριακών συστηµάτων - Τροποποίηση του άρθρου 57Β του ν. 4314/2014
Άρθρο 95 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου σε εταιρείες ΚΤΕΛ
Α.Ε. - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 2963/2001
Άρθρο 96 Έκδοση διατακτικών σίτισης
Άρθρο 97 Επιτρεπόµενες δικαιοπραξίες σε ακίνητα του δηµοσίου µε αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδοµικές παραβάσεις Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 82 του ν. 4495/ 2017
Άρθρο 98 Όροι δόµησης εντός Επιχειρηµατικών Πάρκων Τροποποίηση της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 52 του
ν.
3982/2011
Άρθρο 99 Ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πάρκου Εξυγίανσης
(ΕΠΕ) στην περιοχή Οινοφύτων Βοιωτίας - Τροποποίηση της
παρ. 2 του άρθρου 56Α του ν. 3982/2011
Άρθρο 100 Διαδικασία πληρωµής επιµορφωτικών προγραµµάτων
Άρθρο 101 Καταστατικό της ΜΟΔ Α.Ε. - Τροποποίηση της περ.
ιη’ της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3614/2007
Άρθρο 102 Αρµοδιότητες Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α.) - Προσθήκη στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4495/2017
Άρθρο 103 Στέγαση Υπηρεσιών Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Καινοτοµίας (ΓΓΕΚ) - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4623/2019
Άρθρο 104 Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδοµένων,
Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εµπορίου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 10 του
ν. 4712/2020
Άρθρο 105 Μετασχηµατισµός εταιριών µε αρνητικά ίδια κεφάλαια
Άρθρο 106 Διαδικασία υποβολής προς έγκριση στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων των Τοµεακών και Περιφερειακών
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης 2020-2025 - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 125 του
ν. 4635/2019
Άρθρο 107 Επιχορήγηση ΟΤΑ β’ βαθµού για την εξυγίανση επιχειρήσεών τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 108 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ’ - ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 109 Σύσταση θέσης Συνδέσµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑ/ΕΕ) για θέµατα ανάπτυξης δυνατοτήτων και
προγραµµάτων στο πλαίσιο της Μόνιµης Διαρθρωµένης Συνεργασίας της ΕΕ (PESCO) - Προσθήκη παρ. 19Α στο άρθρο 19 του
ν. 2292/1995
Άρθρο 110 Συµβάσεις διοικητικού προσωπικού ΙΔΟΧ Τµηµάτων Μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικής.
Άρθρο 111 Παράταση προθεσµίας για οστρακαλιευτικά και
σπογγαλιευτικά σκάφη - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 1 του π.δ.
33/2018 (Α’ 66)
ΜΕΡΟΣ Δ’ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 112 Έναρξη ισχύος
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ΜΕΡΟΣ Α’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

10. «Αγορά χειροτεχνών/καλλιτεχνών»: Η υπαίθρια αγορά
στην οποία δραστηριοποιούνται ως πωλητές χειροτέχνες και
καλλιτέχνες, είτε φυσικά πρόσωπα που δηµιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήµατα, χειροτεχνήµατα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δηµιουργίας είτε
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) του ν.
4430/2016 (Α’ 205) που δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείµενο.
11. «Αγορά παραγωγών βιολογικών προϊόντων»: Οργανωµένη
αγορά στην οποία συµµετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων και αγροτικοί συνεταιρισµοί, µε σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των βιολογικών
αγροτικών προϊόντων που οι ίδιοι παράγουν ή οικοτεχνικών βιολογικών αγροτικών προϊόντων, ή µεταποιηµένων βιολογικών
αγροτικών προϊόντων, το βασικό συστατικό των οποίων είναι
δικής τους παραγωγής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο
56 του ν. 4235/2014 (Α’ 32) και την υπό στοιχεία 1978/
157498/28.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
(Β’ 2710).
12. «Αγορά ρακοσυλλεκτών»: Η υπαίθρια αγορά στην οποία
δραστηριοποιούνται ως πωλητές φυσικά πρόσωπα που κατέχουν
σχετική βεβαίωση ή άδεια, που έχει ήδη εκδοθεί, καθώς και φυσικά πρόσωπα στα οποία χορηγείται βεβαίωση δραστηριοποίησης σε αγορά ρακοσυλλεκτών.
13. «Φορέας λειτουργίας»: Ο δήµος ή η περιφέρεια που οργανώνει υπαίθριες αγορές και είναι αρµόδιος/α για την εύρυθµη
λειτουργία τους, την αντιµετώπιση κάθε σχετικού ζητήµατος που
ανακύπτει όσον αφορά στην εν γένει λειτουργία τους και στη
δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτές.
14. «Πωλητής»: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο έχει
χορηγηθεί άδεια, προκειµένου να δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εµπόριο, από αρµόδια αρχή.
15. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εµπορίου»: Ο παραγωγός που είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του ν. 3874/2010
(Α’ 151),
δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εµπόριο διαθέτοντας προς πώληση αγροτικά προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής και στον
οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από αρµόδια
αρχή.
16. «Επαγγελµατίας πωλητής υπαίθριου εµπορίου»: Το φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εµπόριο διαθέτοντας προς πώληση τα είδη που ορίζονται µε την απόφαση
της παρ. 2 του άρθρου 66, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία
παραγωγή, και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από αρµόδια αρχή.
17. «Μεταποίηση»: Η ουσιαστική τροποποίηση του πρωτογενούς προϊόντος που συµπεριλαµβάνει ιδίως τη θερµική επεξεργασία, το κάπνισµα, το αλάτισµα, την ωρίµανση, την
αποξήρανση, το µαρινάρισµα, την εκχύλιση, την εξώθηση ή τον
συνδυασµό των παραπάνω µεθόδων.
18. «Μεταποιηµένα προϊόντα»: Τα τρόφιµα που προέρχονται
από τη µεταποίηση πρωτογενών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά
είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για
την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
19. «Αγροτικά προϊόντα»: Τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της µελισσοκοµίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας
εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας,
της θηραµατοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, καθώς και
κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει
δραστηριότητα.
20. «Οικοτεχνία»: Η µικρής κλίµακας µεταποίηση γεωργικών
προϊόντων από παραγωγό εγγεγραµµένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν.
4235/2014.
21. «Κινητές καντίνες»: Οχήµατα, αυτοκινούµενα ή ρυµουλκούµενα, διασκευασµένα σε κινητά καταστήµατα, τα οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/
21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 2161), κατατάσσονται στις επιχειρήσεις µαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1
Σκοπός και αντικείµενο
1. Σκοπός του παρόντος είναι η ρύθµιση των υφιστάµενων
µορφών άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας στον χώρο του
υπαίθριου εµπορίου, η θέσπιση νέων µορφών υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων και η ρύθµιση της διαδικασίας του ελέγχου συµµόρφωσης των πωλητών υπαίθριου εµπορίου.
Επιδιώκονται ειδικότερα η βελτίωση του πλαισίου του ν.
4497/2017 (Α’ 171) σχετικά µε τη ρύθµιση του υπαίθριου εµπορίου, η ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών της λειτουργίας του υπαίθριου εµπορίου και η εµπέδωση ενός σταθερού και
σαφούς πλαισίου εποπτείας και ελέγχου της οικείας αγοράς.
2. Αντικείµενο του παρόντος είναι η ρύθµιση των οργανωτικών και των ελεγκτικών αρµοδιοτήτων που αφορούν στις αγορές
του υπαίθριου εµπορίου, καθώς και των διαδικασιών που αφορούν στην εύρυθµη λειτουργία τους, προκειµένου να υπηρετούνται ο οικονοµικός τους σκοπός και το δηµόσιο συµφέρον.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
1. «Υπαίθριο εµπόριο»: Εµπορική δραστηριότητα που ασκείται σε υπαίθριο χώρο, δηµόσιο ή ιδιωτικό, ιδιόκτητο ή µισθωµένο,
και διακρίνεται σε εµπόριο σε οργανωµένες υπαίθριες αγορές,
στάσιµο εµπόριο και πλανόδιο εµπόριο.
2. «Οργανωµένες υπαίθριες αγορές»: Οι λαϊκές αγορές, οι
βραχυχρόνιες αγορές, οι υπαίθριες αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιµου φαγητού και ποτών επί του δρόµου (street food
markets), οι πρότυπες λαϊκές αγορές και οι αγορές χειροτεχνών/καλλιτεχνών.
3. «Στάσιµο εµπόριο»: Η άσκηση υπαίθριας εµπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν µετακινείται από το καθορισµένο από την αρµόδια αρχή σταθερό σηµείο.
4. «Πλανόδιο εµπόριο»: Η άσκηση υπαίθριας εµπορικής δραστηριότητας από πωλητή που µετακινείται µε οποιοδήποτε µηχανοκίνητο, ρυµουλκούµενο ή άλλου τύπου κινούµενο µέσο.
5. «Λαϊκή αγορά»: Η υπαίθρια, µετακινούµενη, οργανωµένη
αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται παραγωγοί πωλητές
πρωτογενών προϊόντων και µεταποιηµένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελµατίες πωλητές για τη διάθεση πρωτογενών και βιοµηχανικών-βιοτεχνικών µη εδώδιµων ειδών.
6. «Βραχυχρόνιες αγορές»: Οργανωµένες υπαίθριες αγορές,
µε σαφή και καθορισµένη περιορισµένη διάρκεια, οι οποίες περιλαµβάνουν τις θρησκευτικού χαρακτήρα αγορές (ολιγοήµερες
εορταστικές αγορές, θρησκευτικά πανηγύρια, αγορές Χριστουγέννων και αγορές Πάσχα), τις εµποροπανηγύρεις, τις επετειακές αγορές, τις πολιτιστικές αγορές, τις εποχιακές αγορές, τις
κυριακάτικες αγορές και τις αγορές ρακοσυλλεκτών.
7. «Υπαίθρια αγορά παρασκευής και πώλησης έτοιµου φαγητού και ποτών επί του δρόµου» ή «Street Food Market»: Υπαίθρια
αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις που προσφέρουν τρόφιµα και ποτά από κινητά καταστήµατα σε δηµόσιους (ιδιόκτητους ή µισθωµένους) και ιδιωτικούς χώρους.
8. «Πρότυπη λαϊκή αγορά»: Υπαίθρια λαϊκή αγορά, τα σηµεία
πώλησης της οποίας έχουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά και στην
οποία εφαρµόζονται εµπορικές πρακτικές που συµβάλλουν στην
προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάδειξη της ποιότητας των
τοπικών ή εγχώριων προϊόντων και της ελληνικής κουζίνας.
9. «Ειδική θεµατική αγορά»: Υπαίθρια αγορά σε δηµόσιο ή
ιδιωτικό χώρο που αφορά στην ανάδειξη και προώθηση προϊόντων και έχει µικτό χαρακτήρα πώλησης ειδών (εδώδιµα και µη
προϊόντα).
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επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίµων και ποτών
σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
22. «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή πρόχειρων γευµάτων, όπως ποπ
κορν, µαλλί της γριάς, λουκουµάδες και κάστανα που σύµφωνα
µε το άρθρο 14 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017
απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις
παρασκευής ή προσφοράς τροφίµων και ποτών σε κινητούς ή
προσωρινούς χώρους.
23. «Άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελµατία πωλητή»:
Η άδεια που χορηγείται από την αρµόδια αρχή σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα, παραγωγούς πωλητές και επαγγελµατίες πωλητές αντίστοιχα, προκειµένου να δραστηριοποιούνται στο
υπαίθριο εµπόριο.
24. «Άδεια πωλητή χειροτέχνη-καλλιτέχνη»: Η άδεια που χορηγείται σε χειροτέχνες/καλλιτέχνες και σε Κοιν.Σ.ΕΠ. από τον
αρµόδιο φορέα, προκειµένου να δραστηριοποιούνται σε αγορές
χειροτεχνών-καλλιτεχνών.
25. «Άδεια πωλητή σε υπαίθρια αγορά παρασκευής και πώλησης έτοιµου φαγητού και ποτών επί του δρόµου» ή «Άδεια
Street Food Market»: Η άδεια που χορηγείται σε πωλητές από
τον αρµόδιο φορέα, προκειµένου να δραστηριοποιούνται σε
υπαίθριες αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιµου φαγητού
και ποτών επί του δρόµου.
26. «Βεβαίωση δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες αγορές»: Η βεβαίωση που χορηγείται από τον αρµόδιο φορέα σε πωλητές, προκειµένου να δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες
αγορές.
27. «Παράλληλη αγορά»: Προσωρινή υπαίθρια οργανωµένη
αγορά που λειτουργεί εντός των ορίων του ίδιου δήµου, εφόσον
υπάρχει έκτακτη ανάγκη, ιδίως σε περίπτωση πανδηµίας ή θεοµηνίας.
28. «Ο.Π.Σ.Α.Α.»: Το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα
«Ανοιχτή Αγορά», του άρθρου 56, στο οποίο καταχωρούνται όλα
τα στοιχεία που αφορούν στη σύννοµη λειτουργία του υπαίθριου
εµπορίου και τηρείται σχετική βάση δεδοµένων. Το Ο.Π.Σ.Α.Α.
µπορεί να αξιοποιείται, µεταξύ άλλων, κατά τη διενέργεια ελέγχων από τα αρµόδια όργανα ελέγχου για το υπαίθριο εµπόριο.
Άρθρο 3
Μορφές άσκησης υπαίθριου εµπορίου - Πεδίο εφαρµογής
1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει όλες τις µορφές άσκησης υπαίθριου εµπορίου που διακρίνονται σε:
α) Εµπόριο σε οργανωµένες υπαίθριες αγορές:
αα) λαϊκές αγορές,
αβ) πρότυπες λαϊκές αγορές,
αγ) βραχυχρόνιες αγορές,
αδ) υπαίθριες αγορές παρασκευής έτοιµου φαγητού και
ποτού επί του δρόµου (street food markets),
αε) αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών,
αστ) αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων,
β) στάσιµο εµπόριο,
γ) πλανόδιο εµπόριο.
2. Το παρόν µέρος εφαρµόζεται στο υπαίθριο εµπόριο, εκτός
από τις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων της υποπερ.
αστ) της περ. α) της παρ. 1.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 4
Άδειες και βεβαιώσεις δραστηριοποίησης
στο υπαίθριο εµπόριο
1. Για την άσκηση υπαίθριου εµπορίου σε χώρο δηµόσιο ή δηµοτικό, ιδιόκτητο ή µισθωµένο, απαιτείται κατοχή άδειας ή βεβαίωσης δραστηριοποίησης που βρίσκεται σε ισχύ.
2. Τα είδη των αδειών και των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης
που χορηγούνται είναι τα ακόλουθα:
α) Για τις υπαίθριες οργανωµένες αγορές:
αα) άδεια παραγωγού πωλητή σε λαϊκή αγορά,
αβ) άδεια επαγγελµατία πωλητή σε λαϊκή αγορά,
αγ) βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
αδ) άδεια πωλητή χειροτέχνη - καλλιτέχνη σε αγορές χειροτεχνών - καλλιτεχνών,
αε) άδεια πωλητή σε υπαίθριες αγορές παρασκευής έτοιµου
φαγητού και ποτού επί του δρόµου (street food markets),
αστ) βεβαίωση δραστηριοποίησης σε αγορά ρακοσυλλεκτών.
β) Για το στάσιµο εµπόριο:
βα) άδεια παραγωγού πωλητή στο στάσιµο εµπόριο,
ββ) άδεια επαγγελµατία πωλητή στο στάσιµο εµπόριο.
γ) Για το πλανόδιο εµπόριο:
γα) άδεια παραγωγού πωλητή στο πλανόδιο εµπόριο,
γβ) άδεια επαγγελµατία πωλητή στο πλανόδιο εµπόριο,
3. Οι άδειες και οι βεβαιώσεις των περ. α) και β) της παρ. 1
ισχύουν για το σύνολο της Επικράτειας. Οι άδειες δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο ισχύουν για δραστηριοποίηση εντός
των ορίων µέχρι και τριών (3) Περιφερειών.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια ισχύος αδειών και βεβαιώσεων
δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο
1. Η χρονική ισχύς των αδειών και των βεβαιώσεων του άρθρου 3 προσδιορίζεται σύµφωνα µε τον κατωτέρω πίνακα:
2. Η χρονική ισχύς των αδειών και των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης του άρθρου 3 µπορεί να ανανεώνεται για το χρονικό
διάστηµα που ορίζεται στην παρ. 1 και για απεριόριστες φορές
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17.
3. Σε κάθε φυσικό πρόσωπο επιτρέπεται η κατοχή µίας µόνο
από τις άδειες του άρθρου 4. Σε κάθε νοµικό πρόσωπο, για τις
περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του στο υπαίθριο εµπόριο, επιτρέπεται η κατοχή µίας µόνο από τις άδειες του
άρθρου 4, µε την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλέψεων για
τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τους γυναικείους συνεταιρισµούς και τις Κοινωνικές Συναιτεριστικές Επιχειρήσεις
(Κοιν.Σ.ΕΠ.).
4. Εφόσον ο πωλητής κατέχει, για οποιονδήποτε λόγο, περισσότερες από µία (1) άδειες του άρθρου 4, θεωρείται σε ισχύ
µόνο αυτή που αποκτήθηκε πρώτη, ενώ οι υπόλοιπες θεωρούνται
αυτοδικαίως άκυρες.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΣΤ’ - 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1135

ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Άδεια παραγωγού πωλητή σε λαϊκές αγορές
2. Άδεια παραγωγού πωλητή στο στάσιµο εµπόριο
3. Άδεια παραγωγού πωλητή στο πλανόδιο εµπόριο

1. Άδεια επαγγελµατία πωλητή σε λαϊκές αγορές
2. Άδεια επαγγελµατία πωλητή στο στάσιµο εµπόριο
3. Άδεια επαγγελµατία πωλητή στο πλανόδιο εµπόριο
Άδεια πωλητή χειροτέχνη - καλλιτέχνη

Άδεια πωλητή σε υπαίθρια αγορά παρασκευής
και πώλησης έτοιµου φαγητού και ποτών
επί του δρόµου
Βεβαίωση δραστηριοποίησης σε βραχυχρόνιες
αγορές και ειδικές θεµατικές αγορές
Υφιστάµενη άδεια πωλητή σε αγορά
ρακοσυλλεκτών και σε κυριακάτικες αγορές
Άρθρο 6
Άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου
Η άδεια παραγωγού πωλητή είναι προσωποπαγής και χορηγείται αποκλειστικά για την πώληση αγροτικών προϊόντων και
προϊόντων οικοτεχνίας, µε την έννοια των περ. 19 και 20 του άρθρου 2, ιδίας παραγωγής. Τα είδη που µπορεί να πωλεί ο κάτοχος άδειας παραγωγού υπαίθριου εµπορίου ορίζονται µε την
απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 67. Η άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου χορηγείται σε:
α) φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελµατίες αγρότες, µε
την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010
(Α’ 151),
β) αγροτικούς συνεταιρισµούς, γυναικείους συνεταιρισµούς,
οµάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών του ν.
4384/2016 (Α’ 78), και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) παραγωγικού σκοπού αποκλειστικά για τη διάθεση προϊόντων ιδιοπαραγωγής των µελών τους και µόνο σε
λαϊκές αγορές. Ειδικότερα, κάθε αγροτικός συνεταιρισµός µπορεί να λάβει µέχρι µία (1) άδεια για κάθε είκοσι (20) µέλη του και
σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερες από είκοσι (20) άδειες.
Κάθε γυναικείος συνεταιρισµός και κάθε Κοιν.Σ.ΕΠ. παραγωγικού σκοπού µπορεί να λάβει µέχρι µία (1) άδεια για κάθε δέκα
(10) µέλη του και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερες από
πέντε (5) άδειες. Τα προϊόντα που διατίθενται από τους συνεταιρισµούς και τις Κοιν.Σ.ΕΠ. παραγωγικού σκοπού συνοδεύονται
υποχρεωτικά από παραστατικά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται από ποιον παραγωγό προέρχονται. Ειδικά για τους γυναικείους συνεταιρισµούς, η πρώτη ύλη των παραγόµενων
προϊόντων δεν απαιτείται να είναι ιδίας παραγωγής των µελών
τους.
Άρθρο 7
Άδεια επαγγελµατία πωλητή υπαίθριου εµπορίου
1. Η άδεια επαγγελµατία πωλητή στο υπαίθριο εµπόριο είναι
προσωποπαγής και χορηγείται για την πώληση ειδών που δεν
προέρχονται από ιδία παραγωγή. Τα είδη που µπορεί να πωλεί ο

Ανάλογα µε τα προβλεπόµενα στην οικεία προκήρυξη:
•
πέντε (5) έτη
•
κάθε ηµερολογιακό εξάµηνο, κάθε έτους της
πενταετίας, ανάλογα µε την εποχικότητα του
εκάστοτε παραγόµενου προϊόντος
•
δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες
(µόνο για λαϊκές αγορές)

πέντε (5) έτη

Ανάλογα µε τα προβλεπόµενα στην οικεία προκήρυξη:
•
δύο (2) έτη
•
τρεις (3) µήνες ενός έτους

ένας (1) µήνας έως τρία (3) έτη

ένα (1) έτος

Αόριστη διάρκεια (αµεταβίβαστη)

κάτοχος άδειας επαγγελµατία πωλητή υπαίθριου εµπορίου ορίζονται µε την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 67.
2. Η άδεια επαγγελµατία πωλητή χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο στο οποίο δεν έχει χορηγηθεί άλλη άδεια πωλητή υπαίθριου εµπορίου.
Άρθρο 8
Άδεια πωλητή χειροτέχνη - καλλιτέχνη στις αγορές χειροτεχνών - καλλιτεχνών
1. Η άδεια πωλητή χειροτέχνη-καλλιτέχνη χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, χειροτέχνες/καλλιτέχνες και σε Κοιν.Σ.ΕΠ. του ν.
4430/2016 (Α’ 205) προκειµένου να δραστηριοποιούνται σε αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών. Ειδικότερα, η άδεια χορηγείται:
α) για τους καλλιτέχνες, εφόσον ο ενδιαφερόµενος καλλιτέχνης
προσκοµίσει βεβαίωση πιστοποίησης ίδιας δηµιουργίας. Για έργα
τέχνης και καλλιτεχνήµατα προσκοµίζεται βεβαίωση του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.), η οποία χορηγείται
ύστερα από επίδειξη του δηµιουργού, στην οποία αναφέρονται το
είδος των έργων τέχνης, τα υλικά, ο τρόπος δηµιουργίας αυτών,
κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από τον φορέα έκδοσης της βεβαίωσης, καθώς και ότι τα παραγόµενα έργα είναι
έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δηµιουργίας του ενδιαφερόµενου προσώπου. Οι κάτοχοι βεβαιώσεων ιδίας δηµιουργίας, οι
οποίες ήδη έχουν εκδοθεί από αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), δεν υποχρεούνται στην προσκόµιση επικαιροποιηµένης βεβαίωσης,
β) για τους χειροτέχνες, εφόσον ο ενδιαφερόµενος καλλιτέχνης προσκοµίσει βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας, η οποία
χορηγείται από την Ανώνυµη Εταιρεία Βιοµηχανικής Έρευνας,
Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιµών, Πιστοποίησης & Ποιότητας (Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε.) που εποπτεύεται από τη
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, ύστερα από επίδειξη από τον ενδιαφερόµενο της
διαδικασίας παραγωγής του χειροτεχνήµατος. Στη σχετική βεβαίωση αναγράφονται τα παραγόµενα είδη, τα µηχανήµατα, τα
υλικά και τα χρησιµοποιούµενα εργαλεία. Οι κάτοχοι βεβαιώσεων
χειροτεχνικής δεξιότητας, οι οποίες ήδη έχουν εκδοθεί από αρ-
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µόδιες αρχές σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 45 του ν.
4497/2017, δεν υποχρεούνται στην προσκόµιση επικαιροποιηµένης βεβαίωσης,
γ) για τις Κοιν.Σ.ΕΠ. εφόσον προσκοµισθούν:
γα) πιστοποιητικό µέλους του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονοµίας (Κ.ΑΛ.Ο.),
γβ) καταστατικό του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας (Κ.ΑΛ.Ο.), από το οποίο προκύπτει ότι το αντικείµενο
δραστηριότητας είναι σχετικό µε δηµιουργία καλλιτεχνηµάτων
και χειροτεχνηµάτων,
γγ) έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε Κωδικό
Αριθµό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) συναφή µε το αντικείµενο της
δραστηριότητάς τους,
γδ) λίστα µε τα µέλη των οποίων έργα διατίθενται µέσω της
Κοιν.Σ.ΕΠ. και αντίστοιχος αριθµός βεβαιώσεων πιστοποίησης
ιδίας δηµιουργίας ή χειροτεχνικής δεξιότητας για τα µέλη αυτά.
Τη διάθεση των έργων µπορεί να διενεργεί µέλος της Κοιν.Σ.ΕΠ.,
ή ο ίδιος ο δηµιουργός. Στις ελεγκτικές αρχές του παρόντος
είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµες οι βεβαιώσεις ιδίας δηµιουργίας µελών της Κοιν.Σ.ΕΠ., τα προϊόντα των οποίων διατίθενται
στον πάγκο.
2. Για τους πωλητές των περ. α), β) και γ) της παρ. 1 απαιτείται
έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε Κωδικό Αριθµό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) συναφή µε το αντικείµενο της δραστηριότητάς τους, µε την επιφύλαξη της περ. α) του άρθρου 12.
Άρθρο 9
Άδεια πωλητή σε αγορά παρασκευής και πώλησης
έτοιµου φαγητού και ποτών επί του δρόµου
Η άδεια πωλητή σε υπαίθρια αγορά παρασκευής και πώλησης
έτοιµου φαγητού και ποτών επί του δρόµου (street food market)
χορηγείται σε πωλητές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, προκειµένου να δραστηριοποιούνται σε υπαίθριες αγορές παρασκευής
και πώλησης έτοιµου φαγητού και ποτών επί του δρόµου.
Άρθρο 10
Βεβαίωση δραστηριοποίησης σε βραχυχρόνιες αγορές
1. Η βεβαίωση δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες αγορές
χορηγείται σε πωλητές προκειµένου να δραστηριοποιούνται σε
βραχυχρόνιες αγορές, εφόσον σε αυτούς δεν έχει χορηγηθεί
άδεια πωλητή στο υπαίθριο εµπόριο.
2. Η βεβαίωση δραστηριοποίησης πωλητή σε αγορά ρακοσυλλεκτών χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, προκειµένου να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στις αγορές αυτές.
3. Η βεβαίωση δραστηριοποίησης πωλητή σε ειδική θεµατική
αγορά χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, καθώς και σε εµπορικές
επιχειρήσεις.
Άρθρο 11
Άδεια και θέση δραστηριοποίησης σε οργανωµένες
υπαίθριες αγορές και στο στάσιµο εµπόριο
1. Η άδεια πωλητή σε οργανωµένες υπαίθριες αγορές και στο
στάσιµο εµπόριο χορηγείται στον ενδιαφερόµενο ταυτόχρονα µε
τις αντίστοιχες θέσεις που του παραχωρούνται κατόπιν συµµετοχής του σε διαδικασία απόδοσης θέσεων µέσω έκδοσης προκήρυξης από την αρµόδια αρχή.
2. Θέση ή θέσεις δραστηριοποίησης σε οργανωµένες υπαίθριες αγορές και στο στάσιµο εµπόριο µπορούν να χορηγούνται
µόνο σε πρόσωπα που κατέχουν την αντίστοιχη άδεια, µε την επιφύλαξη του άρθρου 37, περί πωλητών που δραστηριοποιούνται
σε βραχυχρόνιες αγορές και άλλων ειδικότερων διατάξεων του
παρόντος.
3. Η άδεια πωλητή σε οργανωµένες υπαίθριες αγορές και στο
στάσιµο εµπόριο αναφέρει υποχρεωτικά τις αντίστοιχες θέσεις
που έχουν παραχωρηθεί στον κάτοχό της.
4. Η ανανέωση της άδειας πωλητή σε οργανωµένες υπαίθριες
αγορές και στο στάσιµο εµπόριο συνεπάγεται την αυτοδίκαιη
ανανέωση των θέσεων που αναφέρονται σε αυτήν.

Άρθρο 12
Υποχρέωση έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας
Όλοι οι κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο υποχρεούνται σε δήλωση έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην αρµόδια φορολογική αρχή και σε χρήση
Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισµού (Φ.Η.Μ.) δηλωµένου και
συνδεδεµένου στον Πληροφοριακό Φ.Η.Μ. της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) εκτός από:
α) Τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στις αγορές
χειροτεχνών - καλλιτεχνών για τρεις (3) µήνες ανά έτος, εφόσον
απαλλάσσονται από τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας λόγω ύψους
ακαθάριστων εσόδων σύµφωνα µε το άρθρο 39 του ν. 2859/2000
περί Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Α’ 248) και
β) τους παραγωγούς πωλητές που δραστηριοποιούνται στο
στάσιµο και στο πλανόδιο εµπόριο, και υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του ν. 2859/2000, περί Κώδικα Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ,
ΘΕΣΕΩΝ KAI ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 13
Χορήγηση αδειών, θέσεων και δικαιωµάτων
δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο
κατόπιν έκδοσης προκήρυξης
1. Οι νέες άδειες πωλητών στις υπαίθριες οργανωµένες αγορές και στο στάσιµο εµπόριο µε τις αντίστοιχες θέσεις και η
άδεια πωλητή στο πλανόδιο εµπόριο µε το αντίστοιχο δικαίωµα
πλανόδιας δραστηριοποίησης χορηγούνται κατόπιν έκδοσης
προκήρυξης από την αρµόδια αρχή, κατά προτεραιότητα και
σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 16.
2. Σε υφιστάµενους κατόχους άδειας πωλητές και σε πωλητές
που αποκτούν την άδεια υπαίθριου εµπορίου σύµφωνα µε το
παρόν, µπορούν να χορηγούνται επιπλέον θέσεις και δικαιώµατα
πλανόδιας δραστηριοποίησης κατόπιν έκδοσης προκήρυξης από
την αρµόδια αρχή, κατά προτεραιότητα και σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 16.
3. Η αρµόδια αρχή εκδίδει προκήρυξη, στην οποία κατ’ ελάχιστο περιλαµβάνονται:
α) για τις λαϊκές αγορές, η αρίθµηση των χορηγούµενων θέσεων και τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται σε αυτές,
το καταβαλλόµενο τέλος για το σύνολο του χρόνου δραστηριοποίησης, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του τέλους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον κανονισµό λειτουργίας της αγοράς,
β) για το στάσιµο εµπόριο, τα σηµεία των παραχωρούµενων
θέσεων και τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται σε αυτές,
το καταβαλλόµενο τέλος για το σύνολο του χρόνου δραστηριοποίησης, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του τέλους,
γ) για τις αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιµου φαγητού
και ποτών επί του δρόµου, ο αριθµός των θέσεων, τα όρια των
διαστάσεων του χώρου δραστηριοποίησης των συµµετεχόντων
πωλητών, ο συγκεκριµένος χώρος κάθε θέσης δραστηριοποίησης, τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται, η χρονική διάρκεια
παραχώρησης της θέσης δραστηριοποίησης,
δ) για το πλανόδιο εµπόριο, τα προϊόντα που επιτρέπεται να
πωλούνται, το καταβαλλόµενο τέλος για το σύνολο του χρόνου
δραστηριοποίησης, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του τέλους και τα όρια του χώρου δραστηριοποίησης,
ε) για τις βραχυχρόνιες αγορές, η αρίθµηση των παραχωρούµενων θέσεων και τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται σε
αυτές, το καταβαλλόµενο τέλος για το σύνολο του χρόνου δραστηριοποίησης, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του τέλους,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον κανονισµό λειτουργίας της αγοράς και
στ) για τις αγορές χειροτεχνών - καλλιτεχνών, η αρίθµηση των
παραχωρούµενων θέσεων, το καταβαλλόµενο τέλος για το σύνολο του χρόνου δραστηριοποίησης, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του τέλους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον κανονισµό
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λειτουργίας της αγοράς.
4. Προϋπόθεση για την προκήρυξη αδειών και θέσεων δραστηριοποίησης στις οργανωµένες υπαίθριες αγορές είναι η καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστηµα Ο.Π.Σ.Α.Α. των αγορών
στις οποίες ανήκουν οι προκηρυσσόµενες θέσεις, µαζί µε: α) την
απόφαση ίδρυσης, β) τον Κανονισµό Λειτουργίας της αγοράς και
γ) το αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραµµα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 25.
5. Η χορήγηση άδειας µε τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης και η χορήγηση άδειας για πλανόδια δραστηριοποίηση σε
νέους πωλητές, καθώς και η χορήγηση θέσεων δραστηριοποίησης
και δικαιώµατος πλανόδιας δραστηριοποίησης σε υφιστάµενους
αδειούχους πωλητές, ανά τοµέα υπαίθριου εµπορίου (λαϊκές αγορές, αγορές χειροτεχνών - καλλιτεχνών, βραχυχρόνιες αγορές,
στάσιµο και πλανόδιο εµπόριο), και κατηγορία πωλητών (παραγωγοί, επαγγελµατίες πωλητές, χειροτέχνες καλλιτέχνες, πωλητές
βραχυχρόνιων αγορών) µπορεί να αποτελεί αντικείµενο της ίδιας
προκήρυξης. Θέσεις, οι οποίες µένουν αδιάθετες µετά το πέρας
της διαδικασίας χορήγησής τους κατόπιν έκδοσης προκήρυξης,
επαναπροκηρύσσονται εντός τριµήνου από το πέρας της διαδικασίας για το σύνολο του προβλεπόµενου χρόνου. Εφόσον παραµένουν αδιάθετες θέσεις, η αρµόδια αρχή µπορεί να εκδώσει νέα
προκήρυξη για τη χορήγησή τους.
6. Η προκήρυξη για τη χορήγηση αδειών και την παραχώρηση
αντίστοιχων θέσεων δραστηριοποίησης, καθώς και η χορήγηση
αδειών για την πλανόδια δραστηριοποίηση νέων πωλητών και για
τη χορήγηση θέσεων δραστηριοποίησης και δικαιώµατος πλανόδιας δραστηριοποίησης σε υφιστάµενους αδειούχους και
όσους αποκτούν άδεια σύµφωνα µε το παρόν, αναρτώνται στο
Ο.Π.Σ.Α.Α. µε µέριµνα της αρµόδιας για την έκδοση της προκήρυξης αρχής και δηµοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπον της,
τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων. Η παράλειψη της ως άνω υποχρέωσης επισύρει τις κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 62 και
συνεπάγεται την απόλυτη ακυρότητα της προκήρυξης.
7. Οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν στην αρµόδια αρχή,
σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης, την αίτηση και τα δικαιολογητικά των αποφάσεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 67,
ανάλογα µε την αγορά που αφορά η προκήρυξη.
8. Αν δύο (2) ή περισσότεροι υποψήφιοι πωλητές συγκεντρώσουν τον ίδιο αριθµό µορίων προτεραιότητας, η χορήγηση της
άδειας ή η παραχώρηση της θέσης ή του δικαιώµατος πλανόδιας
δραστηριοποίησης γίνεται µε δηµόσια κλήρωση που διενεργείται
µε µέριµνα και ευθύνη της αρµόδιας για την έκδοση της προκήρυξης αρχής.
9. Με απόφαση της αρµόδιας αρχής συγκροτούνται γνωµοδοτική επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων, καθώς και
γνωµοδοτική επιτροπή ενστάσεων από υπαλλήλους της ίδιας
αρχής. Τα µέλη της γνωµοδοτικής επιτροπής ελέγχου και της
γνωµοδοτικής επιτροπής ενστάσεων δεν επιτρέπεται να συµπίπτουν. Η θητεία των µελών των επιτροπών είναι ετήσια. Η συγκρότηση των ανωτέρω αναφερόµενων επιτροπών προηγείται της
έκδοσης της προκήρυξης.
10. Κατά της απόφασης περί των αποτελεσµάτων της προκήρυξης χωρεί ένσταση από όποιον έχει έννοµο συµφέρον, ενώπιον της αρµόδιας αρχής, εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15)
ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων.
Η απόφαση της αρµόδιας αρχής επί της ένστασης εκδίδεται
εντός δέκα (10) ηµερών από την άσκησή της. Κατά της απόφασης επί της ένστασης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή από όποιον
έχει έννοµο συµφέρον σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα
άρθρα 63 έως 70 του ν. 2717/1999 (Α’ 97), περί Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, στο αρµόδιο διοικητικό πρωτοδικείο.
11. Μετά την έκδοση απόφασης και το πέρας της εξέτασης
των ενστάσεων, η αρµόδια αρχή έκδοσης της προκήρυξης χορηγεί στους επιλεγέντες θέση άσκησης δραστηριοποίησης (λαϊκές αγορές, αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών, στάσιµο εµπόριο)
και πλανόδια δραστηριοποίηση (πλανόδιο εµπόριο), εκδίδοντας
σχετική άδεια στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της απόφα-
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σης των παρ. 7 και 8 του άρθρου 67, και ενηµερώνει το πληροφοριακό σύστηµα Ο.Π.Σ.Α.Α..
Άρθρο 14
Ειδικοί όροι για τη χορήγηση αδειών και θέσεων
σε λαϊκές αγορές, σε νέους και υφιστάµενους
πωλητές, κατόπιν έκδοσης προκήρυξης
1. Για τις άδειες και τις θέσεις σε λαϊκές αγορές ισχύουν, επιπλέον, τα ακόλουθα:
α) Η έκδοση προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών και την παραχώρηση θέσεων σε λαϊκές αγορές µπορεί να αφορά σε µία (1)
ή περισσότερες Περιφερειακές ενότητες της ίδιας Περιφέρειας.
β) Οι Περιφέρειες εκδίδουν προκήρυξη για τη χορήγηση
αδειών και την παραχώρηση θέσεων σε λαϊκές αγορές, µεριµνώντας ώστε να είναι δυνατή η δραστηριοποίηση των κατόχων
άδειας επαγγελµατιών πωλητών σε υπαίθριες οργανωµένες αγορές για έξι (6) ηµέρες κάθε εβδοµάδα είτε εντός της ίδιας Περιφερειακής ενότητας είτε σε δύο (2) όµορες περιφερειακές
ενότητες.
γ) Ειδικά για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν εντός των
ορίων της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης η οικεία Περιφέρεια εκδίδει προκήρυξη για τη χορήγηση αδειών και την παραχώρηση θέσεων δραστηριοποίησης
σε λαϊκές αγορές, µεριµνώντας ώστε να είναι δυνατή η δραστηριοποίηση των κατόχων άδειας επαγγελµατιών πωλητών σε υπαίθριες οργανωµένες αγορές για έξι (6) ηµέρες κάθε εβδοµάδα
εντός είτε της ίδιας Περιφέρειας είτε της Μητροπολιτικής Ενότητας αντίστοιχα.
δ) Οι Περιφέρειες δεν εκδίδουν προκήρυξη για τη χορήγηση
νέων αδειών και νέων θέσεων δραστηριοποίησης σε λαϊκές αγορές, εφόσον δραστηριοποιούνται σε αυτές κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή σε λαϊκές αγορές για λιγότερες από έξι (6)
ηµέρες κάθε εβδοµάδα. Στην περίπτωση αυτή, οι Περιφέρειες
εκδίδουν προκήρυξη για τη χορήγηση θέσεων, στη διαδικασία
της οποίας µπορούν να συµµετέχουν µόνο οι ανωτέρω αναφερόµενοι επαγγελµατίες πωλητές, µε την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 15, οι οποίοι οφείλουν να
γνωστοποιήσουν τη συµµετοχή τους εντός της ταχθείσας από
την προκήρυξη προθεσµίας. Εφόσον η ως άνω διαδικασία αποβεί
άγονη, η Περιφέρεια µπορεί να εκδώσει προκήρυξη, στη διαδικασία της οποίας µπορούν να συµµετέχουν κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή σε λαϊκές αγορές που δραστηριοποιούνται σε
άλλες Περιφέρειες για λιγότερες από έξι (6) ηµέρες κάθε εβδοµάδα. Προτεραιότητα για τη χορήγηση των θέσεων δραστηριοποίησης στις ανωτέρω περιπτώσεις έχει ο υποψήφιος που
δραστηριοποιείται τις λιγότερες ηµέρες κάθε εβδοµάδα. Μεταξύ
υποψηφίων που δραστηριοποιούνται τον ίδιο αριθµό ηµερών
κάθε εβδοµάδα διεξάγεται δηµόσια κλήρωση µε µέριµνα και ευθύνη της αρµόδιας αρχής. Η διαδικασία χορήγησης αδειών και
θέσεων κατόπιν έκδοσης προκήρυξης διενεργείται από την Περιφέρεια είτε για το σύνολο των Περιφερειακών ενοτήτων είτε
ανά Περιφερειακή/ες ενότητα/ες.
2. Οι δήµοι, πλην εκείνων που ανήκουν στη Περιφέρεια Αττικής
και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, γνωστοποιούν
δύο (2) φορείς το έτος στην οικεία Περιφέρεια µέχρι την 31η Ιανουαρίου και την 31 Ιουλίου κάθε έτους τις κενές θέσεις, τις
άδειες των πωλητών ως προς τα πωλούµενα είδη και τις ηµέρες
λειτουργίας των λαϊκών αγορών για τις οποίες υπάρχουν κενές
θέσεις, καθώς και τον αριθµό των πωλητών που δραστηριοποιούνται λιγότερο από έξι (6) ηµέρες την εβδοµάδα.
3. Οι περιφέρειες δηµοσιεύουν δύο (2) φορές το έτος τις κενές
θέσεις επαγγελµατιών πωλητών σε λαϊκές αγορές, ανά είδος
άδειας και ηµέρα λειτουργίας των λαϊκών αγορών, στην ιστοσελίδα τους και στο διαδίκτυο µέσω του Προγράµµατος Διαύγεια
του ν. 4727/2020 (Α’ 184) µέχρι την 31η Μαρτίου και την 30ή Σεπτεµβρίου κάθε έτους.
4. Παράλειψη των υποχρεώσεων των παρ. 2 και 3 επισύρει τις
κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 62.
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Άρθρο 15
Όροι συµµετοχής υποψηφίων σε διαδικασία
χορήγησης αδειών, παραχώρησης θέσεων και
δικαιωµάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο
εµπόριο µε έκδοση προκήρυξης
1. Κάθε υποψήφιος (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, όπου επιτρέπεται) µπορεί να συµµετέχει σε διαδικασία χορήγησης αδειών,
θέσεων και δικαιωµάτων πλανόδιας δραστηριοποίησης κατόπιν
έκδοσης προκήρυξης για έναν µόνο τοµέα υπαίθριου εµπορίου.
Οι υφιστάµενοι κάτοχοι άδειας πωλητή στο υπαίθριο εµπόριο
συµµετέχουν αποκλειστικά σε διαδικασίες που αφορούν τον
τοµέα υπαίθριου εµπορίου όπου ήδη δραστηριοποιούνται.
2. Κάθε υποψήφιος µπορεί να συµµετέχει σε διαδικασία χορήγησης αδειών και παραχώρησης θέσεων µε έκδοση προκήρυξης
για τη διεκδίκηση µέχρι και τριών (3) θέσεων, µε δυνατότητα επιλογής µόνο µίας (1) από αυτές, ανά οργανωµένη υπαίθρια αγορά
και ανά δήµο για το στάσιµο εµπόριο, µε εξαίρεση τους συνεταιρισµούς της παρ. 2 του άρθρου 5. Αν αναδειχθεί ως δικαιούχος
για περισσότερες από µία (1) θέσεις, οφείλει να επιλέξει µία (1)
από αυτές εντός προθεσµίας που ορίζεται στην εκδοθείσα προκήρυξη, παραιτούµενος αυτοδίκαια από τις υπόλοιπες. Εντός
προθεσµίας που ορίζεται στην εκδοθείσα προκήρυξη, ο υποψήφιος έχει δικαίωµα παραίτησης από τη θέση που καταλαµβάνει
στην κατάταξη της βαθµολογίας για τη διεκδίκηση θέσης.
3. Οι αγροτικοί και οι γυναικείοι συνεταιρισµοί της περ. β’ του
άρθρου 6 µπορούν να συµµετέχουν σε διαδικασία χορήγησης
αδειών και παραχώρησης θέσεων µε έκδοση προκήρυξης µε
τόσες υποψηφιότητες όσες και ο αριθµός των αδειών που κατέχουν.
4. Απαγορεύεται η συµµετοχή σε διαδικασία χορήγησης
αδειών και παραχώρησης θέσεων σε υπαίθρια οργανωµένη

αγορά ή στο στάσιµο εµπόριο µε έκδοση προκήρυξης για ηµέρα,
κατά την οποία ο υποψήφιος ήδη δραστηριοποιείται σε άλλη
θέση, εξαιρουµένων των βραχυχρόνιων αγορών. Ο σχετικός
έλεγχος διενεργείται από την αρµόδια για την έκδοση της προκήρυξης αρχή κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, µέσω του
Ο.Π.Σ.Α.Α..
5. Απαγορεύεται η συµµετοχή σε διαδικασία χορήγησης
αδειών και παραχώρησης θέσεων µε έκδοση προκήρυξης, σε
υποψήφιο που δεν έχει εξοφλήσει κάθε οφειλή, που αφορά τέλη
υπαίθριου εµπορίου, έναντι της αρµόδιας αρχής που εκδίδει την
προκήρυξη καθώς και του φορέα λειτουργίας των αγορών όπου
δραστηριοποιείται.
6. Υφιστάµενοι κάτοχοι άδειας, καθώς και όσοι αποκτήσουν
άδεια σύµφωνα µε το παρόν, δύνανται να λαµβάνουν µέρος σε
διαδικασία χορήγησης θέσεων µε έκδοση προκήρυξης για παραχώρηση θέσης δραστηριοποίησης σε λαϊκή αγορά της ίδιας
Περιφέρειας. Εξαιρούνται οι πωλητές που δραστηριοποιούνται
σε λαϊκές αγορές δήµων της Περιφέρειας Αττικής, εφόσον έχουν
παραιτηθεί την τελευταία τριετία πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, από θέση που κατείχαν.
7. Οι λοιποί όροι συµµετοχής καθορίζονται από την αρµόδια
για την έκδοση της προκήρυξης αρχή.
8. Κάθε αρµόδια αρχή οφείλει να ενηµερώνει το Ο.Π.Σ.Α.Α.
σχετικά µε την οφειλή τελών κάθε πωλητή.
Άρθρο 16
Κριτήρια χορήγησης άδειας και θέσης
δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο
1. Τα κριτήρια για τη χορήγησης άδειας µε τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης προσδιορίζονται σύµφωνα µε τον κατωτέρω πίνακα:
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2. Ειδικά για το στάσιµο εµπόριο:
α) Η αρµόδια αρχή χορηγεί τις άδειες µε τις αντίστοιχες θέσεις στάσιµου εµπορίου επαγγελµατιών πωλητών σε άνεργα
άτοµα: αα) µε ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, αβ) γονείς ή κηδεµόνες ανήλικων τέκνων µε ποσοστό
αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον.
β) Οι θέσεις που καταλαµβάνουν οι δικαιούχοι µπορούν να χορηγούνται µε κλήρωση. Η αρµόδια αρχή, κατά τον ορισµό των
θέσεων, µεριµνά για την ασφαλή χωροθέτησή τους. Τα είδη επιλέγονται από τους πωλητές και ανήκουν στην κατηγορία ειδών,
που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 66.
γ) Για τη χορήγηση των αδειών µε τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης εκδίδεται προκήρυξη από την αρµόδια αρχή στην
οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι. Τα δικαιώµατα και οι θέσεις των κατόχων των αδειών ισχύουν µέχρι αυτοί να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος. Οι άδειες ανανεώνονται ανά πέντε (5)
έτη σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 17.
3. Τα κριτήρια για τη χορήγηση επιπλέον θέσης δραστηριοποίησης και δικαιώµατος πλανόδιας δραστηριοποίησης σε υφιστάµενους κατόχους άδειας είναι τα εξής:
α) Για τον παραγωγό πωλητή: αα) ο χρόνος µη δραστηριοποίησης αποδίδει ένα (1) µόριο ανά ηµέρα της εβδοµάδας που ο
πωλητής δεν δραστηριοποιείται και αβ) η εντοπιότητα, δηλαδή
η περίπτωση κατά την οποία ο παραγωγός διατηρεί το σύνολο
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων εντός της Περιφέρειας στην
οποία αιτείται θέση για λαϊκή αγορά ή για πλανόδια δραστηριοποίηση ή εντός της περιφερειακής ενότητας σε δήµο της οποίας
αιτείται θέση στο στάσιµο εµπόριο, αποδίδει δέκα (10) µόρια,
β) για τον επαγγελµατία πωλητή ο χρόνος µη δραστηριοποίησης αποδίδει ένα (1) µόριο ανά ηµέρα µη δραστηριοποίησης,
γ) στον υφιστάµενο κάτοχος άδειας πωλητή χειροτέχνη-καλλιτέχνη η θέση χορηγείται σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης του φορέα.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ - ΠΩΛΗΣΗ - ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗ
ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο 17
Ανανέωση άδειας δραστηριοποίησης
πωλητών στο υπαίθριο εµπόριο
1. Κάθε πωλητής µπορεί να ανανεώνει την άδεια και τις θέσεις
δραστηριοποίησής του µε την ακόλουθη διαδικασία:
α) Υποβάλλει στην αρµόδια αρχή αίτηµα για ανανέωση της
άδειας δραστηριοποίησής του, εντός προθεσµίας τριάντα (30)
ηµερών από τη λήξη ισχύος της υφιστάµενης, καθώς και των αντίστοιχων θέσεων ή δικαιωµάτων πλανόδιας δραστηριοποίησης.
β) Το αίτηµα συνοδεύεται από τα στοιχεία που αναφέρονται
στην απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 67, και της παρ. 5 του άρθρου 46, περί χειροτεχνών - καλλιτεχνών, τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ.
2. Θέσεις και δικαιώµατα πλανόδιας δραστηριοποίησης που
χορηγούνται σε υφιστάµενους πωλητές και σε νέους πωλητές
που λαµβάνουν άδεια µε το παρόν, διατηρούνται για όσο χρόνο
είναι σε ισχύ η άδειά τους.
3. Αναγκαία προϋπόθεση για την εκ νέου χορήγηση θέσης σε
λαϊκές αγορές και στο στάσιµο εµπόριο, καθώς και δικαιώµατος
για πλανόδια δραστηριοποίηση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
περ. δ’ της παρ. 5 του άρθρου 48, είναι η πώληση του πενήντα
τοις εκατό (50%) τουλάχιστον της δηλωθείσας, µε υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού, ποσότητας στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα
Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) για τα είδη που αναφέρονται
στην άδειά του, που πιστοποιείται από τις δηλωθείσες ποσότητες
στην ψηφιακή πλατφόρµα e-Καταναλωτής. Αν ο παραγωγός είναι
µέλος συνεταιρισµού που ασκεί εµπορική δραστηριότητα στα
προϊόντα που παράγει, τα ανωτέρω ισχύουν για το είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%) της δηλωθείσας ποσότητας, σύµφωνα µε την
περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4673/2020 (Α’ 52).

Άρθρο 18
Είδη πώλησης και προσθήκη νέων προϊόντων
πώλησης
1. Ο κάτοχος άδειας παραγωγού ή επαγγελµατία πωλητή µπορεί να προσθέτει νέα προϊόντα σε αυτά που πωλεί, σύµφωνα µε
το παρόν, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην αρµόδια αρχή
όπου δηλώνει:
α) τα επιπρόσθετα προϊόντα και
β) εφόσον είναι παραγωγός πωλητής, τις δηλωθείσες ποσότητες στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου
(Ο.Σ.Δ.Ε.) και αν τα προϊόντα ανήκουν σε αυτά που δεν δηλώνονται στο Ο.Σ.Δ.Ε., υπεύθυνη δήλωση ότι τα προϊόντα αυτά
προέρχονται από ίδια παραγωγή και την ποσότητά τους.
2. Η αρµόδια αρχή εγκρίνει το αίτηµα εφόσον:
α) τα επιπρόσθετα προϊόντα είναι συµβατά µε τα είδη που προβλέπεται να πωλούνται σύµφωνα µε το παρόν,
β) τα επιπρόσθετα προϊόντα είναι συµβατά µε το αντικείµενο
της θέσης δραστηριοποίησης του πωλητή του δικαιώµατος πλανόδιας δραστηριοποίησης,
γ) για παραγωγούς πωλητές, τα πρόσθετα προϊόντα περιλαµβάνονται στη δήλωση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης
και Ελέγχου, της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας
Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής Ε.Λ.Γ.Α.,
δ) προσκοµίζονται η άδεια κυκλοφορίας και η βεβαίωση υγειονοµικής καταλληλότητας από την Υγειονοµική Υπηρεσία της περιφερειακής ενότητας όπου ανήκει η Διεύθυνση Μεταφορών,
στην οποία γίνεται ή ταξινόµηση ή η έκδοση άδειας κυκλοφορίας
του οχήµατος, καθώς και του Δελτίου Καταλληλότητας Τεχνικού
Ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο.), του δηλούµενου προς χρήση οχήµατος.
3. Με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 67 καθορίζονται τα
είδη πώλησης για τον παραγωγό πωλητή και επαγγελµατία πωλητή, ο τρόπος αλλαγής και προσθήκης πωλούµενων προϊόντων,
η συνδυαστική πώλησή τους και η µορφή και τα αναγραφόµενα
στοιχεία στην πινακίδα που οφείλουν να τηρούν στα σηµεία πώλησης (πάγκους) οι παραγωγοί και επαγγελµατίες πωλητές λαϊκών αγορών.
4. Η πώληση ζώντων χερσαίων και υδρόβιων ζώων στις υπαίθριες αγορές του παρόντος απαγορεύεται.
Άρθρο 19
Μεταβίβαση άδειας παραγωγού και επαγγελµατία
πωλητή - µεταβίβαση θέσεων δραστηριοποίησης
παραγωγού και επαγγελµατία πωλητή - µεταβίβαση
δικαιώµατος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο
1. Η άδεια µε τις αντίστοιχες θέσεις επαγγελµατία πωλητή, η
άδεια και οι θέσεις δραστηριοποίησης παραγωγού πωλητή σε
όλους τους τοµείς υπαίθριου εµπορίου, καθώς και η άδεια και
τα δικαιώµατα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο µπορούν να µεταβιβάζονται, µε απόφαση της αρµόδιας αρχής, στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Οριστική παύση δραστηριοποίησης λόγω συνταξιοδότησης,
παραίτησης ή αναπηρίας του κατόχου σε ποσοστό τουλάχιστον
ίσο µε εξήντα επτά τοις εκατό (67%). Εντός έξι (6) µηνών από
την οριστική παύση της δραστηριότητας, ο πωλητής µπορεί να
µεταβιβάσει την άδεια και τις θέσεις ή τα δικαιώµατα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο, σε ένα από τα ενήλικα τέκνα ή
τον/την σύζυγό του ή τον/την συµβίο/α του, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στον ν. 4356/2015 (Α’ 181), ή τους/τις
αδελφούς/αδελφές του, εφόσον ο τελευταίος/α πληροί τις προϋποθέσεις, προκειµένου να είναι κάτοχος της άδειας. Ο µεταβιβάζων πωλητής, εφόσον έχει εξοφλήσει τις οφειλές που
αφορούν στις θέσεις που αναφέρονται στην άδεια ή τη δραστηριοποίηση στο πλανόδιο εµπόριο, υποβάλλει στην αρµόδια αρχή
σχετική αίτηση µε την οποία δηλώνει το πρόσωπο στο οποίο επιθυµεί να µεταβιβαστούν η άδεια και οι θέσεις που αντιστοιχούν
σε αυτήν, συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 67. Ο αποδέκτης
της άδειας και των θέσεων υποβάλλει στην αρµόδια αρχή αίτηση
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αποδοχής της άδειας, συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται για τον τύπο άδειας που του µεταβιβάζεται, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην απόφαση της παρ. 3 του άρθρου
67.
β) Παύση δραστηριοποίησης λόγω θανάτου. Εντός έξι (6)
µηνών από την οριστική παύση της δραστηριότητας, τα ενήλικα
τέκνα ή ο/η σύζυγός ή ο συµβίος/α, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον ν. 4356/2015, ή οι αδελφοί/ αδελφές του κατόχου
που απεβίωσε δύναται, µέσα σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία
του θανάτου, να ζητήσει τη µεταβίβαση της άδειας δραστηριοποίησης του αποβιώσαντος πωλητή, και τις θέσεις ή τα δικαιώµατα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο που αντιστοιχούν
σε αυτήν, στο πρόσωπό του, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις,
προκειµένου να είναι κάτοχος της άδειας δραστηριοποίησης. Ο
αποδέκτης της άδειας και των θέσεων ή των δικαιωµάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο που αντιστοιχούν σε αυτήν
υποβάλλει στην αρµόδια αρχή, αίτηση αποδοχής της άδειας, συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον
τύπο άδειας που του µεταβιβάζεται, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 67, καθώς και µε έγγραφη παραίτηση των υπολοίπων πιθανών δικαιούχων. Εφόσον
η ανωτέρω αίτηση υποβληθεί εµπρόθεσµα από περισσότερους
του ενός δικαιούχους, προηγείται αυτός που προτιµάται από τον
αποβιώσαντα µε δηµοσιευµένη διάταξη τελευταίας βούλησης,
και αν αυτή δεν υπάρχει, κατά σειρά προτεραιότητας τα ενήλικα
τέκνα του, ο/η σύζυγός ή ο/η συµβίος/α και οι αδελφοί/αδελφές
του µε τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 16. Εφόσον υπάρχουν
περισσότεροι του ενός διεκδικητές, η άδεια και οι θέσεις που αντιστοιχούν σε αυτήν αποδίδονται σε έναν από τους διεκδικητές
κατόπιν διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης. Για την έκδοση απόφασης µεταβίβασης της άδειας από την αρµόδια αρχή απαιτείται
η προηγούµενη εξόφληση από τον νέο κάτοχο όλων των οφειλών
του αποβιώσαντα προκατόχου του που αφορούν στις θέσεις ή
τη δραστηριοποίηση στο πλανόδιο εµπόριο που αναφέρονται
στην άδεια που µεταβιβάστηκε.
2. Ειδικά για τη µεταβίβαση της άδειας σε σύζυγο ή συµβίο/α,
απαιτείται ο γάµος ή το σύµφωνο συµβίωσης να υφίσταται για
πέντε (5) τουλάχιστον έτη.
3. Αν η αίτηση µεταβίβασης της άδειας δραστηριοποίησης πωλητή δεν υποβληθεί εντός της προθεσµίας των έξι (6) µηνών, η
ισχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως και αυτή δεν µπορεί πλέον
να µεταβιβασθεί.
4. Απαγορεύεται σε κάτοχο άδειας δραστηριοποίησης στο
υπαίθριο εµπόριο που µεταβίβασε αυτήν σε τρίτον, σύµφωνα µε
το παρόν, να αποκτήσει νέα άδεια ή να αποδεχθεί τη µεταβίβαση
σε αυτόν υφιστάµενης άδειας δραστηριοποίησης στο υπαίθριο
εµπόριο.
5. Απαγορεύεται η µεταβίβαση της άδειας δραστηριοποίησης
πωλητή, η ισχύς της οποίας έχει ανασταλεί, για τους λόγους που
αναφέρονται στο άρθρο 21, και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.
6. Η αρµόδια αρχή καταχωρεί την απόφαση αποδοχής της µεταβίβασης και την άδεια που µεταβιβάστηκε στο Ο.Π.Σ.Α.Α..
Άρθρο 20
Αµοιβαία ανταλλαγή και αλλαγή θέσης
δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο
Επιτρέπεται, µε απόφαση της αρµόδιας αρχής, η αµοιβαία ανταλλαγή θέσης µεταξύ δύο (2) ή περισσότερων πωλητών που
δραστηριοποιούνται στην ίδια υπαίθρια οργανωµένη αγορά, ή
στον ίδιο δήµο στην περίπτωση του στάσιµου εµπορίου, κατόπιν
αίτησής τους, εφόσον δεν διαταράσσεται η λειτουργία της αγοράς κατά την κρίση της αρµόδιας αρχής.
Άρθρο 21
Αναστολή, παραίτηση και απώλεια θέσης
δραστηριοποίησης και δικαιώµατος δραστηριοποίησης
στο πλανόδιο εµπόριο - Ανάκληση άδειας
1. Η κατοχή συγκεκριµένης θέσης στο υπαίθριο εµπόριο ανα-
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στέλλεται αυτοδικαίως, αν δεν καταβληθεί από τον υπόχρεο το
προβλεπόµενο τέλος για τη θέση, για χρονικό διάστηµα δύο (2)
συνεχόµενων µηνών. Η αρµόδια αρχή εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη και αναρτά αυτήν εντός δέκα (10) ηµερών στο
Ο.Π.Σ.Α.Α..
2. Η αναστολή της παρ. 1 αίρεται, εφόσον ο υπόχρεος για την
καταβολή του οφειλόµενου τέλους προβεί στην εξόφλησή του
εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών, ή πέντε (5) µηνών αν η
αξία του οφειλόµενου τέλους είναι µεγαλύτερη από πεντακόσια
(500) ευρώ, από την αυτοδίκαιη απώλεια της θέσης. Αν η προθεσµία του πρώτου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, επέρχεται οριστική
απώλεια της θέσης δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο ή
του δικαιώµατος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο, στην
οικεία Περιφέρεια. Η αρµόδια αρχή µπορεί να προκηρύξει εκ
νέου τις απωλεσθείσες θέσεις, καθώς και τις άδειες δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο για το υπόλοιπο του αρχικού χρόνου ισχύος τους.
3. Ο πωλητής που έχει απωλέσει οριστικά τη θέση δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο ή το δικαίωµα δραστηριοποίησης
στο πλανόδιο εµπόριο, έχει δικαίωµα συµµετοχής σε νέα προκήρυξη µόνο εφόσον εξοφλήσει την οφειλή που οδήγησε στην ανωτέρω απώλεια.
4. Ο πωλητής που κατέχει άδεια ή θέση δραστηριοποίησης
στο υπαίθριο εµπόριο ή άδεια δραστηριοποίησης στο πλανόδιο
εµπόριο µπορεί να παραιτείται οικειοθελώς από αυτές. Η παραίτηση υποβάλλεται εγγράφως στην αρµόδια αρχή που του χορήγησε την άδεια ή του παραχώρησε τη θέση ή το δικαίωµα
δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο. Αν στην άδεια δραστηριοποίησης αναφέρονται θέσεις δραστηριοποίησης, η παραίτηση εκτείνεται και σε αυτές. Η αρµόδια αρχή µπορεί να
προκηρύξει εκ νέου τις ελεύθερες θέσεις, καθώς και τα δικαιώµατα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο για το υπόλοιπο
του αρχικού χρόνου ισχύος τους.
5. Λόγοι απώλειας θέσης ή δικαιώµατος δραστηριοποίησης
στο πλανόδιο εµπόριο είναι επίσης:
α) Η µη ανανέωση της άδειας δραστηριοποίησης στο υπαίθριο
εµπόριο εντός της προθεσµίας της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 17.
β) Η διάθεση άλλων προϊόντων σε σχέση µε εκείνα που αντιστοιχούν στην άδεια ή στη θέση η οποία του έχει χορηγηθεί ή
στο δικαίωµα πλανόδιας δραστηριοποίησης που του έχει χορηγηθεί. Στην περίπτωση αυτή, η απώλεια αφορά στο σύνολο των
θέσεων δραστηριοποίησης και δικαιωµάτων πλανόδιας δραστηριοποίησης.
γ) Η έλλειψη δραστηριοποίησης άνω των τριάντα (30) ηµερών
συνολικά, εντός ενός (1) ηµερολογιακού έτους η οποία δεν οφείλεται σε:
γα) ανωτέρα βία και
γβ) φυσική ή άλλη καταστροφή της παραγωγής του ή εξάντληση των αποθεµάτων των προϊόντων του, που οφείλεται στην
πώληση αυτών (αφορά παραγωγό - πωλητή).
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή φυσικής ή άλλης καταστροφής
της παραγωγής, ο πωλητής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, κατά
περίπτωση, στον φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, της
αγοράς χειροτεχνών - καλλιτεχνών ή τον οικείο δήµο για στάσιµο
εµπόριο.
δ) Η µη πώληση των προϊόντων σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) επί της δηλωθείσας στο Ο.Σ.Δ.Ε./Ε.Λ.Γ.Α.
ποσότητας των ειδών πώλησης που αναφέρονται στην άδεια
(αφορά παραγωγό πωλητή) κατά την ανανέωση της άδειας, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 17, εκτός αν η µη πώληση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.
ε) Η βεβαίωση παράβασης κατά τη διενέργεια ελέγχου, από
τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα µη έκδοσης φορολογικής απόδειξης ταµειακής µηχανής για τρεις (3) φορές εντός ενός (1) έτους.
Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, επιβάλλεται στους
παραβάτες ανάκληση όλων των θέσεων δραστηριοποίησής τους,
η οποία συνεπάγεται ταυτόχρονη απώλεια δικαιώµατος συµµετοχής σε προκήρυξη θέσης δραστηριοποίησης και πλανόδιας
δραστηριοποίησης για δεκαπέντε (15) ηµέρες.
Στις περ. β), γ) και ε), οι θέσεις και το δικαίωµα δραστηριοποί-
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ησης στο πλανόδιο εµπόριο του οφειλέτη πωλητή επαναπροκηρύσσονται για το υπόλοιπο του αρχικού χρόνου προκήρυξης,
σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος. Το τέλος για τη θέση ή
την πλανόδια δραστηριοποίηση καθορίζεται ανάλογα από την
αρµόδια αρχή. Στις περ. α) και δ), οι θέσεις ή το δικαίωµα δραστηριοποίησης του οφειλέτη πωλητή επαναπροκηρύσσονται για
το σύνολο του χρόνου χορήγησης.
Για τις περ. α) έως στ) η αρµόδια αρχή εκδίδει διαπιστωτική
πράξη, την οποία οφείλει να καταχωρήσει στο Ο.Π.Σ.Α.Α..
6. Σε περίπτωση µη διατήρησης σε ισχύ και επικαιροποίησης
των δικαιολογητικών της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 67,
µε την επιφύλαξη των κατωτέρω, επέρχεται αυτοδικαίως απώλεια όλων των θέσεων δραστηριοποίησης σε λαϊκές αγορές, στο
στάσιµο εµπόριο και του δικαιώµατος για δραστηριοποίηση στο
πλανόδιο εµπόριο. Η αρµόδια αρχή εκδίδει σχετική διαπιστωτική
πράξη.
Με µεταγενέστερη υποβολή των δικαιολογητικών εντός χρονικού διαστήµατος ενός (1) µηνός από την αρχική καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής τους, ο πωλητής ανακτά τη θέση δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές, στο στάσιµο εµπόριο και το δικαίωµα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο. Σε αντίθετη
περίπτωση, οι θέσεις και το δικαίωµα δραστηριοποίησης επαναπροκηρύσσονται, για το υπόλοιπο του αρχικού χρόνου προκήρυξης, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος. Το τέλος για τη
θέση ή το δικαίωµα πλανόδιας δραστηριοποίησης, καθορίζεται
ανάλογα από την αρµόδια αρχή.
Ο προκάτοχος πωλητής έχει δικαίωµα συµµετοχής στην προκήρυξη της θέσης και της πλανόδιας δραστηριοποίησης, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος.
7. Στην περ. ε) της παρ. 5, ο πωλητής αποκτά θέση µε τη διαδικασία της προκήρυξης, σύµφωνα µε το παρόν και εφόσον παρέλθει ο χρόνος απώλειας δικαιώµατος συµµετοχής σε
προκήρυξη.
8. Στις περιπτώσεις των παρ. 1, 5 και 6, για την απώλεια της
θέσης και του δικαιώµατος πλανόδιας δραστηριοποίησης, ο φορέας στον οποίο δραστηριοποιούνταν ο πωλητής, ενηµερώνει
τον πωλητή και το Ο.Π.Σ.Α.Α.. Μετά από την ενηµέρωση, ο πωλητής δεν δικαιούται να δραστηριοποιείται, έως ότου επανέλθει
σε αυτήν, είτε λόγω θεραπείας των λόγων απώλειας είτε µέσω
συµµετοχής σε προκήρυξη.
9. Υφιστάµενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, άδειες
παραγωγού πωλητή και επαγγελµατία πωλητή, καθώς και όσες
εκδίδονται σύµφωνα µε το παρόν, ανακαλούνται οριστικά στην
περίπτωση θανάτου ή παραίτησης για οποιονδήποτε λόγο του
κατόχου, εφόσον δεν µεταβιβαστούν ή δεν γίνουν αποδεκτές
από τους κληρονόµους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
19.
Άρθρο 22
Αναπλήρωση, υποβοήθηση πωλητή
και πρόσληψη υπαλλήλων
1. Ο πωλητής, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να έχει
αυτοπρόσωπη παρουσία στον χώρο πώλησης των προϊόντων
του. Ο πωλητής µπορεί να αναπληρώνεται από ενήλικο πρόσωπο, εφόσον αυτό δεν κατέχει άδεια υπαίθριου εµπορίου του
άρθρου 4, ως ακολούθως:
α) παραγωγός πωλητής υπαίθριου εµπορίου: από πρόσωπο
µε το οποίο έχει συγγένεια α’ βαθµού ή από τον/την σύζυγο ή
τον συµβίο/α, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο ν. 4356/2015
(Α’ 181), έως εννέα (9) µήνες ή από δηλωµένο υπάλληλο για χρονικό διάστηµα έως έξι (6) µήνες, ανά ηµερολογιακό έτος,
β) επαγγελµατίας πωλητής υπαίθριου εµπορίου και χειροτέχνης-καλλιτέχνης: από πρόσωπο µε το οποίο έχει συγγένεια α’
βαθµού ή από τον/την σύζυγο ή τον συµβίο/α, υπό την έννοια της
περ. α), ή από δηλωµένο υπάλληλο για χρονικό διάστηµα έως έξι
(6) µήνες ανά ηµερολογιακό έτος. Ειδικά για τους χειροτέχνες
καλλιτέχνες που κατέχουν άδεια τρίµηνης διάρκειας, το χρονικό
διάστηµα αναπλήρωσης δεν υπερβαίνει τον έναν (1) µήνα,
γ) πωλητής σε βραχυχρόνιες αγορές: από πρόσωπο µε το
οποίο έχει συγγένεια α’ βαθµού ή από τον/την σύζυγο ή τον συµ-

βίο/α, υπό την έννοια της περ. α) ή από δηλωµένο υπάλληλο.
2. Η αναπλήρωση της παρ. 1 παρατείνεται µε απόφαση του
φορέα λειτουργίας για λόγους αναπηρίας ή σε περίπτωση επιπλοκών εγκυµοσύνης (για τις γυναίκες κατόχους αδείας), κατόπιν σχετικής αίτησης, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά από κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας ή
το αντίστοιχο ιατρικό πιστοποιητικό (για τις εγκύους). Επιτρέπεται, σε κάθε περίπτωση, η αναπλήρωση που γίνεται για λόγους
που οφείλονται στο πρόσωπο του πωλητή λόγω ανωτέρας βίας.
3. Ο παραγωγός και ο επαγγελµατίας πωλητής µπορεί να υποβοηθούνται µε την παράλληλη παρουσία προσώπου συγγένειας
α’ ή β’ βαθµού ή από τον/την σύζυγο ή τον συµβίο/α, σύµφωνα
µε όσα προβλέπονται στην περ. α) της παρ. 1. Η υποβοήθηση
διαρκεί κατ’ ανώτατο χρονικό όριο έως τρεις (3) µήνες, ανά ηµερολογιακό έτος.
4. Οι πωλητές δηλώνουν τα άτοµα που τους αναπληρώνουν ή
τους υποβοηθούν στην αρµόδια αρχή, µία φορά, στην αρχή κάθε
ηµερολογιακού έτους ή όποτε παραστεί ανάγκη, µε κοινή αίτηση
του πωλητή και του αναπληρωτή ή του προσώπου που υποβοηθά
τον πωλητή, ανάλογα µε την περίπτωση του προσώπου που δηλώνεται. Η αίτηση του προηγούµενου εδαφίου περιλαµβάνει:
α) Τα στοιχεία ταυτότητας, τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.) και τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.) του αναπληρωτή ή του προσώπου που υποβοηθά τον
πωλητή,
β) το χρονικό διάστηµα της αναπλήρωσης ή της υποβοήθησης,
γ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει ο βαθµός συγγένειας του πωλητή και του αναπληρωτή ή
του προσώπου που υποβοηθά τον πωλητή ή τα στοιχεία της βεβαίωσης πρόσληψης του αναπληρωτή,
δ) πιστοποιητικό υγείας της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.
35797/11.4.2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Β’ 1199), σε ισχύ για τον αναπληρωτή ή το πρόσωπο που υποβοηθά τον πωλητή, και
ε) υπεύθυνη δήλωση του αναπληρωτή ότι δεν κατέχει άδεια
παραγωγού ή επαγγελµατία πωλητή υπαίθριου εµπορίου.
5. Η αρµόδια αρχή, εντός των ορίων της οποίας δραστηριοποιείται ο πωλητής, ελέγχει την οικογενειακή κατάσταση του πωλητή ή τα στοιχεία πρόσληψης, καθώς και την ύπαρξη ή µη
πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ του αναπληρωτή και, σε θετική
περίπτωση, εφόσον το χρονικό διάστηµα αναπλήρωσης είναι
σύµφωνο µε το παρόν, ενηµερώνει το πληροφοριακό σύστηµα
και τους αιτούντες, χορηγώντας βεβαίωση αναπλήρωσης ή υποβοήθησης, κατά περίπτωση, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία
του φορέα, του κατόχου της θέσης - δραστηριοποίησης, καθώς
και τα στοιχεία της αίτησης της παρ. 4.
6. Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου από τον πωλητή, εφόσον ο υποψήφιος υπάλληλος δεν κατέχει άδεια παραγωγού ή
επαγγελµατία πωλητή υπαίθριου εµπορίου. Ο πωλητής γνωστοποιεί την πρόσληψη υπαλλήλου, που τον αναπληρώνει ή τον υποβοηθά, αυθηµερόν στην αρµόδια αρχή υποβάλλοντας αίτηση για
την έκδοση σχετικής βεβαίωσης πρόσληψης. Αν µε την πρόσληψη συνάπτεται σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, ο πωλητής ενηµερώνει κάθε φορά αµελλητί την αρµόδια αρχή και για
την τυχόν ανανέωσή της. Για την πρόσληψη, τη λύση της σύµβασης εργασίας, καθώς και τους όρους εργασίας των υπαλλήλων εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της εργατικής
νοµοθεσίας.
7. Απαγορεύεται η ταυτόχρονη αναπλήρωση από περισσότερους του ενός (1) αναπληρωτές. Εξαιρούνται οι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας υπαίθριου εµπορίου,
οι οποίοι δύνανται να δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε περισσότερες από µία βραχυχρόνιες αγορές είτε µέσω αναπλήρωσης
είτε µέσω πρόσληψης υπαλλήλων.
8. Ο πωλητής ή ο αναπληρωτής του υποχρεούνται σε αυτοπρόσωπη παρουσία στον χώρο πώλησης των προϊόντων. Το πρόσωπο που αναπληρώνει τον πωλητή είναι αποκλειστικά υπεύθυνο
για την άσκηση της δραστηριοποίησης.
9. Για οποιαδήποτε µεταβολή των στοιχείων της υποβοήθησης, της αναπλήρωσης και της πρόσληψης υπαλλήλου, την ευ-
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θύνη ενηµέρωσης της αρµόδιας αρχής έχει ο πωλητής.
10. Η αρµόδια αρχή ελέγχει αυτεπάγγελτα τα στοιχεία της
υπεύθυνης δήλωσης του υπαλλήλου, καθώς και την ύπαρξη ή µη
πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ, ενηµερώνει το πληροφοριακό σύστηµα και χορηγεί βεβαίωση πρόσληψης στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία του φορέα, καθώς και:
α) τα στοιχεία ταυτότητας, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.) και ο Α.Μ.Κ.Α. του υπαλλήλου,
β) η ηµεροµηνία πρόσληψης και γ) τα στοιχεία ταυτότητας και
ο Α.Φ.Μ. του πωλητή-εργοδότη.
11. Στην περίπτωση των αγρεργατών, που απασχολούνται σε
παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και παράλληλα εργάζονται
ως λιανοπωλητές στις λαϊκές αγορές, ισχύουν τα αναφερόµενα
στην παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 3232/ 2004 (Α’ 48).
12. Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας, ο πωλητής
υποχρεούται να ενηµερώσει σχετικά την αρµόδια αρχή εντός
προθεσµίας τριών (3) ηµερών. Η αρµόδια αρχή, εντός προθεσµίας τριών (3) ηµερών από την ηµέρα που έλαβε γνώση της
λύσης της σχέσης εργασίας, ενηµερώνει σχετικά το Ο.Π.Σ.Α.Α..
13. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους πωλητές που δηλώνονται
από νοµικά πρόσωπα. Η δήλωση αναπλήρωσης ή υποβοήθησης
υποβάλλεται από το νοµικό πρόσωπο στην αρµόδια αρχή.
14. Ειδικά για τις λαϊκές αγορές, η δήλωση των αναπληρωτών,
καθώς και η γνωστοποίηση των υπαλλήλων µπορούν να υποβληθούν στην Περιφέρεια για το σύνολο των λαϊκών αγορών αυτής
στις οποίες δραστηριοποιείται ο πωλητής.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΤΕΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 23
Καθορισµός τέλους θέσης και δικαιώµατος
δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο
1. Οι υφιστάµενοι κατά την έκδοση του παρόντος κάτοχοι
άδειας παραγωγοί και επαγγελµατίες πωλητές λαϊκών αγορών
καταβάλλουν ηµερήσιο τέλος θέσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στον κανονισµό λειτουργίας της αγοράς, για τη δραστηριοποίηση σε αυτές και την κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών της.
Οι υπόχρεοι καταβολής του ηµερήσιου τέλους στους φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ
δήµων του άρθρου 21 του από 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος
(Α’ 171) για την καθαριότητα και αποκοµιδή των
απορριµµάτων των χώρων που χρησιµοποιούνται από τις λαϊκές
αγορές και από το τέλος για τη χρήση των χώρων λειτουργίας
των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 13 του ιδίου βασιλικού διατάγµατος ή όποια άλλη οικονοµική επιβάρυνση για παρεχόµενες από τους δήµους και τις Περιφέρειες υπηρεσίες,
σχετικές µε τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
2. Ο επιµερισµός των εσόδων που προκύπτουν από την καταβολή του ηµερήσιου τέλους γίνεται ως εξής:
α) Για έσοδα που εισπράττονται από τις Περιφέρειες Αττικής
και Κεντρικής Μακεδονίας από λαϊκές αγορές αρµοδιότητάς
τους, ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) περιέρχεται στις οικείες
Περιφέρειες και ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στους δήµους, στα γεωγραφικά όρια των οποίων λειτουργούν λαϊκές αγορές, µε εγγραφή στους προϋπολογισµούς τους για την
αντιµετώπιση των λειτουργικών αναγκών που προκύπτουν από
τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, την προµήθεια και χρήση τηλεπικοινωνιακών µέσων για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας των υπηρεσιών ελέγχου και τη διασφάλιση της δηµόσιας
υγείας. Η απόδοση του ποσού που περιέρχεται στους δήµους,
γίνεται το αργότερο κάθε εξάµηνο βάσει συντελεστών κατανοµής που είναι ανάλογοι του αριθµού των πωλητών που δραστηριοποιήθηκαν στις λαϊκές αγορές κάθε δήµου κατά το
προηγούµενο έτος. Οι συντελεστές κατανοµής ορίζονται µε απόφαση της οικείας Περιφέρειας, η οποία εκδίδεται µέχρι το τέλος
Ιανουαρίου κάθε έτους. Το ανωτέρω αναφερόµενο ποσό είναι το
µοναδικό τέλος που αποδίδεται στους δήµους για τη λειτουργία
των λαϊκών αγορών. Στο ποσοστό αυτό δεν υπολογίζεται το αναλογούν χαρτόσηµο, το οποίο είναι ενιαίο για όλη τη Χώρα.
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β) Για έσοδα που εισπράττονται από τους λοιπούς φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών, δηλαδή τους δήµους της λοιπής
Επικράτειας, ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) περιέρχεται σε αυτούς και ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στην
οικεία Περιφέρεια και αποδίδεται σε αυτήν τουλάχιστον µία (1)
φορά κάθε εξάµηνο, µε απόφαση του οικείου δήµου. Το ποσό
αυτό εγγράφεται ως έσοδο στους προϋπολογισµούς των αντίστοιχων Περιφερειών.
3. Για τη δραστηριοποίηση στο στάσιµο εµπόριο (παραγωγών
και επαγγελµατιών πωλητών) καταβάλλεται τέλος κατάληψης
κοινόχρηστου χώρου. Με απόφαση του οικείου δήµου καθορίζονται το ύψος του τέλους, ο τρόπος πληρωµής και κάθε άλλο
σχετικό ζήτηµα.
4. Για τη δραστηριοποίηση στο πλανόδιο εµπόριο καταβάλλεται τέλος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο. Με απόφαση της οικείας περιφέρειας καθορίζονται το ύψος του τέλους,
ο τρόπος πληρωµής και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
5. Για τους κατόχους άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη, καταβάλλονται τέλη δραστηριοποίησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
κανονισµό λειτουργίας αγοράς από τον αρµόδιο φορέα λειτουργίας της αγοράς.
6. Από το τέλος που εισπράττουν οι φορείς λειτουργίας των
λαϊκών αγορών της περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης, ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) εµφανίζεται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού σε διακριτό αναλυτικό λογαριασµό εσόδου (Α.Λ.Ε.) λόγω της υποστήριξης της
λειτουργίας και της συντήρησης του Ο.Π.Σ.Α.Α. από τη Γενική
Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
7. Από το τέλος που εισπράττουν οι φορείς λειτουργίας των
βραχυχρόνιων αγορών και των αγορών χειροτεχνών-καλλιτεχνών
της περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) εµφανίζεται στα έσοδα
του Κρατικού Προϋπολογισµού σε διακριτό αναλυτικό λογαριασµό εσόδου (Α.Λ.Ε.) λόγω της υποστήριξης της λειτουργίας και
της συντήρησης του Ο.Π.Σ.Α.Α. από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων.
8. Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των δευτεροβάθµιων
συνδικαλιστικών οργάνων (οµοσπονδιών) των πωλητών λαϊκών
αγορών, πέραν του ηµερήσιου τέλους, δύναται να συνεισπράττεται και συνδροµή υπέρ των οργάνων αυτών. Το ποσό της συνδροµής δεν αποτελεί δηµόσιο έσοδο ή ανταποδοτικό τέλος ή
έσοδο του φορέα λειτουργίας και εισπράττεται πέραν του ηµερήσιου τέλους. Η απόδοσή του στις δικαιούχες οργανώσεις γίνεται µε σεβασµό στην ανεξαρτησία τους από τους φορείς
λειτουργίας. Έως την πρώτη εβδοµάδα του Δεκεµβρίου, εκάστου έτους, µε ισχύ το επόµενο έτος, οι ενδιαφερόµενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, εφόσον το επιθυµούν, καταθέτουν στους
φορείς λειτουργίας αίτηση για την εφαρµογή της παρούσας,
στην οποία περιλαµβάνονται η απόφαση του αρµοδίου οργάνου,
σύµφωνα µε το καταστατικό της οργάνωσης για το ύψος της
συνδροµής, ο κατάλογος των πρωτοβάθµιων φορέων - µελών
τους και οι λαϊκές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα
πρωτοβάθµια αυτά όργανα. Το ποσό της συνδροµής, που εισπράττεται µε τη διαδικασία της παρούσας, δεν µπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του ηµερήσιου ανταποδοτικού
τέλους. Οι πωλητές που δεν είναι µέλη πρωτοβάθµιων σωµατείων-µελών των οµοσπονδιών, µε αίτησή τους στον φορέα λειτουργίας, δεν καταβάλλουν την ανωτέρω αναφερόµενη
συνδροµή.
9. Σε περίπτωση προπληρωµής του τέλους της θέσης δραστηριοποίησης, καθώς και του δικαιώµατος για πλανόδια δραστηριοποίηση για ολόκληρο το έτος, ο φορέας παρέχει έκπτωση
πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ετήσιου τέλους.
Άρθρο 24
Απαλλαγή από τα τέλη
1. Ο κάτοχος θέσης δραστηριοποίησης απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής του τέλους για τη θέση ή το δικαίωµα
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δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο, που κατέχει, εφόσον
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
2. Ειδικά ο παραγωγός πωλητής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους για τη θέση ή το δικαίωµα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο, που κατέχει λόγω
φυσικής ή άλλης καταστροφής της παραγωγής του, καθώς και
λόγω εξάντλησης των αποθεµάτων των προϊόντων του που οφείλεται στην πώληση αυτών. Για τον σκοπό αυτόν, υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στον φορέα διαχείρισης της λαϊκής
αγοράς και δεν έχει θέση δραστηριοποίησης για τα προϊόντα
αυτά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Άρθρο 25
Επιλογή χώρου λειτουργίας υπαίθριων
οργανωµένων αγορών
1. Η λειτουργία υπαίθριων οργανωµένων αγορών επιτρέπεται
σε υπαίθριους χώρους που ορίζονται µε απόφαση της αρµόδιας
αρχής, και στους οποίους υπάρχει ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση για το κοινό, περιλαµβανόµενων των ατόµων µε αναπηρία,
και ιδίως σε οδούς, πλατείες, πάρκα και εξωτερικούς χώρους εκκλησιών. Οι υπαίθριοι χώροι του πρώτου εδαφίου µπορούν να
είναι δηµόσιοι ή µισθωµένοι από το Δηµόσιο.
2. Η απόφαση ορισµού των χώρων λειτουργίας της παρ. 1 εκδίδεται µετά από γνώµη της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής σχετικά µε τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων. Η
γνώµη της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής υποβάλλεται εντός
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών αφότου ζητηθεί, και αν αυτή
παρέλθει άπρακτη, η απόφαση του φορέα λειτουργίας µπορεί
να εκδίδεται χωρίς αυτή.
3. Ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας οφείλει να διασφαλίζει ότι,
µε τον ορισµό των χώρων λειτουργίας των υπαίθριων οργανωµένων αγορών, δεν εµποδίζεται η πρόσβαση σε σχολεία, νοσοκοµεία, κέντρα υγείας, σταθµούς του αστικού και του
προαστιακού σιδηρόδροµου, σταθµούς υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία, µνηµεία, χώρους άσκησης θρησκευτικής λατρείας, αστυνοµικούς, λιµενικούς και
πυροσβεστικούς σταθµούς, εισόδους κατοικιών και καταστηµάτων, ξενοδοχειακές µονάδες, καθώς και ότι δεν δυσχεραίνονται
η λειτουργία των ανωτέρω και ο εφοδιασµός κάθε είδους καταστηµάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
4. Η απόφαση ορισµού του χώρου λειτουργίας υπαίθριας οργανωµένης αγοράς συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραµµα,
που συντάσσεται µε µέριµνα του φορέα λειτουργίας και στο
οποίο απεικονίζονται:
α) τα όρια που αυτή καταλαµβάνει,
β) η χωροθέτηση των θέσεων, ανά κατηγορία προϊόντων,
γ) το σύνολο των θέσεων που καλύπτουν οι πωλητές µε αρίθµηση, αναφορά στο αντικείµενο εκµετάλλευσης κάθε πάγκου
πωλητών στις αγορές που απαιτείται και
δ) οι κενές θέσεις.
Το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραµµα, καταχωρείται στο
Ο.Π.Σ.A.Α. και κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της
οικείας Περιφέρειας, εντός της προθεσµίας της παρ. 2 του άρθρου 56.
5. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της χωροταξικής
και πολεοδοµικής νοµοθεσίας, η κατασκευή και τοποθέτηση
στους χώρους λειτουργίας υπαίθριας οργανωµένης αγοράς
προσωρινών στεγάστρων ή σκιάστρων ανοιχτού τύπου, ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους ή τον τρόπο στήριξής τους
στο έδαφος, δεν αναιρεί τον υπαίθριο χαρακτήρα της. Για τη λειτουργία υπαίθριας αγοράς, οι ανωτέρω κατασκευές εγκαθίστανται από τον αρµόδιο φορέα λειτουργίας, ύστερα από έγκριση
της αρµόδιας τεχνικής υπηρεσίας του σχετικά µε την ασφάλεια
χρήσης και τη στατική επάρκεια των κατασκευών.

6. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, και ιδίως πανδηµίας ή θεοµηνίας, ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας µπορεί να ορίζει µε
απόφασή του, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Γενικού
Γραµµατέα Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, επιπρόσθετο
χώρο λειτουργίας υφιστάµενης υπαίθριας οργανωµένης αγοράς,
εντός των ορίων του ίδιου δήµου, που καλείται «παράλληλη
αγορά». Η παράλληλη αγορά λειτουργεί κατά την ίδια ηµέρα και
κατά τις ώρες που προβλέπονται για την υφιστάµενη υπαίθρια
οργανωµένη αγορά. Στην παράλληλη αγορά δραστηριοποιείται
µέγιστος αριθµός πωλητών ίσος µε το πενήντα τοις εκατό (50%)
του συνολικού αριθµού, ανά κατηγορία πωλητών, που προβλέπονται για την υφιστάµενη υπαίθρια αγορά. Η απόφαση ορισµού
παράλληλης αγοράς συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραµµα
σύµφωνα µε την παρ. 4.
7. Η παράλληλη αγορά της παρ. 6 έχει προσωρινό χαρακτήρα
και δεν συνιστά νέα υπαίθρια οργανωµένη αγορά ή επέκταση
υπάρχουσας. Το άθροισµα των δραστηριοποιούµενων πωλητών
στην υφιστάµενη και την παράλληλη υπαίθρια οργανωµένη
αγορά δεν µπορεί να υπερβαίνει τον αριθµό των πωλητών που
προβλέπονται στον Κανονισµό Λειτουργίας της υφιστάµενης
υπαίθριας οργανωµένης αγοράς.
8. Επιτρέπεται η λειτουργία των αγορών χειροτεχνών – καλλιτεχνών σε απόσταση µικρότερη των πενήντα (50) µέτρων από
αρχαιολογικούς χώρους, µνηµεία και χώρους άσκησης θρησκευτικής λατρείας, µετά από σύµφωνη γνώµη των καθ‘ ύλην αρµόδιων Υπηρεσιών των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού και
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ανάλογα µε την περίπτωση.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Άρθρο 26
Αρµόδιες αρχές - Φορείς λειτουργίας
των λαϊκών αγορών
1. Αρµόδιες αρχές για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, και
φορείς λειτουργίας τους, είναι οι δήµοι της χώρας εντός των
ορίων των οποίων αυτές λειτουργούν. Ειδικά για τη λειτουργία
των λαϊκών αγορών που λειτουργούν εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρµόδιες αρχές ορίζονται η Περιφέρεια Αττικής και η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.
2. Οι αρµόδιες αρχές της παρ. 1 έχουν, για τις λαϊκές αγορές
που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν εντός των ορίων
τους, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Την ίδρυση, την κατάργηση, τη µετακίνηση, την επέκταση
και τη χωροθέτηση των λαϊκών αγορών, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 27, καθώς και την εύρυθµη λειτουργία τους,
και ιδίως την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και µετά
το πέρας της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς,
β) την έκδοση Κανονισµού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς, µε τον
οποίο ρυθµίζεται κάθε σχετικό ζήτηµα µε τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, που δεν ορίζεται µε τον παρόντα νόµο, και ιδίως το
ύψος του ηµερήσιου ανταποδοτικού τέλους και ο τρόπος καταβολής του,
γ) την καταχώρηση για κάθε λαϊκή αγορά στο Ο.Π.Σ.A.Α., των
ακόλουθων στοιχείων:
γα) της απόφασης ίδρυσης, µετακίνησης ή επέκτασης της λαϊκής αγοράς,
γβ) του Κανονισµού Λειτουργίας λαϊκής αγοράς, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στο άρθρο 28, και
γγ) του τοπογραφικού διαγράµµατος της λαϊκής αγοράς, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 25,
δ) την έκδοση, τη χορήγηση και την ανανέωση αδειών παραγωγού και επαγγελµατία πωλητή σε λαϊκή αγορά και την παραχώρηση θέσεων δραστηριοποίησης σε κάθε λαϊκή αγορά κατόπιν
έκδοσης σχετικής προκήρυξης, αποκλειστικά από τις Περιφέρειες, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα άρθρα 13 έως 16,
ε) τη διαπίστωση της αυτοδίκαιης απώλειας της θέσης πωλητή
σε λαϊκή αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 21, και τη σχετική ενηµέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α. και του πωλητή,
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στ) την εποπτεία της διαδικασίας αναπλήρωσης- υποβοήθησης πωλητή και πρόσληψης υπαλλήλου, για το σύνολο των λαϊκών αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ο πωλητής, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στο άρθρο 22, και την ενηµέρωση του
Ο.Π.Σ.Α.Α.,
ζ) τη µεταβίβαση της άδειας και της θέσης δραστηριοποίησης
πωλητή, για το σύνολο των λαϊκών αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 19, και τη σχετική ενηµέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α.,
η) την προσθήκη στους καταστατικούς σκοπούς υφιστάµενων
κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νοµικών προσώπων
των Ο.Τ.Α. του τρόπου υλοποίησης µίας ή περισσοτέρων αρµοδιοτήτων της αρµόδιας αρχής σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στον ν. 3852/2010 (Α’ 87), και τη συµµετοχή αυτών σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα, σε διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις µε κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονοµικό περιεχόµενο,
συναφές µε τον χώρο των λαϊκών αγορών,
θ) την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων, το µάρκετινγκ προϊόντων και άλλους αντίστοιχους σκοπούς, σε σύµπραξη µε άλλους δηµόσιους
ή ιδιωτικούς φορείς,
ι) την ανάθεση σε ιδιωτικό φορέα του ελέγχου της καθαριότητας και υγιεινής, της φύλαξης, της διαγράµµισης και άλλων αντίστοιχων καθηκόντων:
ια) την προσθήκη πωλούµενων προϊόντων στη λαϊκή αγορά.
Άρθρο 27
Ίδρυση, µετακίνηση, επέκταση και κατάργηση
λαϊκών αγορών
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ίδρυση, η κατάργηση, η µετακίνηση και η επέκταση των λαϊκών αγορών γίνεται µε απόφαση
του φορέα λειτουργίας µετά από την επιλογή του χώρου λειτουργίας τους σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 25. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου κοινοποιείται στην Περιφέρεια του
δήµου εντός των ορίων του οποίου λειτουργεί η λαϊκή αγορά.
2. Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν εντός των ορίων των
δήµων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η ίδρυση, η κατάργηση, η µετακίνηση και η
επέκτασή τους γίνεται µε απόφαση της οικείας Περιφέρειας,
µετά από πρόταση του οικείου δήµου και την επιλογή του χώρου
λειτουργίας τους σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 25.
3. Με την απόφαση ίδρυσης νέας λαϊκής αγοράς καθορίζονται
ο αριθµός των θέσεων αυτής για παραγωγούς πωλητές και επαγγελµατίες πωλητές και οι κατηγορίες των θέσεων δραστηριοποίησης ανά αντικείµενο εκµετάλλευσης. Σε κάθε νέα λαϊκή αγορά
ο αριθµός των θέσεων που αποδίδονται σε παραγωγούς πωλητές είναι ίσος µε τον αριθµό των θέσεων που αποδίδονται σε
επαγγελµατίες πωλητές.
4. Η απόφαση ίδρυσης νέας λαϊκής αγοράς συνοδεύεται από
αίτηµα έκδοσης προκήρυξης για την κάλυψη των θέσεων της
νέας λαϊκής αγοράς από υφιστάµενους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελµατία πωλητή στην ίδια περιφέρεια
και την έκδοση νέων αδειών παραγωγού πωλητή και επαγγελµατία πωλητή.
Άρθρο 28
Κανονισµός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών
Για την εύρυθµη λειτουργία κάθε λαϊκής αγοράς ο αρµόδιος
φορέας λειτουργίας εκδίδει Κανονισµό Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς, που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του οικείου δήµου
και της οικείας Περιφέρειας και καταχωρίζεται στο Ο.Π.Σ.Α.Α.,
στον οποίο περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα εξής:
α) Η οριοθέτηση και η διαγράµµιση του χώρου της λαϊκής αγοράς, η διαγράµµιση, η αρίθµηση, η χωροθέτηση και η κατανοµή
των θέσεων, κατά κατηγορία πωλητών και πωλούµενων ειδών. Οι
θέσεις και οι διάδροµοι µεταξύ των θέσεων των πωλητών πρέπει
να είναι οριοθετηµένες, κατά τρόπο ώστε να µην παρεµποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και καταστηµάτων, να µην κωλύεται η
προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να εξασφαλίζεται η
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οµαλή λειτουργία της αγοράς,
β) το µέγιστο επιτρεπτό µήκος της πρόσοψης των πάγκων ανά
κατηγορία πωλητών και πωλούµενων ειδών,
γ) οι ηµέρες και οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 10,
δ) η επισήµανση της υποχρέωσης των πωλητών να µεριµνούν
για την καθαριότητα του χώρου που χρησιµοποιούν και να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δήµου στο έργο της.
Η µέριµνα για την καθαριότητα του χώρου περιλαµβάνει την
άµεση και συνεχή συλλογή των απορριµµάτων. Ιδιαίτερη µέριµνα
λαµβάνεται για την ταχεία αποµάκρυνση των κάθε είδους απορριµµάτων ευπαθών και ευαλλοίωτων προϊόντων και ιδίως του
νερού που προέρχεται από το λιώσιµο του πάγου, που χρησιµοποιείται για τη συντήρηση των αλιευµάτων. Ο καθαρισµός των
αλιευµάτων επιτρέπεται, µόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους
όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισµού 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου
2004 για την υγιεινή των τροφίµων (L 139), και λαµβάνουν κάθε
µέτρο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Τα απόνερα και τα
υπολείµµατα από τον καθαρισµό των αλιευµάτων συλλέγονται
σε ειδικά δοχεία, αποµακρύνονται από τη λαϊκή αγορά µε ευθύνη
και µέριµνα του πωλητή και στη συνέχεια αντιµετωπίζονται ως
ειδικά απόβλητα, ανάλογα µε τον χαρακτήρα τους. Σε καµία περίπτωση δεν διοχετεύονται στα δίκτυα των όµβριων υδάτων,
ε) οι πάγκοι των πωλητών πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού αλλά διαφορετικού χρώµατος,
ανάλογα µε την ιδιότητα του πωλητή, παραγωγού ή επαγγελµατία, καθώς και αντίστοιχη πινακίδα. Απαγορεύεται κάθε µορφής
διαφήµιση επί των εκθετηρίων,
στ) το καταβαλλόµενο τέλος για κάθε θέση που ορίζεται από
τον φορέα λειτουργίας και ο τρόπος καταβολής του,
ζ) οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τους φορείς λειτουργίας,
σε περιπτώσεις παράβασης του Κανονισµού Λειτουργίας. Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 62 δεν είναι αντικείµενο του Κανονισµού Λειτουργίας.
Άρθρο 29
Ηµέρες και ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών
1. Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν έξι (6) ηµέρες την εβδοµάδα.
Οι ηµέρες και το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών καθορίζονται µε απόφαση του φορέα λειτουργίας τους και περιλαµβάνονται στον Κανονισµό Λειτουργίας τους. Για τις λαϊκές αγορές
που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική
Ενότητα Θεσσαλονίκης απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη
γνώµη του δήµου εντός των ορίων του οποίου λειτουργούν.
2. Οι λαϊκές αγορές δεν λειτουργούν κατά τη διάρκεια των επίσηµων εθνικών ή τοπικών αργιών. Ηµέρα λειτουργίας λαϊκής
αγοράς που συµπίπτει χρονικά µε ηµέρα επίσηµης εθνικής ή τοπικής αργίας µπορεί να µεταφέρεται µε απόφαση του φορέα λειτουργίας. Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην
Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του δήµου εντός των ορίων του
οποίου λειτουργούν.
Άρθρο 30
Διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας
των λαϊκών αγορών
1. Κάθε φορέας λειτουργίας λαϊκής αγοράς µεριµνά για την
εύρυθµη λειτουργία της και τουλάχιστον για:
α) την προσβασιµότητα και την ασφάλεια των διερχόµενων
πωλητών και καταναλωτών,
β) την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και µετά το
πέρας της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, καθώς και την τήρηση
των κανόνων υγιεινής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο
άρθρο 13 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 2161),
γ) την τήρηση των κανόνων για την τοποθέτηση πωλητών στη
λαϊκή αγορά και γενικότερα για την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς,
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δ) την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του φορέα λειτουργίας του
τοπογραφικού διαγράµµατος κάθε λαϊκής αγοράς, που λειτουργεί
εντός των ορίων του, στο οποίο απεικονίζονται οι θέσεις και αναγράφονται οι πωλητές που τις καταλαµβάνουν, καθώς επίσης και
οι κενές θέσεις.
2. Με µέριµνα του φορέα λειτουργίας, σε κάθε λαϊκή αγορά τοποθετείται περίπτερο (κιόσκι) στο οποίο αναρτάται το τοπογραφικό διάγραµµα της λαϊκής αγοράς και στο οποίο φαίνονται
ευκρινώς οι τοµείς κατ’ είδος προϊόντων. Τοποθετούνται, επίσης,
δελτία παραπόνων και κυτίο συλλογής τους.
3. Η εποπτεία εφαρµογής του Κανονισµού Λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ανήκει αποκλειστικά στον φορέα λειτουργίας της.
Άρθρο 31
Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές
1. Σε κάθε λαϊκή αγορά µπορούν να δραστηριοποιούνται:
α) οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή σε λαϊκή αγορά στους
οποίους έχει δοθεί ή δίνεται θέση στην οικεία λαϊκή αγορά κατόπιν
έκδοσης σχετικής προκήρυξης από την αρµόδια αρχή,
β) οι κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή σε λαϊκή αγορά
στους οποίους έχει δοθεί ή δίνεται θέση στην οικεία λαϊκή αγορά
κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης από την αρµόδια αρχή.
2. Οι πωλητές της παρ. 1 που είναι φυσικά πρόσωπα και κατέχουν άδεια πωλητή σε λαϊκή αγορά, δεν επιτρέπεται να κατέχουν
περισσότερες από µία (1) θέση σε κάθε λαϊκή αγορά.
Άρθρο 32
Πρότυπες λαϊκές αγορές
1. Οι αρµόδιες αρχές της παρ. 1 του άρθρου 26 µπορούν, µε
απόφασή τους, να ιδρύουν πρότυπες λαϊκές αγορές ή να µετατρέπουν υφιστάµενες λαϊκές αγορές σε πρότυπες λαϊκές αγορές.
Ο χαρακτηρισµός µίας λαϊκής αγοράς ως πρότυπης απαιτεί κατ’
ελάχιστο την ύπαρξη οµοιοµορφίας των πάγκων, σταθερών υποδοµών αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης, κάδων ανακύκλωσης
και χώρων αναψυχής. Στις πρότυπες λαϊκές αγορές µπορούν, επίσης, να δραστηριοποιούνται ελεύθεροι επαγγελµατίες µε διαφορετικό αντικείµενο δραστηριοποίησης από τα προβλεπόµενα στο
παρόν. Τα πωλούµενα στις πρότυπες λαϊκές είδη ορίζονται µε την
απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 67.
2. Οι αρµόδιες αρχές της παρ. 1 του άρθρου 26 έχουν τις ίδιες
αρµοδιότητες και επί των πρότυπων λαϊκών αγορών.
3. Σε κάθε πρότυπη λαϊκή αγορά µπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές:
α) οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή σε λαϊκές αγορές
στους οποίους έχει δοθεί ή δίνεται θέση στην οικεία πρότυπη
λαϊκή αγορά κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης από τον
φορέα λειτουργίας,
β) οι κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή σε λαϊκές αγορές
στους οποίους έχει δοθεί ή δίνεται θέση στην οικεία πρότυπη
λαϊκή αγορά κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης από τον
φορέα λειτουργίας,
γ) οι πωλητές των περ. α) και β), εφόσον κατείχαν θέση στη
λαϊκή αγορά που µετατράπηκε σε πρότυπη λαϊκή αγορά και
δ) ελεύθεροι επαγγελµατίες µε διαφορετικό αντικείµενο δραστηριοποίησης από τα προβλεπόµενα στο παρόν, οι οποίοι λαµβάνουν θέση σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στην
απόφαση ίδρυσης ή µετατροπής της πρότυπης λαϊκής αγοράς.
4. Κάθε πωλητής της παρ. 3 δεν µπορεί να κατέχει περισσότερες από µία (1) θέσεις σε κάθε πρότυπη λαϊκή αγορά.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Άρθρο 33
Βραχυχρόνιες αγορές
Η λειτουργία των βραχυχρόνιων αγορών διέπεται από το
παρόν κεφάλαιο, εκτός από τις βραχυχρόνιες αγορές που λειτουργούν σε περιοχές αρµοδιότητας των φορέων διοίκησης και
εκµετάλλευσης λιµένων.

Άρθρο 34
Αρµόδιες αρχές - Φορείς λειτουργίας
βραχυχρόνιων αγορών
1. Αρµόδιες αρχές και φορείς λειτουργίας για τις βραχυχρόνιες αγορές ορίζονται οι δήµοι εντός των ορίων των οποίων
αυτές λειτουργούν. Για τη λειτουργία των κυριακάτικων αγορών
αρµόδιες αρχές και φορείς λειτουργίας ορίζονται οι Περιφέρειες
εντός των ορίων των οποίων αυτές λειτουργούν.
2. Οι αρµόδιες αρχές της παρ. 1 έχουν, για τις βραχυχρόνιες
αγορές που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν εντός
των ορίων τους, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Την ίδρυση, την κατάργηση, τη µετακίνηση, την επέκταση
και τη χωροθέτηση των βραχυχρόνιων αγορών, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο άρθρο 35, καθώς και τη µέριµνα για την εύρυθµη
λειτουργία τους,
β) την έκδοση Κανονισµού Λειτουργίας Βραχυχρόνιας Αγοράς, µε τον οποίο ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία
της βραχυχρόνιας αγοράς, που δεν ορίζεται µε τον παρόντα
νόµο, και ιδίως το ύψος του ηµερήσιου ανταποδοτικού τέλους
και ο τρόπος καταβολής του,
γ) την καταχώρηση για κάθε βραχυχρόνια αγορά στο
Ο.Π.Σ.Α.Α.:
γα) της απόφασης ίδρυσης, µετακίνησης ή επέκτασης της
βραχυχρόνιας αγοράς,
γβ) του κανονισµού λειτουργίας βραχυχρόνιας αγοράς και
γγ) του τοπογραφικού διαγράµµατος της βραχυχρόνιας αγοράς, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 25.
Αν ο φορέας λειτουργίας δεν καταχωρήσει τα ανωτέρω στοιχεία στο Ο.Π.Σ.Π.Α., εντός της προθεσµίας που προβλέπεται
στην παρ. 2 του άρθρου 56, υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου
62,
δ) την έκδοση της προκήρυξης για την πλήρωση των θέσεων
της αγοράς, την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψήφιων πωλητών και την απόδοση της θέσης,
ε) τη χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης σε βραχυχρόνιες αγορές µε ψηφιακά µέσα και την σχετική ενηµέρωση του
Ο.Π.Σ.Α.Α., σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου
3, εφόσον ο πωλητής διαµένει µόνιµα εντός των ορίων του οικείου δήµου, ή της οικείας Περιφέρειας, κατά περίπτωση,
στ) την ανανέωση ισχύος της θέσης δραστηριοποίησης σε
βραχυχρόνιες αγορές µε ψηφιακά µέσα και την ενηµέρωση του
Ο.Π.Σ.Α.Α.,
ζ) τη διαπίστωση της αυτοδίκαιης απώλειας της θέσης πωλητή
σε βραχυχρόνια αγορά, σύµφωνα µε το άρθρο 21, και την ενηµέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α. και του πωλητή,
η) την εποπτεία της διαδικασίας αναπλήρωσης - υποβοήθησης
πωλητή, που δραστηριοποιείται σε βραχυχρόνια αγορά, και της
πρόσληψης υπαλλήλου από αυτόν, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 22 και την ενηµέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α.,
θ) τη δηµιουργία νοµικών οντοτήτων, προκειµένου να συµµετέχουν σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα, σε διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις µε κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονοµικό
περιεχόµενο,
ι) την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων, το µάρκετινγκ προϊόντων και άλλους αντίστοιχους σκοπούς, σε σύµπραξη µε άλλους δηµόσιους
ή ιδιωτικούς φορείς,
ια) την ανάθεση σε ιδιωτικό φορέα του ελέγχου της καθαριότητας και υγιεινής, της φύλαξης, της διαγράµµισης και άλλων
αντίστοιχων καθηκόντων.
Άρθρο 35
Ίδρυση, µετακίνηση, επέκταση και
κατάργηση βραχυχρόνιων αγορών
1. Η ίδρυση, κατάργηση, µετακίνηση και επέκταση των βραχυχρόνιων αγορών γίνεται µε απόφαση του φορέα λειτουργίας
τους, µετά από την επιλογή του χώρου λειτουργίας τους σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 25. Η απόφαση του πρώτου
εδαφίου κοινοποιείται στην Περιφέρεια του δήµου εντός των
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ορίων του οποίου λειτουργεί η βραχυχρόνια αγορά.
2. Η απόφαση ίδρυσης, µετακίνησης ή επέκτασης βραχυχρόνιας αγοράς συνοδεύεται από τον κανονισµό λειτουργίας της και
το τοπογραφικό διάγραµµά της, που καταρτίζεται σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 25.
3. Η απόφαση ίδρυσης ή επέκτασης βραχυχρόνιας αγοράς συνοδεύεται από προκήρυξη για την απόδοση θέσεων που εκδίδει
ο οικείος φορέας λειτουργίας, εκτός από την περίπτωση της
αγοράς ρακοσυλλεκτών.
Άρθρο 36
Διάρκεια λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών
1. Η διάρκεια των θρησκευτικού χαρακτήρα ολιγοήµερων εορταστικών αγορών, των επετειακών, πολιτιστικών, εποχιακών αγορών και των εµποροπανηγύρεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις
πέντε (5) συναπτές ηµέρες, µε εξαίρεση τις παραδοσιακές εµποροπανηγύρεις που τελούνται µία (1) φορά τον χρόνο και µπορούν να διαρκούν µέχρι και επτά (7) ηµέρες.
2. Οι πασχαλινές αγορές µπορούν να διαρκούν µέχρι και δεκαπέντε (15) συναπτές ηµέρες.
3. Οι χριστουγεννιάτικες αγορές µπορούν να διαρκούν µέχρι
και τριάντα (30) συναπτές ηµέρες.
4. Οι κυριακάτικες αγορές διεξάγονται αποκλειστικά ηµέρα
Κυριακή. Επιτρέπεται η λειτουργία µίας (1) κυριακάτικης αγοράς,
εντός των ορίων κάθε περιφερειακής ενότητας ή έως (2) δύο,
εφόσον η κάθε µία εξ αυτών αφορά σε διαφορετική κατηγορία
προϊόντων.
5. Οι αγορές ρακοσυλλεκτών διεξάγονται στον χρόνο που ορίζεται στον κανονισµό λειτουργίας του φορέα λειτουργίας.
Άρθρο 37
Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες
αγορές - Διαδικασία απόδοσης θέσεων πωλητών
σε βραχυχρόνιες αγορές
1. Στις βραχυχρόνιες αγορές µπορούν να δραστηριοποιούνται
ως πωλητές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, κάτοχοι:
α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελµατία πωλητή που
δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,
γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιµο ή στο πλανόδιο εµπόριο,
δ) άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη.
2. Κάθε πωλητής της παρ. 1 δεν µπορεί να κατέχει περισσότερες από µία (1) θέσεις σε κάθε βραχυχρόνια αγορά.
3. Για την απόδοση θέσεων πωλητών σε βραχυχρόνια αγορά
εκδίδεται από τον οικείο φορέα λειτουργίας προκήρυξη εκτός
από την περίπτωση της αγοράς ρακοσυλλεκτών. Οι θέσεις αποδίδονται στις κατηγορίες των πωλητών της παρ. 1 µε την ακόλουθη ποσόστωση:
α) το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις
βραχυχρόνιες αγορές,
β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους
άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελµατία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές έως και τέσσερις (4) ηµέρες
την εβδοµάδα,
γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους
άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιµο ή στο πλανόδιο εµπόριο
και
δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους
άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη.
4. Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ή την άδεια που κατέχουν
ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν.
5. Οι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης σε κυριακάτικη
αγορά, η οποία έχει εκδοθεί δυνάµει προγενέστερης του παρόντος ρύθµισης, µπορούν να καταλάβουν θέση στην κυριακάτικη
αγορά για την οποία ισχύει η άδεια χωρίς να συµµετέχουν στη
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διαδικασία απόδοσης θέσης µέσω έκδοσης προκήρυξης, καταβάλλοντας το τέλος της θέσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον
κανονισµό λειτουργίας της οικείας αγοράς. Η τοποθέτηση γίνεται από τον φορέα λειτουργίας της αγοράς.
6. Οι πωλητές στους οποίους αποδίδονται οι θέσεις δραστηριοποίησης στη βραχυχρόνια αγορά καταβάλλουν το τέλος
θέσης, όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη θέσεων.
7. Πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της βραχυχρόνιας αγοράς, βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει µετά από τη διαδικασία απόδοσης θέσεων µέσω έκδοσης
προκήρυξης, εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση έγκρισης συµµετοχής στην αγορά, η οποία αναρτάται στο
Ο.Π.Σ.Π.Α., στην ιστοσελίδα και σε πίνακα ανακοινώσεων του
φορέα λειτουργίας µε µέριµνα του τελευταίου. Στην ανωτέρω
απόφαση έγκρισης περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα εξής:
α) το ονοµατεπώνυµο του πωλητή,
β) η ιδιότητα υπό την οποία συµµετέχει στην αγορά, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στην παρ. 1,
γ) τα είδη που διαθέτει προς πώληση στη βραχυχρόνια αγορά.
8. Οι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας
στις βραχυχρόνιες αγορές επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται
ταυτόχρονα σε περισσότερες από µία (1) βραχυχρόνιες αγορές,
µέσω αναπλήρωσης ή πρόσληψης υπαλλήλων, σύµφωνα µε το
µε άρθρο 22.
Άρθρο 38
Κανονισµός λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών
Για την εύρυθµη λειτουργία κάθε βραχυχρόνιας αγοράς ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας εκδίδει «Κανονισµό Λειτουργίας βραχυχρόνιας αγοράς», που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του
οικείου δήµου και της οικείας Περιφέρειας και καταχωρείται στο
Ο.Π.Σ.Α.Α., στον οποίο περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα εξής:
α) η οριοθέτηση και η διαγράµµιση του χώρου της βραχυχρόνιας αγοράς, η διαγράµµιση, η αρίθµηση, η χωροθέτηση και η
κατανοµή των θέσεων, κατά κατηγορία πωλητών και πωλούµενων ειδών. Οι θέσεις και οι διάδροµοι µεταξύ των θέσεων των
πωλητών πρέπει να είναι οριοθετηµένες κατά τρόπο, ώστε να µην
παρεµποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και καταστηµάτων, να µην
κωλύεται η προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να επιτυγχάνεται η οµαλή λειτουργία της αγοράς,
β) το µέγιστο επιτρεπτό µήκος της πρόσοψης των πάγκων ανά
κατηγορία πωλητών και πωλούµενων ειδών,
γ) η χρονική διάρκεια λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 36 και το ωράριο λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς, το οποίο καθορίζεται µε απόφαση του φορέα λειτουργίας,
δ) η επισήµανση της υποχρέωσης των πωλητών να µεριµνούν
για την καθαριότητα του χώρου που χρησιµοποιούν και να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δήµου στο έργο της.
Η µέριµνα για την καθαριότητα του χώρου περιλαµβάνει την
άµεση και συνεχή συλλογή των απορριµµάτων,
ε) το καταβαλλόµενο τέλος για κάθε θέση που ορίζεται από
τον φορέα λειτουργίας,
στ) οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τους φορείς λειτουργίας, σε περιπτώσεις παραβίασης του Κανονισµού Λειτουργίας
της βραχυχρόνιας αγοράς. Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου
62 δεν είναι αντικείµενο του Κανονισµού Λειτουργίας.
Άρθρο 39
Κυριακάτικες αγορές
1. Στις κυριακάτικες αγορές πωλούνται πάσης φύσεως προϊόντα, πλην νωπών διατροφικών. Εξαιρούνται οι κυριακάτικες
αγορές, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος λειτουργούν
και έχουν ήδη ως αντικείµενο πώλησης νωπά διατροφικά προϊόντα, σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας τους.
2. Οι κυριακάτικες αγορές, ανάλογα µε τα είδη που πωλούνται
σε αυτές, διακρίνονται σε:
α) κυριακάτικες αγορές, στις οποίες επιτρέπεται η πώληση
ειδών ένδυσης, υπόδησης, νεωτερισµών, λευκών ειδών, καλλιτε-
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χνηµάτων - χειροτεχνηµάτων, δερµάτινων ειδών, βιοµηχανικών
ειδών, ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών και εκκλησιαστικών ειδών,
καλλωπιστικών φυτών, ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας
ανθοκοµικής, όπως πήλινες-πλαστικές γλάστρες, χώµα,
β) κυριακάτικες αγορές παλαιοπωλών και συναφών επιτηδευµατιών, αγορές συλλεκτών και
γ) κυριακάτικες αγορές βιβλίων, στις οποίες επιτρέπεται η πώληση βιβλίων.
3. Η ίδρυση κυριακάτικης αγοράς γίνεται µε απόφαση της Περιφέρειας, εντός των ορίων της οποίας θα λειτουργεί η αγορά,
κατόπιν πρότασης του οικείου δήµου και γνώµης του οικείου Επιµελητηρίου, στην οποία καθορίζονται και τα πωλούµενα είδη. Η
γνώµη του Επιµελητηρίου υποβάλλεται στην οικεία Περιφέρεια
σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη στιγµή
που θα ζητηθεί. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας
του δευτέρου εδαφίου η απόφαση ίδρυσης της κυριακάτικης
αγοράς µπορεί να εκδίδεται και χωρίς αυτήν.
Άρθρο 40
Εµποροπανηγύρεις
1. Την ευθύνη διοργάνωσης εµποροπανηγύρεων, υπό τους
όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, αναλαµβάνουν οι
δήµοι. Τα νοµικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. µπορούν να αναλαµβάνουν
τον τρόπο υλοποίησης της αρµοδιότητας του φορέα διοργάνωσης µε απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, εφόσον περιλάβουν στους καταστατικούς τους σκοπούς τις σχετικές
δράσεις.
2. Αν η εµποροπανήγυρη λειτουργεί σε χώρο επί του οποίου
έχει πλήρη κυριότητα νοµικό πρόσωπο της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγµατος Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, το ανωτέρω νοµικό πρόσωπο µπορεί:
α) να αποφασίζει το ίδιο για τη λειτουργία της, αναλαµβάνοντας
παράλληλα την οργάνωση και διεξαγωγή αυτής, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο παρόν ή
β) να παραχωρεί τον χώρο στον οικείο δήµο µε σύµβαση µίσθωσης.
3. Αν η εµποροπανήγυρη οργανώνεται από το ίδιο το νοµικό
πρόσωπο της παρ. 2, αυτό εκδίδει υποχρεωτικά απόφαση ίδρυσης
και κανονισµό λειτουργίας µε τα στοιχεία που προβλέπονται στο
παρόν (όπως ιδιότητα συµµετεχόντων πωλητών, ποσόστωση και
τρόπος απόδοσης θέσεων) και τοπογραφικό διάγραµµα, τα οποία
κοινοποιεί υποχρεωτικά στον οικείο δήµο πριν την έναρξη της εµποροπανηγύρεως, γνωστοποιώντας τα τουλάχιστον δέκα (10)
ηµέρες πριν.
4. Αν η εµποροπανήγυρη λειτουργεί σε δηµόσιο ή κοινόχρηστο
χώρο, και τη διοργάνωσή της έχει αναλάβει το νοµικό πρόσωπο
της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγµατος Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, για την ίδρυση, µετακίνηση, επέκταση και
λειτουργία της αγοράς απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του οικείου
δήµου. Η διοργάνωση και η λειτουργία της εµποροπανηγύρεως
λαµβάνουν χώρα σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο παρόν.
Με µέριµνα του δήµου καταχωρίζονται τα στοιχεία της περ. γ’
της παρ. 2 του άρθρου 34, στο πληροφοριακό σύστηµα Ο.Π.Σ.Α.Α.
εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίησή τους από το νοµικό
πρόσωπο της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγµατος Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού σε αυτόν.
5. Αν δεν κοινοποιηθούν η απόφαση ίδρυσης, ο κανονισµός λειτουργίας και το τοπογραφικό διάγραµµα από τον φορέα διοργάνωσης της εµποροπανηγύρεως εντός της προβλεπόµενης
προθεσµίας, αυτή καθίσταται παράνοµη και το ως άνω νοµικό
πρόσωπο υπόκειται στις κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 62.
Οµοίως, η µη δηµοσίευση και καταχώρηση της απόφασης ίδρυσης, του κανονισµού λειτουργίας και του τοπογραφικού διαγράµµατος στο πληροφοριακό σύστηµα Ο.Π.Σ.Α.Α. εντός της
προβλεπόµενης προθεσµίας, από τον οικείο δήµο, συνιστά παράβαση η οποία τιµωρείται µε τις κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου
58.

Άρθρο 41
Αγορές ρακοσυλλεκτών
1. Η χορήγηση και η ανανέωση ισχύος της βεβαίωσης δραστηριοποίησης στην αγορά ρακοσυλλεκτών γίνεται από τον δήµο,
στον οποίο έχει την κατοικία του ο ενδιαφερόµενος πωλητής. Η
ισχύς της βεβαίωσης είναι ετήσιας διάρκειας.
2. Η βεβαίωση δραστηριοποίησης σε αγορά ρακοσυλλεκτών χορηγείται αποκλειστικά σε µέλη αναγνωρισµένων πρωτοβάθµιων ή
δευτεροβάθµιων ενώσεων ρακοσυλλεκτών.
3. Ο δήµος, εντός των ορίων του οποίου λειτουργεί η αγορά ρακοσυλλεκτών, εκδίδει πρόσκληση συµµετοχής σε αυτήν, την οποία
αναρτά στον δικτυακό του τόπο. Οι θέσεις αποδίδονται στους κατόχους σχετικής άδειας ή βεβαίωσης, σύµφωνα µε τους όρους
της ανωτέρω πρόσκλησης και όσα προβλέπονται στην παρ. 5.
4. Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 µπορούν να µετέχουν µόνο
σε αγορές ρακοσυλλεκτών, ενώ απαγορεύεται η συµµετοχή τους
σε άλλη αγορά του παρόντος.
5. Ο δήµος, εντός των ορίων του οποίου λειτουργεί η αγορά ρακοσυλλεκτών, εγκρίνει τη συµµετοχή όσων πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης ως εξής:
α) αν ο αριθµός των υποψηφίων δεν υπερβαίνει τον αριθµό των
διαθέσιµων, ανά κατηγορία, θέσεων, εκδίδεται κατάλογος συµµετεχόντων,
β) αν ο αριθµός των υποψηφίων υπερβαίνει τον αριθµό των διαθέσιµων θέσεων, τότε για την κατηγορία των θέσεων αυτών διενεργείται δηµόσια κλήρωση και συντάσσεται κατάλογος
συµµετεχόντων.
5. Η τοποθέτηση στις θέσεις γίνεται µε κλήρωση ή και µε µοριοδότηση, σύµφωνα µε κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον
αρµόδιο φορέα στον κανονισµό λειτουργίας της αγοράς.
6. Οι αρµόδιοι ελεγκτές των αγορών ρακοσυλλεκτών ελέγχουν
τη συµµόρφωση της αγοράς µε τον κανονισµό λειτουργίας και τα
προς πώληση προϊόντα.
7. Η πώληση εδώδιµων προϊόντων στις αγορές ρακοσυλλεκτών
απαγορεύεται.
Άρθρο 42
Ειδικές θεµατικές αγορές
1. Οι Περιφέρειες της Χώρας, πλην των Περιφερειών Αττικής
και Κεντρικής Μακεδονίας µπορούν να αναπτύσσουν ειδικές θεµατικές αγορές. Οι αγορές αυτές ιδρύονται µε απόφαση της Περιφέρειας, η οποία περιλαµβάνει τον κανονισµό λειτουργίας,
στον οποίο ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία τους.
Επίσης, καταρτίζεται τοπογραφικό διάγραµµα της αγοράς. Η
διάρκειά τους ορίζεται µε την απόφαση ίδρυσής τους και δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες, µε δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις (3) µήνες.
2. Η απόφαση ίδρυσης, ο κανονισµός λειτουργίας και το τοπογραφικό διάγραµµα δηµοσιεύονται και καταχωρούνται στο
πληροφοριακό σύστηµα Ο.Π.Σ.Α.Α. εντός τριών (3) µηνών από
την έκδοσή τους. Σε περίπτωση µη δηµοσίευσης και καταχώρησής τους στο πληροφοριακό σύστηµα Ο.Π.Σ.Α.Α., οι φορείς λειτουργίας υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 62.
3. Δικαίωµα συµµετοχής στις αγορές αυτές έχουν :
α) οι πωλητές της παρ. 1 του άρθρου 37,
β) µονές, αγροτικοί συνεταιρισµοί, γυναικείοι συνεταιρισµοί,
σωµατεία, νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις µε πολιτιστικό, καλλιτεχνικό, ψυχαγωγικό, εκπαιδευτικό ή µεταποιητικό σκοπό.
Τα αντικείµενα της δραστηριότητας των νοµικών προσώπων
και επιχειρήσεων της περ. β’ δύναται να εξειδικεύονται µε την
απόφαση της παρ. 16 του άρθρου 67.
4. Οι ειδικές θεµατικές αγορές δύνανται να διοργανώνονται
στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας και προσέλκυσης παραθεριστών, επαγγελµατιών, καθώς και των πολιτιστικών, πνευµατικών, καλλιτεχνικών, επετειακού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα,
εκδηλώσεων που προωθούν τους ανωτέρω σκοπούς. Για τον
σκοπό αυτόν δύνανται να συµµετέχουν σε προγράµµατα τύπου
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Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (interreg), καθώς και να συνεργάζονται µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
5. Τα κριτήρια συµµετοχής στις αγορές αυτές καθορίζονται
στην απόφαση ίδρυσης της ειδικής θεµατικής αγοράς.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΓΟΡΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
Άρθρο 43
Αγορές χειροτεχνών - καλλιτεχνών
Για τη δραστηριοποίηση σε αγορά χειροτεχνών - καλλιτεχνών
απαιτείται η χορήγηση σχετικής άδειας και θέσης σε αυτήν.
Άρθρο 44
Αρµόδιες αρχές - φορείς λειτουργίας
αγορών χειροτεχνών - καλλιτεχνών
1. Αρµόδιες αρχές και φορείς λειτουργίας των αγορών χειροτεχνών - καλλιτεχνών ορίζονται οι δήµοι εντός των ορίων των
οποίων αυτές λειτουργούν.
2. Οι αρµόδιες αρχές της παρ. 1 έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) την ίδρυση, την κατάργηση, τη µετακίνηση, την επέκταση
και τη χωροθέτηση των αγορών χειροτεχνών - καλλιτεχνών, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 45, καθώς και τη µέριµνα για
την εύρυθµη λειτουργία τους,
β) την έκδοση Κανονισµού Λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών καλλιτεχνών, µε τον οποίο ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη
λειτουργία της αγοράς, που δεν ορίζεται µε τον παρόντα νόµο,
και ιδίως, το ύψος του ηµερήσιου ανταποδοτικού τέλους και ο
τρόπος καταβολής του,
γ) την καταχώριση για κάθε αγορά χειροτεχνών - καλλιτεχνών
στο Ο.Π.Σ.Α.Α.:
γα) της απόφασης ίδρυσης της αγοράς χειροτεχνών - καλλιτεχνών,
γβ) του κανονισµού λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών - καλλιτεχνών, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 47 και
γγ) του τοπογραφικού διαγράµµατος της αγοράς χειροτεχνών
- καλλιτεχνών, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις παρ. 4 και 8
του άρθρου 25.
Αν ο φορέας λειτουργίας δεν καταχωρήσει τα ανωτέρω στοιχεία στο Ο.Π.Σ.Α.Α., εντός της προθεσµίας που προβλέπεται
στην παρ. 2 του άρθρου 56, υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου
62,
δ) την έκδοση της προκήρυξης για την πλήρωση των θέσεων
της αγοράς, την αξιολόγηση των υποψήφιων πωλητών και την
απόδοση της θέσης,
ε) την έκδοση και τη χορήγηση άδειας δραστηριοποίησης σε
αγορές χειροτεχνών - καλλιτεχνών µε ψηφιακά µέσα και τη σχετική ενηµέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α.,
στ) την ανανέωση της άδειας και της θέσης δραστηριοποίησης
σε αγορές χειροτεχνών - καλλιτεχνών µε ψηφιακά µέσα και την
ενηµέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α.,
ζ) τη διαπίστωση της αυτοδίκαιης απώλειας της θέσης πωλητή
σε αγορά χειροτεχνών - καλλιτεχνών σύµφωνα µε το άρθρο 21,
την ενηµέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α. και του πωλητή,
η) την εποπτεία της διαδικασίας αναπλήρωσης - υποβοήθησης
πωλητή, που δραστηριοποιείται σε αγορά χειροτεχνών - καλλιτεχνών, ή της πρόσληψης υπαλλήλου από αυτόν, σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται από το άρθρο 22, και την ενηµέρωση του
Ο.Π.Σ.Α.Α.,
θ) την προσθήκη στους καταστατικούς σκοπούς υφιστάµενων
κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νοµικών προσώπων
Ο.Τ.Α. σχετικών δράσεων, προκειµένου να συµµετέχουν σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα, σε διακρατικές και διαπεριφερειακές
δράσεις µε κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονοµικό περιεχόµενο,
ι) την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων, το µάρκετινγκ προϊόντων και άλλους αντίστοιχους σκοπούς, σε σύµπραξη µε άλλους δηµόσιους
ή ιδιωτικούς φορείς,
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ια) την ανάθεση σε ιδιωτικό φορέα του ελέγχου της καθαριότητας και υγιεινής, της φύλαξης, της διαγράµµισης, της τήρησης
των κανόνων εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς και άλλων αντίστοιχων καθηκόντων.
Άρθρο 45
Ίδρυση, µετακίνηση, επέκταση και κατάργηση
αγορών χειροτεχνών - καλλιτεχνών
1. Η ίδρυση, κατάργηση, µετακίνηση και επέκταση των αγορών
χειροτεχνών - καλλιτεχνών γίνεται µε απόφαση του φορέα λειτουργίας τους, µετά από την επιλογή του χώρου λειτουργίας
τους σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 25. Η απόφαση του
πρώτου εδαφίου κοινοποιείται στην Περιφέρεια, στην οποία υπάγεται ο δήµος εντός των ορίων του οποίου λειτουργεί η αγορά
χειροτεχνών - καλλιτεχνών.
2. Η απόφαση ίδρυσης, µετακίνησης ή επέκτασης αγοράς χειροτεχνών - καλλιτεχνών συνοδεύεται από τον κανονισµό λειτουργίας της και το τοπογραφικό διάγραµµά της, που καταρτίζεται
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις παρ. 4 και 8 του άρθρου 25.
3. Η απόφαση ίδρυσης ή επέκτασης αγοράς χειροτεχνών καλλιτεχνών συνοδεύεται από προκήρυξη για την απόδοση θέσεων, που εκδίδει ο οικείος φορέας λειτουργίας.
Άρθρο 46
Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε αγορές
χειροτεχνών - καλλιτεχνών - Διαδικασία απόδοσης
θέσεων πωλητών σε αγορές χειροτεχνών καλλιτεχνών
1. Στις αγορές χειροτεχνών - καλλιτεχνών µπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές φυσικά πρόσωπα και Κοιν.Σ.ΕΠ., που
είναι οι κάτοχοι άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη. Στις Κοιν.Σ.ΕΠ.
µπορεί να χορηγείται, κατά µέγιστο, το δέκα τοις εκατό (10%)
των συνολικών θέσεων µίας αγοράς χειροτεχνών - καλλιτεχνών.
2. Κάθε πωλητής της παρ. 1 δεν µπορεί να κατέχει περισσότερες από µία (1) θέσεις σε κάθε αγορά χειροτεχνών - καλλιτεχνών.
3. Οι άδειες χειροτεχνών - καλλιτεχνών και οι θέσεις δραστηριοποίησης σε αγορές χειροτεχνών - καλλιτεχνών χορηγούνται,
κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης, και έχουν διάρκεια
ισχύος είτε για δύο (2) έτη είτε για τρεις (3) µήνες ανά έτος.
4. Η επιλογή των υποψηφίων, στους οποίους χορηγείται άδεια
και θέση πωλητή σε αγορές χειροτεχνών - καλλιτεχνών, γίνεται
κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης, και βάσει της µοριοδότησης της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16. Σε περίπτωση ισοβαθµίας διενεργείται δηµόσια κλήρωση για τη χορήγηση της
άδειας και της θέσης λειτουργίας µε µέριµνα της αρµόδιας
αρχής.
5. Για τη χορήγηση της άδειας και της θέσης δραστηριοποίησης υποβάλλονται στον φορέα λειτουργίας της αγοράς τα εξής
δικαιολογητικά:
α) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόµενος δηλώνει,
ότι δεν κατέχει άλλης µορφής άδεια ή βεβαίωση δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο. Ο ενδιαφερόµενος δηλώνει επίσης
τα είδη που κατασκευάζει, τα µηχανήµατα, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιµοποιεί και ότι τα παραγόµενα έργα αφορούν
αποκλειστικά σε ιδία δηµιουργία,
β) βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δηµιουργίας της περ. α’ της
παρ. 1 του άρθρου 8 για τους καλλιτέχνες,
γ) βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας της περ. β’ της παρ. 1
του άρθρου 8 για τους χειροτέχνες,
δ) τα αναφερόµενα στην περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 8, µόνο
για τις Κοιν.Σ.ΕΠ.,
ε) έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε Κωδικό Αριθµό
Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) συναφούς µε το αντικείµενο της δραστηριότητάς τους. Η υποχρέωση αυτή αφορά µόνο τις άδειες,
που λαµβάνονται για διετή διάρκεια και τις περιπτώσεις που λαµβάνεται τρίµηνη άδεια για περισσότερες από µία (1) φορά ανά
έτος.
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Άρθρο 47
Κανονισµός Λειτουργίας αγορών χειροτεχνών καλλιτεχνών
Για την εύρυθµη λειτουργία κάθε αγοράς χειροτεχνών - καλλιτεχνών, ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας εκδίδει «Κανονισµό
Λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών - καλλιτεχνών», που αναρτάται
στον διαδικτυακό τόπο του οικείου δήµου και της οικείας Περιφέρειας και καταχωρίζεται στο Ο.Π.Σ.Α.Α., στον οποίο περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα εξής:
α) η οριοθέτηση και η διαγράµµιση του χώρου της αγοράς χειροτεχνών - καλλιτεχνών, η διαγράµµιση, η αρίθµηση, η χωροθέτηση και η κατανοµή των θέσεων, κατά κατηγορία πωλητών και
πωλούµενων ειδών. Οι θέσεις και οι διάδροµοι µεταξύ των θέσεων των πωλητών πρέπει να είναι οριοθετηµένες, κατά τρόπο,
ώστε να µην παρεµποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και καταστηµάτων, να µην κωλύεται η προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να επιτυγχάνεται η οµαλή λειτουργία της αγοράς,
β) το µέγιστο επιτρεπτό µήκος της πρόσοψης των πάγκων ανά
κατηγορία πωλητών και πωλούµενων ειδών,
γ) οι ηµέρες και το ωράριο λειτουργίας της αγοράς, που καθορίζεται µε απόφαση του φορέα λειτουργίας,
δ) η επισήµανση της υποχρέωσης των πωλητών να µεριµνούν
για την καθαριότητα του χώρου που χρησιµοποιούν και να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δήµου στο έργο της.
Η µέριµνα για την καθαριότητα του χώρου περιλαµβάνει την
άµεση και συνεχή συλλογή των απορριµµάτων,
ε) το καταβαλλόµενο τέλος για κάθε θέση που ορίζεται από
τον φορέα λειτουργίας και
στ) τις κυρώσεις που επιβάλλονται από τους φορείς λειτουργίας, σε περιπτώσεις παράβασης του Κανονισµού Λειτουργίας
της αγοράς χειροτεχνών - καλλιτεχνών. Οι διοικητικές κυρώσεις
του άρθρου 62 δεν είναι αντικείµενο του Κανονισµού Λειτουργίας.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ
ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
Άρθρο 48
Αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιµου
φαγητού και ποτών επί του δρόµου
1. Αρµόδια αρχή για τις αγορές παρασκευής και πώλησης
έτοιµου φαγητού και ποτών επί του δρόµου είναι ο δήµος εντός
των ορίων του οποίου λειτουργούν.
2. Στις αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιµου φαγητού και
ποτών επί του δρόµου δραστηριοποιούνται ως πωλητές, φυσικά
και νοµικά πρόσωπα, που:
α) είναι επιχειρήσεις παρασκευής ή προσφοράς τροφίµων και
ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και
β) λειτουργούν κινητές καντίνες, εξαιρουµένων των φορητών
εγκαταστάσεων έψησης.
2. Για την παρασκευή και πώληση έτοιµου φαγητού και ποτών
επί του δρόµου, κατά τα οριζόµενα στο παρόν, τηρούνται οι όροι
υγιεινής και ασφάλειας για τη διάθεση προϊόντων τροφίµων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί υγιεινής τροφίµων για
κάθε περίπτωση προϊόντος, καθώς και την απόφαση της παρ. 1
του άρθρου 67.
3. Στην απόφαση ίδρυσης της αγοράς παρασκευής και πώλησης έτοιµου φαγητού και ποτών επί του δρόµου (street food market) ορίζονται απαραιτήτως ο χώρος διενέργειας της αγοράς, ο
αριθµός και η διάταξη στον χώρο των παραχωρούµενων θέσεων
δραστηριοποίησης, η χρονική διάρκεια της αγοράς, το ωράριο
λειτουργίας, τα πωλούµενα είδη, η υποχρέωση τήρησης οµοιόµορφης εξωτερικής διαµόρφωσης των καντινών, µε αναλυτική
περιγραφή αυτής, και η υποχρέωση διάθεσης προϊόντων σε ευπαθείς ή ευάλωτες οµάδες. Επιπρόσθετα ορίζονται, κατόπιν διενέργειας σχετικής χωροταξικής µελέτης, οι ελάχιστες
αποστάσεις του χώρου παρασκευής και πώλησης έτοιµου φαγητού και ποτών παρασκευής από εισόδους σχολείων, ξενοδοχει-

ακών µονάδων, νοσοκοµείων, σταθµών για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδροµου και των
υπεραστικών λεωφορείων, των οργανωµένων και επισκέψιµων
αρχαιολογικών χώρων, µουσείων, µνηµείων, εκκλησιών και κατοικιών.
4. Σε κάθε περίπτωση, η απόσταση του χώρου παρασκευής
και πώλησης έτοιµου φαγητού από τα άκρα των λαϊκών αγορών
δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των διακοσίων (200) µέτρων,
στους δήµους της Περιφέρειας Αττικής και σε δήµους µε πληθυσµό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων. Σε κάθε
άλλη περίπτωση, η απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη
των εκατό (100) µέτρων.
5. Η χορήγηση της άδειας δραστηριοποίησης στις αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιµου φαγητού και ποτών επί του δρόµου (street food markets), η παραχώρηση των θέσεων
δραστηριοποίησης και η χορήγηση της άδειας γίνονται κατόπιν
έκδοσης προκήρυξης από την αρµόδια αρχή για τη διενέργεια
διαγωνισµού µε κριτήριο την υψηλότερη οικονοµική προσφορά.
6. Τα ελάχιστα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην προκήρυξη
της παρ. 5 είναι τα εξής:
α) τα όρια των διαστάσεων του χώρου δραστηριοποίησης των
συµµετεχόντων πωλητών,
β) ο συγκεκριµένος χώρος κάθε θέσης δραστηριοποίησης,
γ) τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται,
δ) η χρονική διάρκεια παραχώρησης της θέσης δραστηριοποίησης,
ε) η υποχρέωση των υποψηφίων να προσκοµίσουν τα ακόλουθα:
εα) έναρξη δραστηριοτήτων από τη φορολογική αρχή και δήλωση έναρξης χρήσης Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισµού
(Φ.Η.Μ.) µε δυνατότητα διασύνδεσης στο πληροφοριακό σύστηµα Φ.Η.Μ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.). Η δραστηριοποίηση θα αφορά στους Κ.Α.Δ.:
56.10.19.01 (κινητές καντίνες) και 56.10.19.09 (επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίµων και ποτών σε κινητούς ή
προσωρινούς χώρους),
εβ) πιστοποιητικό υγείας της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ
35797/11.04.2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’1199). Στην περίπτωση νοµικού προσώπου,
αφορά στον δηλωθέντα πωλητή,
εγ) δήλωση αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται στην απόφαση ίδρυσης και τον κανονισµό λειτουργίας
της αγοράς παρασκευής και πώλησης έτοιµου φαγητού και
ποτών,
εδ) δικαιολογητικά - πιστοποιητικά προστατευόµενων ονοµασιών τροφίµων που πρόκειται να πωλήσει,
εε) για τα νοµικά πρόσωπα, επιπλέον των ανωτέρω, απαιτούνται η υποβολή κωδικοποιηµένου ισχύοντος καταστατικού µε την
τελευταία εκπροσώπηση και του αριθµού Γ.Ε.ΜΗ. του νοµικού
προσώπου, εφόσον το νοµικό πρόσωπο είναι υπόχρεο εγγραφής
στο Γ.Ε.ΜΗ..
7. Η διάρκεια χορήγησης άδειας και διατήρησης της παραχωρούµενης θέσης µπορεί να κυµαίνεται από έναν (1) µήνα έως
τρία (3) έτη, µε δικαίωµα ανανέωσης. Ο κάτοχος ανανεώνει τη
θέση δραστηριοποίησης που κατέχει για ίδιο χρονικό διάστηµα,
εφόσον αποδέχεται το οικονοµικό τίµηµα που του προτείνει ο
δήµος. Σε διαφορετική περίπτωση, η θέση προκηρύσσεται εκ
νέου µε τιµή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισµού το ανωτέρω προσφερθέν τίµηµα.
8. Δικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό της προκήρυξης
που εκδίδεται έχουν τα πρόσωπα της παρ. 2.
9. Η άδεια δραστηριοποίησης στην εν λόγω αγορά φέρει τον
τίτλο «ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ
ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΟΥ» και περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία:
α) Την αρχή που κάθε φορά τη χορηγεί, τη θέση δραστηριοποίησης, τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες και τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος που χρησιµοποιεί ο κάτοχός της.
β) Τα στοιχεία της ταυτότητας ή της άδειας διαµονής, τον
Α.Φ.Μ., τη διεύθυνση κατοικίας του πωλητή.
γ) Τον Α.Φ.Μ. και την αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
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(Δ.Ο.Υ.), στην οποία υπάγεται ο πωλητής, τον ασφαλιστικό του
φορέα και τον αριθµό Α.Μ.Κ.Α., καθώς και τον αριθµό της ταµειακής µηχανής. Για την αναγραφή των στοιχείων αυτών, απαιτείται έναρξη δραστηριότητας από το πληροφοριακό σύστηµα της
Α.Α.Δ.Ε. (TAXIS).
δ) Στις περιπτώσεις πρόσληψης υπαλλήλου, τα στοιχεία των
υπαλλήλων (αριθµός ταυτότητας ή άδειας διαµονής, Α.Φ.Μ., διεύθυνση κατοικίας).
ε) Τον Κωδικό Αριθµό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.).
10. Οι κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή στάσιµου εµπορίου µε αντικείµενο καντίνα, εφόσον το επιθυµούν, µετέχουν στις
υπαίθριες αγορές του παρόντος χωρίς προηγούµενη συµµετοχή
στη διαδικασία της παρ. 7, εντός του δήµου που δραστηριοποιούνται, σε ποσοστό µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων της
αγοράς. Αν ο αριθµός των ενδιαφερόµενων κατόχων άδειας στάσιµου εµπορίου υπερβαίνει τον διαθέσιµο αριθµό θέσεων στην
αγορά, οι θέσεις αποδίδονται µε διενέργεια δηµόσιας κλήρωσης
µε µέριµνα της αρµόδιας αρχής.
11. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της απόφασης ίδρυσης και του κανονισµού λειτουργίας, ανακαλείται µε απόφαση
του οικείου δήµου η άδεια του πωλητή στον συγκεκριµένο χώρο
παρασκευής και πώλησης έτοιµου φαγητού και ποτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 49
Αρµόδιες αρχές
1. Αρµόδια αρχή για το στάσιµο εµπόριο είναι ο δήµος, εντός
των ορίων του οποίου χορηγείται η θέση δραστηριοποίησης στο
στάσιµο εµπόριο.
2. Η αρµόδια αρχή της παρ. 1 έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Τον καθορισµό του ύψους του τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για δραστηριοποίηση στο στάσιµο εµπόριο, εντός
των ορίων του οικείου δήµου, του τρόπου πληρωµής του, καθώς
και κάθε άλλου σχετικού ζητήµατος.
β) Την έκδοση προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών και θέσεων για δραστηριοποίηση στο στάσιµο εµπόριο και τη διενέργεια της σχετικής διαδικασίας.
γ) Την έκδοση, τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών και
των θέσεων για δραστηριοποίηση στο στάσιµο εµπόριο.
δ) Τη µεταβίβαση των αδειών και των θέσεων για δραστηριοποίηση στο στάσιµο εµπόριο.
ε) Τη διαπίστωση της συνδροµής των λόγων απώλειας της
θέσης πωλητή, σύµφωνα µε το άρθρο 21.
στ) Την εποπτεία της διαδικασίας αναπλήρωσης - υποβοήθησης πωλητή που δραστηριοποιείται στο στάσιµο εµπόριο, ή της
πρόσληψης υπαλλήλου από αυτόν, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από το άρθρο 22, και την ενηµέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α..
Άρθρο 50
Πωλητές που δραστηριοποιούνται
στο στάσιµο εµπόριο
1. Στο στάσιµο εµπόριο µπορούν να δραστηριοποιούνται ως
πωλητές:
α) Σε δηµόσιο και δηµοτικό χώρο, ιδιόκτητο ή µισθωµένο:
αα) οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή στάσιµου εµπορίου
στους οποίους έχει χορηγηθεί αντίστοιχη θέση,
αβ) οι κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή στάσιµου εµπορίου στους οποίους έχει χορηγηθεί αντίστοιχη θέση.
β) Σε ιδιωτικό χώρο:
βα) πωλητές που λειτουργούν κινητές καντίνες, µε την έννοια
της περ. 21 του άρθρου 2, εφόσον έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία γνωστοποίησης του ν. 4442/2016
(Α’ 230) και τηρούν
τις ελάχιστες αποστάσεις βάσει των αποφάσεων της παρ. 2 του
άρθρου 51 και της παρ. 9 του άρθρου 67,
ββ) οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή στο στάσιµο εµπόριο, εφόσον δραστηριοποιούνται στον χώρο της παραγωγής των
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πωλούµενων ειδών (αγροτεµάχιο ή αλιευτικό σκάφος ή µονάδα
υδατοκαλλιέργειας),
γ) οι υφιστάµενοι κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιµο εµπόριο στους οποίους έχει παραχωρηθεί αντίστοιχη θέση
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι άδειες και οι θέσεις των τελευταίων παραµένουν σε ισχύ και ανανεώνονται σύµφωνα µε το παρόν.
2. Κάθε πωλητής της παρ. 1 δεν µπορεί να κατέχει περισσότερες από µία (1) θέσεις δραστηριοποίησης στο στάσιµο εµπόριο
σε κάθε δήµο.
3. Στο στάσιµο εµπόριο µπορούν να δραστηριοποιούνται ως
πωλητές µόνο φυσικά πρόσωπα.
Άρθρο 51
Θέσεις άσκησης στάσιµου εµπορίου
1. Οι θέσεις άσκησης στάσιµου εµπορίου βρίσκονται σε υπαίθριους δηµόσιους ή δηµοτικούς ή ιδιόκτητους ή µισθωµένους ή
ιδιωτικούς χώρους.
2. Με απόφαση του δήµου, εντός των ορίων του οποίου χορηγείται η θέση δραστηριοποίησης στο στάσιµο εµπόριο, βάσει αντίστοιχης χωροταξικής µελέτης, καθορίζονται ελάχιστες
αποστάσεις των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών: α) µεταξύ τους, β) από καταστήµατα πώλησης συναφών προϊόντων,
γ) από σταθµούς για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού,
του προαστιακού σιδηρόδροµου και των υπεραστικών λεωφορείων, δ) από οργανωµένους και επισκέψιµους αρχαιολογικούς
χώρους, µουσεία, µνηµεία και εκκλησίες, ε) από οργανωµένες
ξενοδοχειακές µονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκοµείων, και
στ) από δηµοτικές και υπαίθριες λαϊκές αγορές.
3. Για τη χωροθέτηση των θέσεων δραστηριοποίησης στο στάσιµο εµπόριο λαµβάνονται υπόψη η οµαλή πρόσβαση σε κατοικίες και επιχειρήσεις, η ανεµπόδιστη διέλευση ατόµων µε
κινητικά προβλήµατα και οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία πεζών
και οχηµάτων.
4. Κάθε θέση µπορεί να παραχωρείται σε περισσότερους από
έναν πωλητές για διαφορετικά διαστήµατα του έτους ή για διαφορετικές ηµέρες ή ώρες δραστηριοποίησης. Δεν επιτρέπεται η
ταυτόχρονη δραστηριοποίηση περισσότερων του ενός πωλητών
στην ίδια θέση.
5. Κατ’ εξαίρεση, ο δήµος µπορεί να χορηγεί επιπρόσθετες
προσωρινές θέσεις δραστηριοποίησης στο στάσιµο εµπόριο:
α) Από τον µήνα Μάιο έως και τον µήνα Σεπτέµβριο:
αα) σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευµάτων,
αβ) σε υφιστάµενους κατόχους άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στο στάσιµο εµπόριο ή δικαιώµατος για πλανόδια δραστηριοποίηση, στον οικείο δήµο, αποκλειστικά για τη λειτουργία
κινητής καντίνας ή φορητής εγκατάστασης έψησης,
β) στη περίπτωση διοργάνωσης εκθέσεων, αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σε υφιστάµενους κατόχους άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στο
στάσιµο εµπόριο ή δικαιώµατος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο, στον οικείο δήµο, αποκλειστικά για τη λειτουργία
κινητής καντίνας, φορητής εγκατάστασης έψησης για τη διάθεση τροφίµων και ποτών στο πλαίσιο της εκδήλωσης.
6. Οι όροι, η διαδικασία, η χρονική διάρκεια χορήγησης και τα
ακριβή σηµεία των θέσεων που παραχωρούνται, το τέλος που
αντιστοιχεί σε κάθε θέση για το σύνολο του χρόνου δραστηριοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα ορίζονται µε απόφαση του οικείου δήµου.
7. Το παρόν δεν εφαρµόζεται στις κινητές καντίνες που δραστηριοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παλαιού
αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών
και πλεύσιµων ποταµών, ως προς τις οποίες εφαρµόζεται ο ν.
2971/2001 (Α’ 285).
8. Στην έννοια του υπαίθριου χώρου της παρ. 1 συµπεριλαµβάνονται το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού Αγ. Κοσµά και οι
ανοιχτοί χώρων των ζωνών ανάπτυξης του Μητροπολιτικού
Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσµά.

1152

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 52
Χορήγηση άδειας και παραχώρηση θέσης
δραστηριοποίησης στο στάσιµο εµπόριο Διαδικασία και κριτήρια
1. Σε κάτοχο άδειας για δραστηριοποίηση στο στάσιµο εµπόριο
µπορεί να παραχωρηθεί κατά µέγιστο µία (1) θέση σε κάθε δήµο.
Αν στον κάτοχο της άδειας έχουν παραχωρηθεί περισσότερες θέσεις, τότε αυτός, µε δήλωσή του προς τους αντίστοιχους φορείς
λειτουργίας, οφείλει να επιλέξει ποια θα διατηρήσει παραιτούµενος από τις λοιπές, σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τότε που
έλαβε σχετική γνώση. Αν η ανωτέρω δήλωση δεν υποβληθεί εντός
της ως άνω προθεσµίας, η αρµόδια αρχή επιβάλλει στον υπόχρεο
διοικητικό πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ και ανακαλείται η
άδεια δραστηριοποίησής του στο στάσιµο εµπόριο µέχρι την υποβολή της δήλωσης.
2. Για τη χορήγηση των αδειών και των θέσεων δραστηριοποίησης στο στάσιµο εµπόριο εκδίδεται προκήρυξη από τον κατά
τόπο αρµόδιο φορέα λειτουργίας και οι θέσεις παραχωρούνται
σε:
α) παραγωγούς πωλητές,
β) επαγγελµατίες πωλητές των ακόλουθων κατηγοριών:
βα) ανέργους που είναι κάτοχοι κάρτας ανεργίας σε ισχύ,
ββ) άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%)
τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία,
βγ) γονείς ανήλικων τέκνων µε αναπηρία πενήντα τοις εκατό
(50%) τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία.
3. Οι επαγγελµατίες πωλητές στους οποίους χορηγούνται άδεια
και θέση δραστηριοποίησης παραµένουν δικαιούχοι αυτών, µε την
προϋπόθεση της ανανέωσής τους ανά πενταετία, και κατ’ ανώτατο
όριο µέχρι τον χρόνο συνταξιοδότησής τους, λόγω γήρατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 53
Αρµόδιες αρχές
1. Αρµόδια αρχή για το πλανόδιο εµπόριο είναι η Περιφέρεια,
εντός των ορίων της οποίας χορηγείται το δικαίωµα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο.
2. Η αρµόδια αρχή της παρ. 1 έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) τον καθορισµό του ύψους του τέλους δραστηριοποίησης στο
πλανόδιο εµπόριο, εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας, του
τρόπου πληρωµής του, καθώς και κάθε άλλου σχετικού ζητήµατος,
β) την έκδοση προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών για δραστηριοποίηση στο πλανόδιο εµπόριο και τη διενέργεια της σχετικής διαδικασίας,
γ) την έκδοση, τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών για
δραστηριοποίηση στο πλανόδιο εµπόριο,
δ) τη µεταβίβαση του δικαιώµατος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο για τον παραγωγό πωλητή και της άδειας και του
δικαιώµατος πλανόδιας δραστηριοποίησης για τον επαγγελµατία
πωλητή,
ε) τη διαπίστωση της συνδροµής των λόγων απώλειας της
θέσης πωλητή σύµφωνα µε το άρθρο 48,
στ) την εποπτεία της διαδικασίας αναπλήρωσης - υποβοήθησης
πωλητή, που δραστηριοποιείται στο πλανόδιο εµπόριο, ή της
πρόσληψης υπαλλήλου από αυτόν, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 22.
Άρθρο 54
Πωλητές που δραστηριοποιούνται
στο πλανόδιο εµπόριο
1. Στο πλανόδιο εµπόριο µπορούν να δραστηριοποιούνται ως
πωλητές:
α) οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή στο πλανόδιο εµπόριο,

β) οι κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή στο πλανόδιο εµπόριο.
2. Κάθε πωλητής της παρ. 1 δεν µπορεί να κατέχει περισσότερα από ένα (1) δικαιώµατα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο
εµπόριο σε κάθε Περιφέρεια και δεν µπορεί να δραστηριοποιείται σε περισσότερες από τρεις (3) Περιφέρειες.
3. Στο πλανόδιο εµπόριο µπορούν να δραστηριοποιούνται ως
πωλητές µόνο φυσικά πρόσωπα.
Άρθρο 55
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις
δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο
1. Όποιος ασκεί πλανόδιο εµπόριο, επιτρέπεται να παραµένει
στάσιµος µόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.
2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εµπορίου σε δηµοτικές κοινότητες µε µόνιµο πληθυσµό άνω των πέντε χιλιάδων
(5.000) κατοίκων, σύµφωνα µε την τελευταία δηµοσιευµένη απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Οι Περιφέρειες υποχρεούνται να αναρτούν στο κεντρικό τους κατάστηµα,
στον οικείο διαδικτυακό τόπο, και στο πληροφοριακό σύστηµα
Ο.Π.Σ.Α.Α. κατάλογο µε τις δηµοτικές κοινότητες της Περιφέρειάς τους, στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εµπορίου.
3. Για την παρασκευή και παροχή τροφίµων και ποτών σε διερχοµένους καταναλωτές, οι κάτοχοι άδειας για πλανόδια δραστηριοποίηση, που λειτουργούν κινητή καντίνα ή φορητές
εγκαταστάσεις έψησης, µπορούν να παραµένουν στάσιµοι στο
ίδιο σηµείο, µέσα στα όρια του ίδιου δήµου, χωρίς την προϋπόθεση τήρησης των πληθυσµιακών περιορισµών της παρ. 2. Με
απόφαση του οικείου δήµου καθορίζονται η µέγιστη χρονική
διάρκεια της στάσιµης παραµονής, η συχνότητα αυτής και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 56
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα
«Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.)
1. Η εύρυθµη λειτουργία του υπαίθριου εµπορίου και η παρακολούθησή της εξασφαλίζονται µε την τήρηση ηλεκτρονικής
βάσης δεδοµένων στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα
«Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), το οποίο υλοποιείται τεχνικά από
τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εµπίπτει στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή.
2. Στο Ο.Π.Σ.Α.Α. καταχωρούνται από τις αρµόδιες αρχές τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) Για τις υπαίθριες οργανωµένες αγορές ο φορέας λειτουργίας καταχωρεί:
αα) την απόφαση ίδρυσης, κατάργησης, µετακίνησης ή επέκτασης της αγοράς,
αβ) τον κανονισµό λειτουργίας αγοράς,
αγ) το τοπογραφικό διάγραµµα της αγοράς,
αδ) τις χορηγούµενες άδειες, βεβαιώσεις και θέσεις των πωλητών που δραστηριοποιούνται στην αγορά,
αε) τη διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης απώλειας της
θέσης πωλητή,
αστ) την έγκριση αναπλήρωσης ή υποβοήθησης πωλητή και
τα στοιχεία του προσώπου που υποβοηθά ή αναπληρώνει τον
πωλητή,
αζ) την πρόσληψη υπαλλήλου από τον πωλητή, τα στοιχεία του
υπαλλήλου και τη σχετική σύµβαση εργασίας,
αη) τη µεταβίβαση της άδειας και των θέσεων πωλητή,
αθ) την προσθήκη πωλούµενων ειδών σε λαϊκή αγορά,
αι) τις προκηρύξεις για νέες άδειες. Για τις λαϊκές αγορές αρµόδια για την καταχώρηση είναι η Περιφέρεια,
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αια) τις προκηρύξεις για την πλήρωση των κενών ή νέων θέσεων. Για τις λαϊκές αγορές αρµόδια για την καταχώρηση είναι
η Περιφέρεια.
Τα στοιχεία των υποπερ. αα), αβ) και αγ) καταχωρούνται στο
Ο.Π.Σ.Α.Α. εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών, και τα στοιχεία
των υποπερ. αδ) έως και αια) εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15)
ηµερών από την έκδοση των σχετικών πράξεων. Από τις ως άνω
προθεσµίες εξαιρούνται οι αγορές της παρ. 3 του άρθρου 40.
β) Για το στάσιµο εµπόριο, ο αρµόδιος κατά περίπτωση δήµος
καταχωρεί:
βα) τη χορηγούµενη άδεια και τις θέσεις δραστηριοποίησης
του πωλητή στο στάσιµο εµπόριο, καθώς και τις ανανεώσεις
τους,
ββ) τη διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης απώλειας της
θέσης πωλητή,
βγ) την έγκριση αναπλήρωσης ή υποβοήθησης πωλητή και τα
στοιχεία του προσώπου που υποβοηθά ή αναπληρώνει τον πωλητή,
βδ) την πρόσληψη υπαλλήλου από τον πωλητή, τα στοιχεία
του υπαλλήλου και τη σύµβαση εργασίας και
βε) τη µεταβίβαση της άδειας και των θέσεων πωλητή,
βστ) τις προκηρύξεις για νέες άδειες µε τις αντίστοιχες θέσεις
ή τη χορήγηση νέων θέσεων σε υφιστάµενους κατόχους άδειας.
Τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. εντός
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την έκδοσή των σχετικών πράξεών τους.
γ) Για το πλανόδιο εµπόριο, η αρµόδια κατά περίπτωση Περιφέρεια καταχωρεί:
γα) τη χορηγούµενη άδεια δραστηριοποίησης του πωλητή στο
στάσιµο εµπόριο, καθώς και τις ανανεώσεις της,
γβ) τη διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης απώλειας του δικαιώµατος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο,
γγ) την έγκριση αναπλήρωσης ή υποβοήθησης πωλητή και τα
στοιχεία του προσώπου που υποβοηθά ή αναπληρώνει τον πωλητή,
γδ) την πρόσληψη υπαλλήλου από τον πωλητή, τα στοιχεία
του υπαλλήλου και τη σύµβαση εργασίας,
γε) τη µεταβίβαση της άδειας του πωλητή και
γστ) τις προκηρύξεις για νέες άδειες και τη χορήγηση δικαιωµάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο.
Τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. εντός
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την έκδοσή τους.
3. Στο Ο.Π.Σ.Α.Α. καταχωρούνται από τις αρµόδιες αρχές
ελέγχου οι εκθέσεις ελέγχου µε τις οποίες βεβαιώνονται παραβάσεις του παρόντος και οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν.
4. Στο Ο.Π.Σ.Α.Α. λειτουργεί ψηφιακή πλατφόρµα, η οποία
είναι προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.). Το Ο.Π.Σ.Α.Α. διαλειτουργεί
µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων
Δηµόσιας Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 84 του
ν. 4727/2020 (Α’ 184), µε
το πληροφοριακό σύστηµα της ψηφιακής πλατφόρµας ekatanalotis της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή, στην οποία ο κάθε δραστηριοποιούµενος στη λαϊκή
αγορά πωλητής εισάγει, κατά την περίοδο λειτουργίας της αγοράς, καθηµερινά έως την όγδοη πρωινή (8:00 π.µ.) τα στοιχεία
της παρ. 5. Η παράλειψη της ανωτέρω εµπρόθεσµης καταχώρησης επιφέρει πρόστιµο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 62 περί παραβάσεων και
κυρώσεων. Ο χρόνος εκκίνησης της υποχρέωσης του δεύτερου
εδαφίου, καθώς επίσης και κάθε άλλο σχετικό µε αυτήν ζήτηµα,
καθορίζονται µε την απόφαση της παρ. 15 του άρθρου 67.
5. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην πλατφόρµα από τους
πωλητές είναι τα εξής:
α) ο αριθµός θέσης πωλητή και
β) η τιµή εκκίνησης και η διαθέσιµη ποσότητα ανά προϊόν.
Η καταχώρηση αφορά σε νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα και
νωπά είδη αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
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Άρθρο 57
Χρήστες Ο.Π.Σ.Α.Α. - Υποβολή και αυτεπάγγελτη
αναζήτηση δικαιολογητικών
1. Χρήστες του Ο.Π.Σ.Α.Α. είναι οι δήµοι, οι περιφέρειες, οι πωλητές υπαίθριου εµπορίου, τα όργανα ελέγχου του άρθρου 58,
καθώς και οι φορείς που ορίζονται µε την κοινή απόφαση της
παρ. 9 του άρθρου 67.
2. Τα δικαιώµατα στη χρήση και ενηµέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α.
από τους χρήστες καθορίζονται από τις αρµοδιότητές τους,
όπως εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση της παρ. 11 του
άρθρου 67.
3. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση θέσης δραστηριοποίησης, πλανόδιας δραστηριοποίησης και βεβαίωσης δραστηριοποίησης
ετήσιας διάρκειας στο υπαίθριο εµπόριο υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
4. Η χορήγηση αδειών θέσεων - δραστηριοποίησης και βεβαιώσεων, η µεταβολή στοιχείων δραστηριοποίησης, η έκδοση προκηρύξεων, η καταγραφή παραβάσεων και προστίµων, καθώς και
η καταχώρηση υπαίθριων οργανωµένων αγορών διενεργούνται
ηλεκτρονικά.
5. Τα δικαιολογητικά που ορίζονται µε την απόφαση της παρ.
3 του άρθρου 64 και αφορούν στην αδειοδότηση πωλητών υπαίθριου εµπορίου αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τις αρµόδιες
αρχές, εφόσον είναι τεχνικά δυνατό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 58
Αρµόδιες αρχές ελέγχου
1. Αρµόδιες αρχές για τον έλεγχο της εφαρµογής του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων υπουργικών
αποφάσεων είναι:
α) η Διυπηρεσιακή Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (Δ.Ι.Μ.Ε.Α.) του
ν. 4712/2020 (Α’ 146) σε πανελλήνια κλίµακα,
β) οι Περιφέρειες εντός των διοικητικών ορίων τους,
γ) οι δήµοι εντός των διοικητικών ορίων τους,
δ) η Ελληνική Αστυνοµία, στην περιοχή δικαιοδοσίας της,
ε) το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)
στην περιοχή της δικαιοδοσίας του και
στ) η Γενική Διεύθυνση του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.).
Οι αρχές των περ. α) έως γ) επικουρούνται από την Ελληνική
Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.), στον βαθµό που τούτο παρίσταται αναγκαίο για την
αποτελεσµατική άσκηση των αντιστοίχων αρµοδιοτήτων τους.
2. Οι αρχές της παρ. 1 οφείλουν να συνεργάζονται µεταξύ
τους σε ζητήµατα συντονισµού ελέγχων και διάχυσης της πληροφορίας. Για τον συντονισµό των ελέγχων αρµόδια είναι η
ΔΙ.Μ.Ε.Α.. Στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. ανατίθεται, επίσης, η αρµοδιότητα της
συγκρότησης µικτών κλιµακίων ελέγχου για όλη την Επικράτεια,
µεταξύ των υπηρεσιών της παρ. 1, για την αντιµετώπιση της παράνοµης διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών. Μικτά κλιµάκια
µπορούν να συγκροτούν και οι περιφέρειες για τη διενέργεια
ελέγχων εντός των διοικητικών ορίων τους.
3. Οι αρµοδιότητες των παρ. 1 και 2 ασκούνται παράλληλα
προς τις αρµοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η άσκηση των οποίων δεν επηρεάζεται από το
παρόν.
Άρθρο 59
Υποχρεώσεις και καθήκοντα ελεγκτών
1. Τα όργανα που διενεργούν ελέγχους κατ’ εφαρµογήν των
άρθρων 58 έως 65, οφείλουν να επιδεικνύουν στον ελεγχόµενο
τα νοµιµοποιητικά έγγραφα, όπως εντολή ελέγχου, καθώς και τα
έγγραφα ταυτοποίησής τους, ήτοι δελτίο υπηρεσιακής ή αστυνοµικής ταυτότητας, εκτός αν από τις ειδικές διατάξεις που
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ισχύουν για τα όργανα αυτά προβλέπεται διαφορετικά.
2. Οι υπάλληλοι των Γενικών Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, όταν διενεργούν
ελέγχους στους χώρους των λαϊκών αγορών ευθύνης τους και
διαπιστώνουν παραβάσεις που εµπίπτουν στον ν. 4177/2013 (Α’
173) και στους κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενους Κανόνες
Διακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών
(ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), επιβάλλουν τις κυρώσεις του άρθρου 17 του ν.
4177/2013, εξαιρουµένων των παραβάσεων σχετικά µε τρόφιµα
που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) για τις
οποίες αρµόδιος φορέας ελέγχου είναι το Γενικό Χηµείο του
Κράτους (Γ.Χ.Κ.).
3. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρµόδιοι υπάλληλοι είναι
ειδικοί ή γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 31 του ν. 4620/2019 (Α’ 96).
Άρθρο 60
Υποχρεώσεις ελεγχόµενων
Οι ελεγχόµενοι υποχρεούνται να:
α. δέχονται τον έλεγχο στον χώρο επαγγελµατικής δραστηριότητας, στον επαγγελµατικό χώρο που τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στο οδικό δίκτυο της χώρας και στον χώρο
παραγωγής, και
β. παρέχουν τα αληθή στοιχεία που τους ζητούνται.
Άρθρο 61
Διαδικασία ελέγχων
1. Η αρµόδια αρχή ελέγχου, εξαιρουµένων της Ελληνικής
Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
(Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.), υποχρεούται να εκδίδει και να εφοδιάζει τους
υπαλλήλους των κλιµακίων µε «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», στην οποία
µνηµονεύονται τα στοιχεία των ελεγκτών, ο χώρος άσκησης του
ελέγχου και η ηµεροµηνία της εν λόγω εντολής.
2. Το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση συντάσσει, εις τριπλούν, έκθεση ελέγχου για τη βεβαίωση της παράβασης, στην οποία αναγράφονται: α) τα στοιχεία της ταυτότητας
του παραβάτη πωλητή, β) ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης της παράβασης και γ) συνοπτική περιγραφή της παράβασης.
3. Η έκθεση ελέγχου για τη βεβαίωση της παράβασης, η οποία
συνιστά την πράξη επιβολής της κύρωσης, υπογράφεται από το
ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση και τον παραβάτη πωλητή. Εάν ο τελευταίος αρνείται να υπογράψει την έκθεση ελέγχου, γίνεται σχετική µνεία από το ελεγκτικό όργανο επί
της έκθεσης.
4. Η έκθεση ελέγχου για τη βεβαίωση παράβασης, κατατίθεται

από τα ελεγκτικά όργανα στην αρµόδια αρχή ελέγχου, µε επισηµείωση στην οποία αναφέρεται, βάσει των δεδοµένων που έχουν
καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ.Α.Α., ότι ο ελεγχόµενος πωλητής έχει ή
δεν έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση, κατά περίπτωση, καθώς
και ο συνολικός αριθµός παραβάσεων του συγκεκριµένου πωλητή. Η ανωτέρω έκθεση ελέγχου αφορά σε παραβάσεις που καταχωρίζονται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. από την έναρξη της λειτουργίας
καταγραφής παραβάσεων. Αν η αρµόδια αρχή ελέγχου δεν έχει
πρόσβαση στο Ο.Π.Σ.Α.Α., ενηµερώνει την αρχή που είναι αρµόδια για την έκδοση των σχετικών αδειών, προκειµένου να προβεί
στον σχετικό έλεγχο.
5. Αν διαπιστωθεί παράβαση, για την οποία τα ελεγκτικά όργανα δεν έχουν αρµοδιότητα επιβολής κύρωσης ή έχουν την αρµοδιότητα αυτή από κοινού µε άλλη υπηρεσία, συντάσσεται
έκθεση ελέγχου, η οποία αποστέλλεται αµελλητί στην αρµόδια
υπηρεσία για τις περαιτέρω δικές της ενέργειες.
6. Η Γενική Διεύθυνση του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.) διαβιβάζει την έκθεση ελέγχου στις αρµόδιες αρχές για τις δικές τους ενέργειες ως εξής: α) αν πρόκειται
για πρόστιµα στάσιµου εµπορίου, στους δήµους που διαπιστώθηκε η παράβαση, β) αν πρόκειται για πλανόδιο εµπόριο, στην
οικεία περιφερειακή ενότητα και γ) αν πρόκειται για λαϊκές αγορές, στον αρµόδιο φορέα λειτουργίας. Ο φορέας ελέγχου ελέγχει τα αναφερόµενα και, όπου απαιτείται, προβαίνει στις νόµιµες
ενέργειες µε βάση όσα προβλέπονται στο άρθρο 62.
7. Αν η αρµόδια αρχή ελέγχου που επιβάλλει την κύρωση δεν
έχει πρόσβαση στο Ο.Π.Σ.Α.Α., ενηµερώνει αµελλητί τις αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές, στην αρµοδιότητα των οποίων διαπιστώθηκε η παράβαση, προκειµένου να ενηµερώσουν το
Ο.Π.Σ.Α.Α..
8. Αν προβλέπεται ως κύρωση η ανάκληση θέσης δραστηριοποίησης ή του δικαιώµατος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο, υποβάλλεται αναλυτική έκθεση ελέγχου από τα
διενεργούντα τον έλεγχο όργανα, προς τον άµεσα προϊστάµενό
τους ή την αρµόδια υπηρεσία της παρ. 6, η οποία κοινοποιείται
αµελλητί και στον ενδιαφερόµενο πωλητή, µε την επισήµανση ότι
έχει δικαίωµα να υποβάλει έγγραφο υπόµνηµα µε τις απόψεις
του, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση
της έκθεσης ελέγχου σε αυτόν.
9. Για τους φορείς ελέγχου των περ. δ), ε) και στ) της παρ. 1
του άρθρου 58, ισχύουν όσα αναφέρονται στις παρ. 5 και 6.
Άρθρο 62
Παραβάσεις και κυρώσεις
1. Για τις παραβάσεις του παρόντος επιβάλλονται οι κυρώσεις
και τα διοικητικά πρόστιµα που προβλέπονται ακολούθως:
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Αν διαπιστωθούν περισσότερες από µία παραβάσεις του ανωτέρω πίνακα οι αντίστοιχες κυρώσεις επιβάλλονται σωρευτικά.
Η επιβολή των κυρώσεων του ανωτέρω πίνακα δεν αποκλείει την
επιβολή κυρώσεων περί παραβάσεων της φορολογικής νοµοθεσίας που προβλέπονται από τον ν. 4174/2013 (Α’ 170).
2. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίµου µειώνεται
στο ήµισυ αν ο υπόχρεος εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης προβεί σε
καταβολή του προστίµου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωµα προσβολής ή αµφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίµου.
3. Αν σε διάστηµα ενός (1) έτους διαπιστωθεί ότι ο πωλητής
έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση, το πρόστιµο διπλασιάζεται.
4. α. Η θέση δραστηριοποίησης ή το δικαίωµα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο ανακαλείται για έξι (6) µήνες, εφόσον σε διάστηµα δύο (2) ετών ο δικαιούχος πωλητής υποπέσει
σε οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος για περισσότερες από
έξι (6) φορές. Αν έχει υποπέσει σε διάστηµα δύο (2) ετών σε έξι
(6) παραβάσεις, η αρχή ελέγχου που καταχώρησε και βεβαίωσε
την τελευταία παράβαση ενηµερώνει εγγράφως τον δικαιούχο
πωλητή για τις επιπτώσεις της επιπλέον παράβασης.
β. Η ανάκληση αφορά σε όλες τις θέσεις δραστηριοποίησης
του πωλητή ή το δικαίωµα πλανόδιων δραστηριοποιήσεων.
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γ. Από τα ανωτέρω εξαιρείται η παράβαση µη έκδοσης απόδειξης ταµειακής µηχανής, για την οποία επιβάλλεται η κύρωση
του σηµείου 20 του πίνακα της παρ. 1.
5. Οι παρ. 3 και 4 εφαρµόζονται για παραβάσεις που καταχωρίζονται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. από την έναρξη της λειτουργίας καταγραφής παραβάσεων, σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 67.
6. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάµει του παρόντος δεν
θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται από τα
αρµόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων εµπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ή ειδικότερα µέτρα και κυρώσεις που επιβάλλονται από την κείµενη
νοµοθεσία περί αντιµετώπισης παραεµπορίου, φοροδιαφυγής,
ασφάλειας τροφίµων, θεµάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων όπως και της νοµοθεσίας αρµοδιότητας των
Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Οι κυρώσεις του άρθρου 19 του ν. 4177/2013 περί ειδικών ποινικών κυρώσεων επιβάλλονται αθροιστικά µε τις κυρώσεις της παρ. 1 και
της παρούσας.
7. Στις αρµόδιες αρχές που είναι υπόχρεες για την ενηµέρωση
του Ο.Π.Σ.Α.Α. και τη δηµοσίευση των κενών θέσεων πωλητών
σε λαϊκές αγορές σύµφωνα µε το παρόν, και παραλείπουν τη διενέργεια των σχετικών καταχωρήσεων και δηµοσιεύσεων εντός
των προθεσµιών της παρ. 3 του άρθρου 14 και της παρ. 2 του
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άρθρου 56, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ύψους:
α) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, αν η υπαίθρια αγορά
λειτουργεί σε δήµο µε πληθυσµό µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000)
κατοίκους,
β) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, αν η υπαίθρια αγορά
λειτουργεί σε δήµο µε πληθυσµό µεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες
(10.000) κατοίκους.
Σε περίπτωση υποτροπής της υπόχρεης αρµόδιας αρχής, τα
ανωτέρω αναφερόµενα πρόστιµα διπλασιάζονται.
8. Αρµόδιο για τη βεβαίωση και την επιβολή του διοικητικού
προστίµου της παρ. 7 στους φορείς λειτουργίας είναι το αρµόδιο
όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Άρθρο 63
Διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίµων
1. Τα διοικητικά πρόστιµα του άρθρου 62 εξαιρουµένης της
παρ. 7, βεβαιώνονται ταµειακά αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσµία υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 65 ή
αφού εκδοθεί απόφαση επ’ αυτής που είτε απορρίπτει την προσφυγή είτε καθορίζει διαφορετικά το ύψος του διοικητικού προστίµου.
2. Τα διοικητικά πρόστιµα του παρόντος εισπράττονται σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) του
ν.δ. 356/1974 (Α’ 90) και αποδίδονται ανάλογα µε τον φορέα που
επέβαλε το πρόστιµο ως εξής:
α. αν το πρόστιµο έχει επιβληθεί από όργανο Ο.Τ.Α., αυτό αποτελεί στο σύνολό του έσοδο του οικείου Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθµού,
β. σε κάθε άλλη περίπτωση, το πρόστιµο αποτελεί στο σύνολό
του έσοδο του κρατικού προϋπολογισµού.
Άρθρο 64
Ποινική κύρωση
Όποιος χωρίς άδεια ασκεί εµπορική δραστηριότητα βιοµηχανικών - βιοτεχνικών µη εδώδιµων προϊόντων τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο (2) ετών.
Άρθρο 65
Διοικητική και δικαστική προστασία
1. Η πράξη επιβολής διοικητικής κύρωσης υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται εντός είκοσι (20) ηµερών
από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο διοικούµενο, ενώπιον:
α) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για κυρώσεις
που επιβλήθηκαν από ελεγκτικά όργανα της ΔΙ.Μ.Ε.Α.,
β) του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, για κυρώσεις που επιβλήθηκαν από ελεγκτικά όργανα του κατά τόπον
αρµόδιου δήµου ή της κατά τόπον αρµόδιας Περιφέρειας. Δεν
χωρεί προσφυγή ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. σύµφωνα µε το
άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α’ 141).
2. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση της προσφυγής.
3. Τα ένδικα µέσα κατά της απόφασης για ανάκληση της
άδειας, καθώς και της απόφασης που εκδίδεται επί της ενδικοφανούς προσφυγής της παρ. 1 ασκούνται ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον ν.
2717/1999 (Α’ 97), περί Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.
4. Η άσκηση δικαστικής προσφυγής κατά της προσωρινής ή
οριστικής ανάκλησης της άδειας, καθώς και κατά της απόφασης
που εκδόθηκε επί της ενδικοφανούς προσφυγής σύµφωνα µε την
παρ. 1, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 66
Μεταβατικές διατάξεις
1. Εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
οι αρµόδιοι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων οργανωµένων
αγορών οφείλουν να καταχωρήσουν στο Ο.Π.Σ.Α.Α. τα στοιχεία
της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 56. Αν οι αρµόδιοι φορείς λειτουργίας παραλείψουν να εκπληρώσουν την υποχρέωση του
πρώτου εδαφίου, υπόκεινται στις κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 62.
2. Οι κάτοχοι υφιστάµενων αδειών υπαίθριου εµπορίου, κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος, δραστηριοποιούνται στο εξής
σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
α) Υφιστάµενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού πωλητή διατηρούν
τις θέσεις τους στις λαϊκές αγορές όπου δραστηριοποιούνται,
σύµφωνα µε τα στοιχεία της άδειάς τους, καθώς και τη θέση
τους στο στάσιµο εµπόριο ή το δικαίωµα δραστηριοποίησης στο
πλανόδιο εµπόριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε αυτό που αναγράφεται στην άδειά τους από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
εφόσον καταβάλλουν αντίστοιχο τέλος όπως αυτό ορίζεται στον
κανονισµό λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, την απόφαση του
δήµου ή της περιφέρειας, κατά περίπτωση.
β) Υφιστάµενοι κάτοχοι αδειών επαγγελµατία πωλητή διατηρούν τις θέσεις τους στις λαϊκές αγορές όπου δραστηριοποιούνται, σύµφωνα µε τα στοιχεία της άδειάς τους, καθώς και τη θέση
τους στο στάσιµο εµπόριο ή το δικαίωµα δραστηριοποίησης στο
πλανόδιο εµπόριο για πέντε (5) έτη από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, εφόσον καταβάλλουν αντίστοιχο τέλος όπως αυτό
ορίζεται στον κανονισµό λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, την
απόφαση του δήµου ή της περιφέρειας, κατά περίπτωση.
γ) Υφιστάµενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού και επαγγελµατία
πωλητή, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν
έχουν ανανεωθεί, µπορούν να ανανεωθούν εντός έξι (6) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 17. Αν η ως άνω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, οι
παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά.
δ) Η περ. γ) δεν ισχύει για όσες από τις παλαιότερες άδειες
έχουν ανακληθεί οριστικά ή οι κάτοχοί τους έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν:
i) για όσες άδειες έχουν ανακληθεί οριστικά, σύµφωνα µε προγενέστερο νοµοθετικό πλαίσιο,
ii) για τις άδειες οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνταξιοδοτηθεί
λόγω γήρατος,
iii) για τους παραγωγούς που είχαν υπαχθεί στην παρ. 4 του
άρθρου 13 του ν. 4497/2017 (Α’ 171).
3. Θέσεις που έχουν προκηρυχθεί πριν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 59 του ν.
4497/2017, χορηγούνται σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης που έχει εκδοθεί. Η Περιφέρεια δύναται να επαναπροκηρύξει
τις θέσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. δ) της παρ. 1 του
άρθρου 14.
4. Για υφιστάµενους αδειούχους οι οποίοι δραστηριοποιούνται, σύµφωνα µε τα στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή αγορά,
διενεργείται, εντός της ίδιας λαϊκής αγοράς, η διαδικασία αρχικά
της «βελτίωσης θέσης» και στη συνέχεια της «χορήγησης
θέσης».
i. Για υφιστάµενους αδειούχους οι οποίοι δραστηριοποιούνται,
σύµφωνα µε τα στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή αγορά και
στους οποίους έχει χορηγηθεί η θέση που κατέχουν µε διοικητική
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πράξη, διενεργείται η διαδικασία βελτίωσης θέσης. Η βελτίωση
θέσης αφορά τις κενές θέσεις µίας (1) λαϊκής αγοράς.
ii. Σε υφιστάµενους αδειούχους οι οποίοι δραστηριοποιούνται,
σύµφωνα µε τα στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή αγορά, χωρίς
να τους έχει αποδοθεί η θέση που κατέ- χουν µε διοικητική
πράξη σύµφωνα µε νοµοθετικό πλαίσιο προγενέστερο του ν.
4497/2017, το άρθρο 101 του
ν. 4605/2019 (Α’ 52)
και το άρθρο 35 του ν. 4497/2017, χορηγείται θέση µε διοικητική
πράξη του φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
Η διαδικασία βελτίωσης και χορήγησης θέσης διενεργείται ως
ακολούθως:
α) Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ή Δηµάρχου (ανάλογα µε τον φορέα λειτουργίας), συγκροτούνται πενταµελείς επιτροπές, που αποτελούνται από τρία (3) αιρετά µέλη του φορέα
λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και ορίζονται από τον Περιφερειάρχη ή τον Δήµαρχο και δύο (2) εκπροσώπους των πωλητών,
έναν παραγωγό και έναν επαγγελµατία, που υποδεικνύονται από
τα συλλογικά όργανα των πωλητών κατόπιν πρόσκλησης του
φορέα λειτουργίας.
β) Με την απόφαση της περ. α) ορίζεται προθεσµία εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για όσους πωλητές κατέχουν θέση που τους έχει
αποδοθεί µε διοικητική πράξη και επιθυµούν βελτίωση αυτής. Η
εκδήλωση ενδιαφέροντος για συµµετοχή στη διαδικασία βελτίωσης καθιστά αυτοµάτως τη θέση την οποία κατείχαν µέχρι εκείνη
τη στιγµή κενή. Με το πέρας της διαδικασίας ο πωλητής επανέρχεται είτε στην αρχική θέση που κατείχε είτε σε όποια του αποδοθεί µέσω της διαδικασίας.
Μετά την παρέλευση της προθεσµίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιτροπή της περ. α) καταγράφει τους πωλητές και τις θέσεις που καταλαµβάνουν, καθώς και τις κενές θέσεις στις λαϊκές
αγορές που υπάγονται στην αρµοδιότητά της. Ως κενές θέσεις,
νοούνται:
βα) όσες έχουν προκύψει µετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος
για συµµετοχή στη διαδικασία,
ββ) όσες καταλαµβάνονται από πωλητές στους οποίους έχει
αποδοθεί θέση, σύµφωνα µε τα άρθρα 32, 33 και την παρ. 3 του
άρθρου 59 του ν. 4497/2017,
βγ) όσες δεν καταλαµβάνονται από πωλητή.
γ) Η ανωτέρω επιτροπή καταγράφει τους πωλητές της περ.i
και καταρτίζει προσωρινό πίνακα ο οποίος αναρτάται στη λαϊκή
αγορά, καθώς και στην ιστοσελίδα του φορέα λειτουργίας.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών και
εξετάζονται από την ίδια επιτροπή. Μετά την εξέταση των ενστάσεων αναρτάται, ως ανωτέρω, ο οριστικός πίνακας καταγραφής.
Ακολουθεί αξιολόγηση των πωλητών από την επιτροπή, µε κριτήρια ως εξής: γα) παλαιότητα άδειας (αφορά στο έτος έκδοσης
της άδειας): πέντε (5) µόρια, ανά έτος παλαιότητας, γβ) ενηµερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) (φορολογική
ενηµερότητα): τριάντα (30) µόρια. Για την απόδειξη των ανωτέρω
ο πωλητής υποβάλλει στον φορέα λειτουργίας µε την αίτησή του
αντίγραφο της άδειάς του, καθώς και τις ενηµερότητες εντός
προθεσµίας που καθορίζει ο φορέας λειτουργίας από την ηµεροµηνία ανάρτησης του οριστικού πίνακα. Ο υποψήφιος οφείλει
να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος µέχρι και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων.
Κατόπιν της αξιολόγησης η επιτροπή καταρτίζει πίνακα µε
τους πωλητές σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας, καθώς και τη
θέση τους στην αγορά. Σε περίπτωση ισοβαθµίας διενεργείται
δηµόσια κλήρωση. Στον πίνακα περιλαµβάνονται και οι κενές θέσεις (θέσεις που δεν κατέχει πωλητής). Οι πωλητές, κατά σειρά
προτεραιότητας, επιλέγουν από τον πίνακα θέση στην αγορά. Η
Επιτροπή καταρτίζει πίνακα στον οποίο αναγράφονται οι πωλητές µε τις θέσεις επιλογής τους. Μετά και την εξέταση τυχόν ενστάσεων η επιτροπή καταρτίζει οριστικό πίνακα, σύµφωνα µε τον
οποίο ο φορέας λειτουργίας χορηγεί µε απόφασή του θέση
στους πωλητές.
Μετά το πέρας της διαδικασίας της βελτίωσης θέσης η επιτροπή της περ. α) καταγράφει τους πωλητές της περ. ii και διενεργεί τη διαδικασία χορήγησης θέσης, σύµφωνα µε την περ. γ).
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της βελτίωσης και της
χορήγησης θέσης σε κάθε λαϊκή αγορά όλοι οι δραστηριοποιού-
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µενοι πωλητές κατέχουν θέση που τους έχει χορηγηθεί µε διοικητική πράξη. Οι θέσεις αυτές είναι αριθµηµένες από τον φορέα
λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζει το τοπογραφικό διάγραµµα της
αγοράς.
5. Δεν επιτρέπεται η προκήρυξη για τη χορήγηση θέσεων δραστηριοποίησης επαγγελµατιών πωλητών σε λαϊκές αγορές, σύµφωνα µε τα άρθρα 13 έως 16, χωρίς προηγουµένως να έχει
διενεργηθεί η διαδικασία της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 14
και της παρ. 4 του παρόντος. Για τους παραγωγούς πωλητές απαιτείται επίσης να έχει προηγουµένως διενεργηθεί η διαδικασία της
παρ. 4.
6. Αν τα οριζόµενα στην περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 14 και
την παρ. 4 του παρόντος, δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός έξι (6)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όλες οι θέσεις της
λαϊκής αγοράς προκηρύσσονται σύµφωνα µε τα άρθρα 13 έως 16.
7. Κάτοχοι άδειας και θέσης χειροτέχνη - καλλιτέχνη που χορηγήθηκαν σύµφωνα µε τον ν. 4497/2017, δραστηριοποιούνται σε
θέση αγοράς χειροτεχνών - καλλιτεχνών του οικείου δήµου κατόπιν συµµετοχής στην προκήρυξη του οικείου δήµου. Εναλλακτικά
η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του δήµου χορήγησης της
άδειας και της θέσης χωρίς να απαιτείται η συµµετοχή σε προκήρυξη, µε καταβολή του τέλους της θέσης, όπως ορίζεται στον κανονισµό λειτουργίας της αγοράς. Στην περίπτωση αυτή η έναρξη
της δραστηριοποίησης και η επαναχορήγηση (ανανέωση) της
θέσης τους διενεργούνται ταυτόχρονα µε όσους λαµβάνουν για
πρώτη φορά θέση µέσω προκήρυξης, σύµφωνα µε το παρόν.
Μέχρι την ίδρυση και την έναρξη λειτουργίας των αγορών χειροτεχνών - καλλιτεχνών, οι ανωτέρω κάτοχοι αδειών δραστηριοποιούνται στις θέσεις που τους έχουν χορηγηθεί.
8. Υφιστάµενοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάτοχοι
άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, που έχουν την καλλιέργειά τους εντός της Περιφέρειας Αττικής και η καλλιεργούµενη έκταση δεν υπερβαίνει τα είκοσι (20) στρέµµατα, δύνανται
να αιτηθούν τη µετατροπή της άδειάς τους σε άδεια επαγγελµατία
πωλητή ως ακολούθως:
α) Αρµόδια αρχή για τη µετατροπή της άδειας είναι ο δήµος µόνιµης κατοικίας του πωλητή. Για τους παραγωγούς των οποίων ο
δήµος µόνιµης κατοικίας ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής σύµφωνα µε τα στοιχεία της άδειάς τους, σε λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής αρµόδια αρχή είναι η Περιφέρεια Αττικής.
β) Μαζί µε την αίτησή του ο πωλητής υποβάλλει στην αρµόδια
αρχή και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονοµικές εκκρεµότητες
αναφορικά µε την καταβολή των τελών του άρθρου 23. Οι αρµόδιες αρχές θεώρησης οφείλουν να εξετάσουν το αληθές της δήλωσης αυτής.
γ) Κατά τη µετατροπή της άδειας τα προϊόντα εµπορίας δεν µεταβάλλονται, αλλά προσαρµόζονται στις κατηγορίες προϊόντων
των επαγγελµατιών πωλητών.
δ) Μετά από τη µετατροπή της άδειας σε επαγγελµατική και
εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι πωλητές δραστηριοποιούνται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περ. β) της παρ. 2. Μετά την πάροδο της ως άνω
προθεσµίας δεν επιτρέπεται η µετατροπή.
ε) Για τον αριθµό των αδειών παραγωγών που µετατρέπονται
σε επαγγελµατικές, προκηρύσσονται αντίστοιχες άδειες παραγωγών σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 13 έως 16.
9. Για τις ειδικές περιπτώσεις υφιστάµενων αγορών ορίζονται
τα εξής:
α) Οι κυριακάτικες αγορές που λειτουργούν κατά την έναρξη
του παρόντος, µε Κανονισµό Λειτουργίας που έχει εκδοθεί µε
βάση προγενέστερο θεσµικό πλαίσιο, εξακολουθούν να λειτουργούν ως έχουν. Αν κριθεί απαραίτητο, ο Κανονισµός Λειτουργίας
συµπληρώνεται, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία της
αγοράς. Λοιπές βραχυχρόνιες αγορές οφείλουν να εναρµονίσουν
τον Κανονισµό Λειτουργίας τους εντός έξι (6) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
β) Ο κάτοχος άδειας πωλητή κυριακάτικης αγοράς, σύµφωνα
µε προγενέστερες του παρόντος διατάξεις, δραστηριοποιείται
στις κυριακάτικες αγορές για τις οποίες του έχει χορηγηθεί η
άδεια, η οποία ισχύει έως τη συνταξιοδότησή του. Ο κάτοχος
άδειας ρακοσυλλέκτη δραστηριοποιείται στις αγορές ρακοσυλλε-
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κτών για τις οποίες του έχει χορηγηθεί η άδεια, η οποία ισχύει έως
τη συνταξιοδότησή του.
10. Με αποφάσεις των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες εκδίδονται εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, καθορίζεται η διάρθρωση της υπηρεσίας
που θα έχει τις αρµοδιότητες του φορέα λειτουργίας λαϊκών αγορών των δήµων που ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
11. Οι κάτοχοι αδειών που δραστηριοποιούνται έξι (6) ηµέρες
και λαµβάνουν επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης, δεν δικαιούνται
να ανανεώσουν την άδειά τους µετά από τη λήξη της.
12. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων καθορισµού τελών από
τις αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 23 ισχύουν αυτές που
εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος του ν. 4497/2017 ή προγενέστερου νοµοθετικού πλαισίου.
13. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων του άρθρου 67:
α) για τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 67, ισχύει το
άρθρο 3 του ν. 4497/2017,
β) για τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 67, ισχύουν τα
άρθρα 7 και 17, καθώς και η περ. ε) του άρθρου 31 του ν.
4497/2017,
γ) για τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 67, ισχύει η παρ.
4 του άρθρου 27 του ν. 4497/2017,
δ) για τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 67, ισχύει το
άρθρο 38 του ν. 4497/2017, ως προς τους όρους και τα είδη διάθεσης στις βραχυχρόνιες αγορές,
ε) για τα οριζόµενα στις παρ. 6 και 7 και του άρθρου 67
ισχύουν τα άρθρα 5, 15 και η παρ. 3 του άρθρου 38 του
ν.
4497/2017.
14. Υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπαίθριες αγορές, οι οποίες δεν ανήκουν στις κατηγορίες της περ.
α) του άρθρου 3, καταργούνται αυτοδικαίως εντός τριών (3)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
15. Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, χωρίς απόφαση ίδρυσης, κανονισµό λειτουργίας και τοπογραφικό διάγραµµα, οι αρµόδιοι φορείς
λειτουργίας οφείλουν να προβούν στην έκδοση αυτών και την
καταχώρισή τους στο Ο.Π.Σ.Α.Α. εντός τριών (3) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος. Η παράλειψη των ενεργειών του
πρώτου εδαφίου επισύρει τις κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου
62. Για τη βελτίωση και χορήγηση θέσης ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 3.
Άρθρο 67
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας
τροφίµων που διατίθενται στο υπαίθριο εµπόριο.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται τα
είδη πώλησης για τον παραγωγό και τον επαγγελµατία πωλητή.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται ο τρόπος αλλαγής και προσθήκης πωλούµενων προϊόντων, η συνδυαστική πώλησή τους και η µορφή, τα αναγραφόµενα
στοιχεία στην πινακίδα που οφείλουν να τηρούν στα σηµεία πώλησης (πάγκους) οι παραγωγοί και επαγγελµατίες πωλητές λαϊκών αγορών, καθώς και η αντιστοίχιση των ειδών των νέων και
των παλαιών ειδών που πωλούν οι επαγγελµατίες πωλητές.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση, τη
µεταβίβαση και την ανανέωση της άδειας παραγωγού και επαγγελµατία πωλητή και των αντίστοιχων θέσεων ή δικαιωµάτων
δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι δραστηριοποίησης πωλητών στο
υπαίθριο εµπόριο, ο αριθµός των θέσεων και οι τοµείς των διατιθέµενων προϊόντων ανά είδος στις λαϊκές αγορές.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας των βραχυχρόνιων

αγορών και τα είδη προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται ή
παρέχονται σε αυτές.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης και τα στοιχεία
της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στο υπαίθριο εµπόριο, για τη συµµετοχή πωλητών σε βραχυχρόνιες αγορές.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται τα στοιχεία της άδειας χορήγησης θέσης και δικαιώµατος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο παραγωγού και
επαγγελµατία πωλητή υπαίθριου εµπορίου.
8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται τα στοιχεία της άδειας χορήγησης θέσης δραστηριοποίησης χειροτέχνη - καλλιτέχνη.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή σε γνωστοποίηση
της λειτουργίας των καντινών σε ιδιωτικό χώρο, σύµφωνα µε τον
ν. 4442/2016 (Α’ 230).
10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
µπορεί να καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές της χορηγούµενης άδειας, της θέσης δραστηριοποίησης και του δικαιώµατος
δραστηριοποίησης πωλητή στο πλανόδιο εµπόριο, καθώς και της
βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στο υπαίθριο
εµπόριο.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι οµάδες χρηστών, καθώς και η λειτουργία και οι όροι χρήσης, κάθε τεχνικό ή
άλλο θέµα σχετικό µε το Ο.Π.Σ.Α.Α. και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρµας λαϊκής αγοράς.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισµού µπορεί
να ορίζονται οι αρµόδιες αρχές και φορείς λειτουργίας για την
εν γένει λειτουργία του υπαίθριου εµπορίου και να θεσπίζονται
όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης των κατόχων αδειών
υπαίθριου εµπορίου σε χώρους αρµοδιότητας κάθε νοµικής µορφής φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα (Οργανισµούς
Λιµένων Α.Ε., Λιµενικά Ταµεία, Δηµοτικά Λιµενικά Ταµεία και Δηµοτικά Λιµενικά Γραφεία), στη χερσαία ζώνη τουριστικών λιµένων
που χωροθετούνται και αδειοδοτούνται από το Υπουργείο Τουρισµού, σε πλοία και σε µόνιµα αγκυροβοληµένα πλοία ή πλωτά
µέσα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
13. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών µπορεί να
εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των ελεγκτικών οργάνων του άρθρου 59 και να δίνονται κατευθυντήριες γραµµές για την άσκηση
των ελέγχων.
14. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
µπορεί να εξειδικεύεται το περιεχόµενο της εντολής ελέγχου της
παρ. 1 του άρθρου 61, καθώς και της έκθεσης ελέγχου της παρ.
2 του ιδίου άρθρου.
15. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της ισχύος του δευτέρου εδαφίου
της παρ. 4 του άρθρου 56, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα
µε την υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων από τους δραστηριοποιούµενους στις λαϊκές αγορές στην ψηφιακή πλατφόρµα ekatanalotis.
16. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
δύναται να εξειδικεύονται τα αντικείµενα της οικονοµικής δραστηριότητας των νοµικών προσώπων και των επιχειρήσεων που
µπορούν να δραστηριοποιούνται στις ειδικές θεµατικές αγορές
του άρθρου 42.
Άρθρο 68
Καταργούµενες διατάξεις
1. Καταργούνται η παρ. 12 του άρθρου 1 και το άρθρο 7α του
ν. 2323/1995 (Α’ 145), περί εξουσιοδότησης για την έκδοση προεδρικού διατάγµατος για τον καθορισµό των ειδικών όρων και
των προϋποθέσεων για τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση
των αδειών άσκησης δραστηριότητας υπαίθριου εµπορίου και
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Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εµπορίου, αντιστοίχως.
2. Καταργούνται το άρθρο 23 και η παρ. 1 του άρθρου 39 του
ν. 4264/2014 (Α’ 118), περί αδειών υπαίθριου εµπορίου.
3. Από την έκδοση των αποφάσεων των Περιφερειών Αττικής
και Κεντρικής Μακεδονίας της παρ. 10 του άρθρου 66, καταργείται το άρθρο 84 του ν. 4314/2014 (Α’ 265), περί διάρθρωσης
των Διευθύνσεων Λαϊκών Αγορών των Περιφερειών Αττικής και
Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Καταργούνται τα άρθρα 1 έως 60 του ν. 4497/2017 (Α’ 171),
περί άσκησης υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΣΚΗΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 69
Υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες
1. Για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως πίστες
αυτοκινητιδίων, µουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που ασκούνται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ως εµπορικές δραστηριότητες σε υπαίθριους χώρους,
απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Στο παρόν δεν
υπάγονται οι δραστηριότητες θεµατικών πάρκων (λούνα παρκ),
τσίρκων και παγοδρόµιων του Κεφαλαίου ΙΘ’ του ν. 4442/2016
(Α’ 230), οι οποίες αδειοδοτούνται δυνάµει των διατάξεων αυτού.
‘Οπου στο άρθρο 119 του ν. 4442/2016 αναφέρεται το άρθρο 39
του ν. 4497/2017 (Α’ 197) νοείται το παρόν άρθρο.
2. Αρµόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι οι δήµοι της χώρας.
Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι διάφορες από το υπαίθριο εµπόριο και δεν υπάρχει περιορισµός στη δραστηριοποίηση των
φυσικών ή νοµικών προσώπων που πληρούν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις.
3. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της παρ. 1, εκτός από τις ειδικότερες διατάξεις που ρυθµίζουν τις ως άνω δραστηριότητες, απαιτούνται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) γνωµάτευση κτηνιάτρου της αρµόδιας οργανικής µονάδας
κτηνιατρικής της κατά τόπον αρµόδιας Περιφέρειας, αν πρόκειται για έκθεση ζώων, περί της υγειονοµικής καταλληλότητας των
ζώων,
β) γνωµάτευση του συµβουλίου «περί θεάτρων και κινηµατογράφων» του άρθρου 2 του α.ν. 445/1937 (Α’ 22), αν πρόκειται
για θεµατικό πάρκο (λούνα-παρκ), τσίρκο, συναυλίες, πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις και λοιπές παρεµφερείς εγκαταστάσεις
και δραστηριότητες, για την καταλληλότητα των χώρων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού,
γ) βεβαίωση µηχανικού διπλωµατούχου ανώτατης σχολής για
την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών,
δ) βεβαίωση ηλεκτρολόγου µηχανικού ανώτατης σχολής, περί
της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
ε) βεβαίωση διπλωµατούχου χηµικού ανώτατης σχολής για την
επικινδυνότητα των χρησιµοποιουµένων αερίων ή άλλων υλών,
στ) βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.),
όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων
ή άλλων τεχνικών µέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται
στους οικείους κανονισµούς της, και στους εν γένει κανόνες
ασφαλείας του εναερίου χώρου,
ζ) βεβαίωση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) και του Διαχειριστή Ελληνικού
Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) για την
ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να
γίνει πτήση ή ανύψωση.
4. Ο χρόνος άσκησης υπαίθριων δραστηριοτήτων µε ψυχαγωγικό αντικείµενο προσωρινού χαρακτήρα, σε ένα συγκεκριµένο
χώρο, δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) συνεχόµενους
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µήνες. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι οι υπαίθριες δραστηριότητες µε ψυχαγωγικό αντικείµενο έχουν µόνιµο χαρακτήρα και εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις. Οι
µεµονωµένες ψυχαγωγικές δραστηριότητες ακολουθούν τους
όρους και τις προϋποθέσεις των αυτοτελών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και αρµόδια υπηρεσία για την αδειοδότησή τους
είναι αυτή της κύριας δραστηριότητας.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισµού δύναται να ορίζονται οι αρµόδιες αρχές και να θεσπίζονται όροι και
προϋποθέσεις άσκησης υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων σε χώρους αρµοδιότητας κάθε νοµικής µορφής φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα (Οργανισµούς Λιµένων Α.Ε.,
Λιµενικά Ταµεία, Δηµοτικά Λιµενικά Ταµεία και Δηµοτικά Λιµενικά
Γραφεία), στη χερσαία ζώνη τουριστικών λιµένων που χωροθετούνται και αδειοδοτούνται από το Υπουργείο Τουρισµού, σε
πλοία και σε µόνιµα αγκυροβοληµένα πλοία ή πλωτά µέσα,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 70
Ωράριο λειτουργίας θεάτρων και κινηµατογράφων
1. Τα θέατρα και οι κινηµατογράφοι που λειτουργούν σε κλειστές αίθουσες µπορούν να λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του
εικοσιτετραώρου στο µέτρο που δεν διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.
2. Τα θέατρα και οι κινηµατογράφοι που λειτουργούν σε υπαίθριους χώρους µπορούν να λειτουργούν από τις 08.00 π.µ. έως
και την 1:15 π.µ. στο µέτρο που δεν διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.
3. Προκειµένου να µην διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων, η στάθµη του ήχου που προκαλείται από τη λειτουργία
του θεάτρου ή του κινηµατογράφου, κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα εξήντα πέντε (65) db (A) σε
οποιοδήποτε σηµείο που βρίσκεται στα όρια ή εκτός των ορίων
του οικοπέδου στο οποίο είναι εγκατεστηµένο. Η διαδικασία της
µέτρησης της ηχοστάθµης διενεργείται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις και ιδίως της
απόφασης του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων υπό στοιχεία Α5/3010/14.8.1985 (Β’ 593).
4. Επιχείρηση που παραβιάζει τις παρ. 1 έως 3 τιµωρείται µε
διοικητικό πρόστιµο ύψους: α) δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και β)
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε επανάληψη της παράβασης εντός ενός έτους από την τελευταία παράβαση.
5. Αρµόδιες αρχές για τον έλεγχο της τήρησης της παρ. 2,
καθώς και για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων της παρ.
4, είναι η Ελληνική Αστυνοµία και η Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 71
Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας
δραστηριοτήτων στον τοµέα της εκπαίδευσης
- Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΗ’ στον ν. 4442/2016
Μετά από το άρθρο 277 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) προστίθεται
Κεφάλαιο ΛΗ’ ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΗ’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.), ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ
Άρθρο 278
Πεδίο εφαρµογής
Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος εµπίπτουν τα Ιδιωτικά Ιν-
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στιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), τα Φροντιστήρια,
τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα Κολλέγια, µε κωδικούς NACE
85.41 και 85.59.
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), εξαιρουµένων των
νοµικών προσώπων που ρυθµίζοντας από τον ν. 4430/2016 (Α’
205) (κοιν. Σ.ΕΠ.) µπορούν να ασκούν δραστηριότητα Ιδιωτικών
Ι.Ε.Κ., Φροντιστηρίων, Κέντρων Ξένων γλωσσών και Κολλεγίων.
Άρθρο 279
Αρµόδιες αρχές
Αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή του παρόντος είναι το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ειδικότερα:
(α) Ο αρµόδιος Γενικός Διευθυντής, κατά το άρθρο 109 του ν.
4622/2019 (Α’ 133) και, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρµογής της ανωτέρω διάταξης, ο Υπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας των
Κολλεγίων και ο Γενικός Γραµµατέας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ..
(β) Ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.
Άρθρο 280
Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων
στον τοµέα της εκπαίδευσης
1. Τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. και τα Κολλέγια υπάγονται, για την ίδρυση
και λειτουργία τους, σε καθεστώς έγκρισης του άρθρου 7. Η έγκριση δίδεται από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 109 του ν. 4622/2019
(Α’ 133). Σε καθεστώς έγκρισης υπάγονται τα Φροντιστήρια και τα
Κέντρα Ξένων Γλωσσών, των οποίων ο συνολικός αριθµός εκπαιδευοµένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική µονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) υπερβαίνει τον αριθµό των
εβδοµήντα πέντε (75) εκπαιδευοµένων.
2. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται µε απόφαση
της αρµόδιας αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 279, η οποία, στην
περίπτωση των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και των Κολλεγίων, δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από κατάθεση πλήρους αίτησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας και δικαιολογητικών, που υποβάλλεται µε ευθύνη του φορέα της δραστηριότητας.
Για την έγκριση
Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. και Κολλεγίου απαιτείται η διατύπωση γνώµης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη συνδροµή των κτιριολογικών προϋποθέσεων, σύµφωνα µε τη διαδικασία της περ. 13 της
υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του
ν.
4093/2012 (Α’ 222).
3. α) Εντός πέντε (5) µηνών από την κατάθεση πλήρους αίτησης
έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας και δικαιολογητικών, η αρµόδια
αρχή εξετάζει τα υποβληθέντα στοιχεία και, εφόσον συντρέχουν
οι νόµιµες προϋποθέσεις, εκδίδει την έγκριση για την ίδρυση και
λειτουργία της δραστηριότητας ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογηµένα. Στην περίπτωση διατύπωσης γνώµης της περ. 13 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’
222), απαιτείται η διαβίβαση των κτιριολογικών φακέλων στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εντός δέκα (10) ηµερών από την υποβολή τους στο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.
β) Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας
και εντός της προαναφερθείσας προθεσµίας, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υποχρεούται να διενεργήσει αυτοψία στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας, για τη διαπίστωση της τήρησης της σχετικής
νοµοθεσίας.
γ) Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία για την έκδοση της έγκρισης, τεκµαίρεται ότι η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας έχει χορηγηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 8, και ο ενδιαφερόµενος µπορεί
να ζητήσει από την αρµόδια αρχή τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.

4. Η αίτηση χορήγησης έγκρισης κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή στην αρµόδια αρχή. Μετά από την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος
Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14, κατά το µέρος που αφορά στην έγκριση ίδρυσης και
λειτουργίας των δραστηριοτήτων της παρ. 1, η διαδικασία έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας αυτών διεκπεραιώνεται αποκλειστικά µέσω του συστήµατος αυτού.
5. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας τροποποιείται µετά από
αίτηση του φορέα της δραστηριότητας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που τηρείται για τη χορήγηση της έγκρισης. Με την απόφαση
της παρ. 1 του άρθρου 286 καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης
της έγκρισης, η οποία εφαρµόζεται και για την τροποποίησή της.
6. Ο φορέας της δραστηριότητας, επί ποινή ανάκλησης της
έγκρισης, υποχρεούται να ενηµερώνει αµελλητί την αρµόδια
αρχή για κάθε µεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησης της έγκρισης και για τη συνδροµή ασυµβίβαστων ιδιοτήτων.
7. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας µεταβιβάζεται, εφόσον
: α) οι κατά νόµο προϋποθέσεις χορήγησης της έγκρισης συντρέχουν στο πρόσωπο του νέου φορέα και β) δεν συντρέχουν
µεταβολές της ισχύουσας άδειας που δεν έχουν τύχει έγκρισης
από τον αρµόδιο φορέα. Εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνοµα
του παλαιού φορέα εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη
τους. Η µεταβίβαση εγκρίνεται από την αρµόδια αρχή που χορηγεί την έγκριση µετά από σχετική αίτηση, η οποία συνοδεύεται
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
8. Για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας, για την έγκριση
της τροποποίησής της, καθώς και για την έγκριση της µεταβίβασής της απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύµφωνα µε το
άρθρο 11 και την κοινή απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 286.
9. Η αρµόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αµελλητί τις εγκρίσεις και τις τυχόν τροποποιήσεις τους στις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές, προκειµένου να ασκούν τις ελεγκτικές τους
αρµοδιότητες σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 282.
Άρθρο 281
Γνωστοποίηση λειτουργίας δραστηριοτήτων
στον τοµέα της εκπαίδευσης
1. Τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, των οποίων
ο συνολικός αριθµός εκπαιδευοµένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική µονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο)
δεν υπερβαίνει τον αριθµό των εβδοµήντα πέντε (75) εκπαιδευοµένων, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6.
2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά
µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου
14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. κατά το
µέρος που αφορά στη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων της
παρ. 1, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική
µορφή στην αρµόδια αρχή.
3. Η αρµόδια αρχή παραλαµβάνει τη γνωστοποίηση, η οποία
υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας µε ευθύνη του
για τα περιλαµβανόµενα σε αυτήν στοιχεία, και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο
φορέας µπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.
4. Αν πρόκειται να µεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα
στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας
υποχρεούται σε προηγούµενη γνωστοποίηση της επιδιωκόµενης
µεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας, εφαρµόζεται το άρθρο 9. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται µε το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας εκδίδονται
στο πρόσωπο του νέου φορέα. Ο φορέας της δραστηριότητας,
επί ποινή διακοπής της λειτουργίας, οφείλει να ενηµερώνει την
αρµόδια αρχή για κάθε µεταβολή σχετική µε τις νόµιµες προϋποθέσεις λειτουργίας της δραστηριότητας ή για τη συνδροµή
ασυµβίβαστων ιδιοτήτων.
5. Πριν από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης, ή της
γνωστοποίησης µεταβολής, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία
δεν συνυποβάλλονται µε τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται µαζί
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µε το αποδεικτικό υποβολής της στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.
6. Για την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας των δραστηριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύµφωνα µε το άρθρο 11 και την κοινή απόφαση της
παρ. 3 του άρθρου 285.
7. Η αρµόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αµελλητί, τόσο
την αρχική γνωστοποίηση, όσο και τις µεταβολές της στις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές, προκειµένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές
τους αρµοδιότητες.
8. Το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνόλου των εσόδων από
τη θέσπιση του παραβόλου εισπράττεται υπέρ Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ., ως
αρµόδιας αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 279, για την έγκριση και
γνωστοποίηση λειτουργίας των Φροντιστηρίων και των Κέντρων
Ξένων Γλωσσών και το είκοσι τοις εκατό (20%) υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισµού, προκειµένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Άρθρο 282
Έλεγχοι και ενέργειες εποπτείας
Κατά τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του παρόντος, οι αρµόδιες ελεγκτικές αρχές που προσδιορίζονται µε την απόφαση
της παρ. 1 του άρθρου 285 δύνανται να διενεργούν ελέγχους και
να προβαίνουν σε ενέργειες εποπτείας, κατ’ αναλογία των οριζόµενων στα άρθρα 127 έως 157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), µε
σκοπό την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των φορέων των
δραστηριοτήτων µε τις διατάξεις του παρόντος. Μέχρι την πλήρη
εφαρµογή του ν. 4512/2018 η αρµόδια αρχή του άρθρου 279 διενεργεί εκ των υστέρων αυτοψίες, όταν απαιτείται βάσει κριτηρίων κινδύνου.
Άρθρο 283
Προϋποθέσεις λειτουργίας σχετιζόµενες
µε το πρόσωπο του φορέα
1. Φυσικό πρόσωπο µπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες του
άρθρου 278, εφόσον:
α) έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
β) έχει µόνιµη εγκατάσταση σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.),
γ) δεν έχει την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου
Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. και την ιδιότητα του κληρικού,
δ) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει κατατεθεί αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης,
ε) το αιτούν φυσικό πρόσωπο δεν έχει καταδικασθεί αµετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργηµα ή για ένα από τα
πληµµελήµατα, τετελεσµένα ή σε απόπειρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωµατικής βλάβης, για παράβαση των διατάξεων περί
ναρκωτικών ή για έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
στ) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα
(ν. 3528/2007, Α’ 26),
ζ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης
αδείας ή διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα
εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία διετία.
2. Νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων και των Ν.Π.Δ.Δ.,
µπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες του άρθρου 278, εφόσον:
α) η καταστατική έδρα του βρίσκεται σε κράτος µέλος της
Ε.Ε.. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται αλλοδαπά µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, σχολεία
των οποίων έχουν αδειοδοτηθεί βάσει του άρθρου 5 του ν.
4862/1931 (Α’ 2),
β) ο σκοπός του, σύµφωνα µε το καταστατικό του, αφορά και
στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης,
γ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερο,
δ) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει κατατεθεί αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης,
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ε) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης
της αδείας ή της διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό
φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία διετία,
στ) ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου, εξαιρουµένων των εκπροσώπων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, πληροί τις προϋποθέσεις των περ. γ’ έως ζ’ της παρ. 1.
3. Τα νοµικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ., των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και των νοµικών προσώπων των οποίων τα µέλη ή µέρος των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου ή της Διοικήσεώς τους ορίζονται ως εκ της ιδιότητάς
τους (ex officio), µπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες του άρθρου 278, εφόσον οι µέτοχοι ή οι εταίροι τους ή τα µέλη των διοικήσεών τους, δεν έχουν την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου,
υπαλλήλου οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου
Ν.Π.Δ.Δ..
Άρθρο 284
Κυρώσεις
1. Για τις δραστηριότητες του παρόντος που υπάγονται σε καθεστώς έγκρισης, η λειτουργία της δραστηριότητας χωρίς αυτή
να έχει λάβει έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας, επισύρει την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 2 του άρθρου 15. Αρµόδιο όργανο
για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων είναι η αρµόδια αρχή
του άρθρου 279, ανάλογα µε το είδος της δραστηριότητας.
2. Για τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου που υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης, η παράλειψη υποβολής αρχικής γνωστοποίησης, ή η παράλειψη υποβολής γνωστοποίησης
µεταβολής, ή η γνωστοποίηση αναληθών στοιχείων, επισύρει την
επιβολή των κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 σε βάρος του
φορέα της δραστηριότητας. Αρµόδιο όργανο για την επιβολή
των κυρώσεων είναι η αρµόδια αρχή του άρθρου 279, ανάλογα
µε το είδος της δραστηριότητας.
Για τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου που υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης, όπου προβλέπεται ως κύρωση
η ανάκληση της αδείας, από την έναρξη ισχύος του παρόντος
Κεφαλαίου νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας.
3. Ειδικά για την περίπτωση που βεβαιώνονται πρόστιµα σύµφωνα µε το άρθρο 15 σε δραστηριότητες που υπάγονται σε καθεστώς έγκρισης ή γνωστοποίησης του παρόντος Κεφαλαίου
και, κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στο πρώτο εδάφιο της
παρ. 4 του άρθρου 15, επί των εισπραττόµενων προστίµων για
την επιβολή και είσπραξη των οποίων αρµόδιος είναι ο
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) αποτελεί
έσοδο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%)
αποδίδεται στον ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισµού.
4. Σε περίπτωση παραβίασης επιµέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται οι κυρώσεις της κείµενης νοµοθεσίας
από τα αρµόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.
Άρθρο 285
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το
περιεχόµενο, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η διαδικασία
της έγκρισης, της τροποποίησης και της µεταβίβασης της έγκρισης, οι αρχές και τα αρµόδια όργανα στα οποία κοινοποιούνται
οι εγκρίσεις και οι τροποποιήσεις τους, προκειµένου αυτές να
ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρµοδιότητες και κάθε τεχνική ή
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την έγκριση, την τροποποίηση και τη µεταβίβασή της, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το
περιεχόµενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση
επικείµενης µεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται
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η γνωστοποίηση, προκειµένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους
αρµοδιότητες και κάθε τεχνική ή άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
σχετικά µε τη γνωστοποίηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το ύψος των παραβόλων της παρ. 8 του άρθρου 280,
αναφορικά µε την έγκριση, και της παρ. 6 του άρθρου 281, αναφορικά µε τη γνωστοποίηση, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής
τους, ο τρόπος µεταφοράς των πιστώσεων στα αρµόδια όργανα,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα, σύµφωνα µε το άρθρο 11.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόµενων κυρώσεων του
άρθρου 284, η κλιµάκωση και τα κριτήρια επιµέτρησης αυτών
εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, για τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε γνωστοποίηση, και της παρ. 2 του άρθρου 15, για τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε έγκριση και
γνωστοποίηση, η διαδικασία επιβολής τους, οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας των δραστηριοτήτων σε περίπτωση έλλειψης
έγκρισης ή έλλειψης γνωστοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
Άρθρο 286
Μεταβατικές διατάξεις
1. α) Οι άδειες για τις δραστηριότητες του άρθρου 278 που
έχουν χορηγηθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν επέλθει
µεταβολές των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας. Σε περίπτωση µεταβολής στοιχείου, ο φορέας της οικονοµικής δραστηριότητας της παρ. 1 του άρθρου 280 υποχρεούται σε υποβολή
αίτησης έγκρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 280, και ο φορέας της
οικονοµικής δραστηριότητας της παρ. 1 του άρθρου 281 υποχρεούται σε γνωστοποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 281. Μετά
από τη χορήγηση της έγκρισης ή την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από το παρόν.
β) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης τροποποίησης άδειας,
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 280, οι άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, οφείλουν να προσαρµοστούν στο παρόν.
2. Όπου στη νοµοθεσία γίνεται αναφορά σε άδεια δραστηριοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 280 εφεξής νοείται η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του παρόντος κεφαλαίου. Όπου γίνεται
αναφορά σε άδεια δραστηριοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 281,
εφεξής νοείται η γνωστοποίηση λειτουργίας του παρόντος κεφαλαίου.
3. Μέχρι την έναρξη ισχύος όλων των προβλεπόµενων στο
παρόν κανονιστικών πράξεων εφαρµόζονται, ως προς τις δραστηριότητες του άρθρου 278, η περ. 1, η υποπερ. α’ της περ. 2, το
πρώτο εδάφιο της περ. 3, οι περ. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 και
18 της υποπαρ. Θ3 και οι περ. 1, 2, 4 και 6 της υποπαρ. Θ5 της
παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως
ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. α) Εκκρεµείς, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, αιτήσεις
για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εκπαιδευτηρίου,
διεκπεραιώνονται κατ’ εφαρµογή του ν. 4093/2012, όπως ίσχυε
πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.
β) Αιτήσεις για χορήγηση ή τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Ι.Ε.Κ.
ή Κολλεγίου, οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος
του παρόντος, συνοδεύονται από πλήρη φάκελο και εκκρεµούν ή
καθίστανται εκκρεµείς προς χορήγηση ή τροποποίηση άδειας
ενώπιον της αρµόδιας υπηρεσίας, µετά από την απαιτούµενη θετική γνώµη του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, το αργότερο
έως τις 31.1.2022, και εφόσον τα σχετικά αιτήµατα διατύπωσης
γνώµης (σύµφωνα µε την περ. 13 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ’ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012) έχουν υποβληθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, εξετάζονται και οι σχετικές άδειες χορηγούνται από την αρµόδια υπηρεσία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής
των αιτήσεων, εφόσον δηλωθεί από τους αιτούντες ότι επιθυµούν

την εξέτασή τους, όπως έχουν υποβληθεί και σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές. Η δήλωση του προηγούµενου εδαφίου υποβάλλεται
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών
από τη γνωστοποίηση στους αιτούντες, µε κάθε πρόσφορο τρόπο,
εκ µέρους της αρµόδιας υπηρεσίας, στην οποία εκκρεµεί η αίτησή
τους, της θετικής γνώµης που έχει περιέλθει σε αυτήν.
5. α) Ειδικά για το έτος 2021, αναστέλλεται η αναγγελία επικαιροποίησης άδειας Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), του στοιχείου 14γ της παρ. Θ3 της
παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.
β) Ειδικά για το έτος 2021, οι άδειες των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Επιπέδου Δύο δεν επι-καιροποιούνται
και υπόκεινται αποκλειστικά, σύµφωνα
µε τις περ. α’ και δ’
της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), στην υποχρέωση µετατροπής τους, µε τροποποίηση, λόγω προσαρµογής
τους στο άρθρο 53, έως τις 30.11.2021.
γ) Ειδικά, για το έτος 2021, αναστέλλεται η αναγγελία επικαιροποίησης αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών του
στοιχείου 14γ της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012.
Άρθρο 287
Χορήγηση αδειών ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Κέντρων Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νοµικά πρόσωπα, ενώσεις
προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ. - Τροποποιήσεις του ν. 4093/2012
α) Στην υποπερ. α’ της περ. 1 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ’ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «και Κολλεγίου», καταργείται η υποπερ. β’ αναφορικά µε τη χορήγηση
άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)
και Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και η περ. 1 της
υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. α) Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
β) Το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. α’ της περ. 2 της
υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όσον
αφορά τη χορήγηση άδειας Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων
Γλωσσών, καταργείται.
γ) Στην περ. 4 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «Κολλεγίου», «Ιδιωτικού
Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ)», «Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών» και η περ. 4 της υποπαρ. Θ3
της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαµορφώνεται
ως εξής:
«4. Σε φυσικό πρόσωπο χορηγείται άδεια ιδιωτικού σχολείου
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κέντρου Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
(β) έχει µόνιµη εγκατάσταση σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
(γ) δεν έχει την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού,
(δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερο,
(ε) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης,
(στ) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.
3528/2007, Α’ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ζ) δεν έχει απολυθεί από θέση δηµόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού
εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς,
(η) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης
της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιω-
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τικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.»
δ) Στην περ. 5 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «Κολλεγίου», «Ιδιωτικού
Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ)», «Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών» και η περ. 5 της υποπαρ. Θ3
της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαµορφώνεται
ως εξής:
«5. Σε νοµικό πρόσωπο και Ν.Π.Δ.Δ. χορηγείται άδεια ιδιωτικού
σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι
κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) η καταστατική έδρα του βρίσκεται σε χώρα κράτος µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται
αλλοδαπά µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, σχολεία των οποίων έχουν αδειοδοτηθεί βάσει και του
άρθρου 5 του ν. 4862/1931 «Περί των ξένων σχολείων» (Α’ 2),
(β) ο σκοπός του, σύµφωνα µε το καταστατικό του, αφορά και
στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης,
(γ) για τα νοµικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π. του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και των νοµικών προσώπων των
οποίων τα µέλη ή µέρος των µελών του Δ.Σ. ή της Διοικήσεώς
τους καθορίζονται ex officio οι µέτοχοι ή οι εταίροι τους ή τα µέλη
των διοικήσεών τους, δεν έχουν την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., για δε τις ενώσεις προσώπων, τα µέλη Δ.Σ. ή της Διοικούσας Επιτροπής, δεν έχουν την
ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.,
(δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερο,
(ε) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης,
(στ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης
της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία,
(ζ) ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου πρέπει να
πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’ της
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ,εξαιρουµένων των εκπροσώπων των Ν.Π.Δ.Δ.,
ε) Στην περ. 6 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «Κολλεγίου», «Ιδιωτικού
Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ)», «Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών» και η περ. 6 της υποπαρ. Θ3
της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαµορφώνεται
ως εξής:
«6. Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και χορηγείται σε ενώσεις προσώπων, εφόσον για τα φυσικά πρόσωπα συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 4 και για τα νοµικά πρόσωπα οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.»
στ) Στην περ. 11 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «Κολλεγίου», «Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ)»,
«Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών» και η περ. 11 της
υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαµορφώνεται ως εξής:
«11. Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα
και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, τροποποιείται µετά
από αίτηση, σύµφωνα µε τη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση αυτής. Η απόφαση τροποποίησης εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή της αίτησης.»
ζ) Στην περ. 12 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «Κολλεγίου», «Ιδιωτικού
Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ)», «Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών» και η περ. 12 της υποπαρ. Θ3
της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαµορφώνεται
ως εξής:
«12. Οι ανωτέρω φορείς εκπαίδευσης υποχρεούνται, επί ποινή
ανάκλησης αυτής της άδειας, να ενηµερώνουν εγγράφως την
αρχή που χορηγεί την άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
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Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, για
κάθε µεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησής της ή συνδροµής
ασυµβίβαστων ιδιοτήτων.»
η) Στην περ. 15 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «Κολλεγίου», «Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ)»,
«Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών» και η περ. 15 της
υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαµορφώνεται ως εξής:
«15. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση, την
τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κέντρου Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νοµικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και
Ν.Π.Δ.Δ. και ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα.»
θ) Στην περ. 1 της υποπαρ. Θ5 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «Κολλεγίου», «Ιδιωτικού
Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ)», «Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών» και η περ. 1 της υποπαρ. Θ5
της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαµορφώνεται
ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η µεταβίβαση της άδειας ιδιωτικού σχολείου
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κέντρου Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο εφόσον τόσο το φυσικό ή το νοµικό πρόσωπο, η ένωση
προσώπων ή το Ν.Π.Δ.Δ. που µεταβιβάζει την άδεια, όσο και το
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων ή το Ν.Π.Δ.Δ.
όπου µεταβιβάζεται η άδεια, έχει τις κατά νόµο προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.»
Άρθρο 72
Έναρξη ισχύος του ν. 4442/2016 - Τροποποίηση
του Παραρτήµατος ΙΙ του ν. 4442/2016
Στο Παράρτηµα ΙΙ του ν. 4442/2016 (Α’ 230), περί της έναρξης
ισχύος του νόµου αυτού, τροποποιείται η περ. 6 περί της έναρξης ισχύος των άρθρων 206 έως 277, προστίθεται περ. 7 και το
Παράρτηµα ΙΙ διαµορφώνεται ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Έναρξη ισχύος του ν. 4442/2016
Οι διατάξεις του παρόντος τίθενται σε ισχύ ως εξής:
1. Τα άρθρα 1 έως 56 στις 7.12.2016, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4442/2016,
2. τα άρθρα 57 έως 76 στις 17.1.2018, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4512/2018,
3. τα άρθρα 77 έως 83 στις 14.6.2018, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4549/2018 (Α’ 105),
4. τα άρθρα 84 έως 108 στις 29.7.2020, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4711/2020 (Α’ 145),
5. τα άρθρα 109 έως 205 στις 17.4.2021, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4796/2021 (Α’ 63),
6. τα άρθρα 206 έως 277, στις 26.6.2021, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4811/2021 (Α’108), εκτός αν άλλως προβλέπεται σε
επιµέρους διατάξεις, ιδίως των άρθρων 258, 267 και 277,
7. τα άρθρα 278 έως 287, από τη δηµοσίευσή τους.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 73
Επιχορηγήσεις από Επιµελητήρια προς πληγείσες
επιχειρήσεις - Τροποποίηση του άρθρου 65
του ν. 4497/2017
Στην παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), α) στην
υποπερ. Ββ’ της περ. β’ η λέξη «εκπαίδευσης» αντικαθίσταται
από τη λέξη «µάθησης», β) προστίθεται περ. λ’ και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
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«3. Τα Επιµελητήρια ασκούν επίσης τις εξής δραστηριότητες
για την επίτευξη του σκοπού τους:
α. Μπορούν να αναλάβουν, µόνα ή σε συνεργασία µε άλλους
φορείς, τη διαχείριση:
αα. επιχειρηµατικών πάρκων, χώρων υποδοχής επιχειρήσεων
και οργανωµένων υποδοχέων µεταποιητικών και επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τον ν. 3892/ 2011 (Α’ 143),
ββ. µόνιµων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, σταθµών, λιµένων, αιθουσών δηµοπρασιών, γενικών αποθηκών, εργαστηρίων
ανάλυσης και εξέτασης εµπορευµάτων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται µετά από
γνώµη της Κ.Ε.Ε., καθορίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης τέτοιων
δραστηριοτήτων και ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες.
β. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου συνιστούν είτε αυτοτελώς είτε µε άλλους φορείς εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν υπάγονται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα,
όπως ορίζεται στο άρθρο 51 του
ν. 1892/1990 (Α’ 101) µε σκοπούς:
αα. την ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
ββ. την παροχή µη τυπικής µάθησης στα µέλη τους, σύµφωνα
µε την περίπτωση ι’ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3879/2010 (Α’
63), εφόσον οι εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αδειοδοτούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. Θ’ του ν. 4093/2012
(Α’ 222),
γγ. την υλοποίηση κάθε µορφής συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και
δδ. την υποστήριξη αναπτυξιακών δράσεων και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, καθώς και την προαγωγή της επιχειρηµατικής καινοτοµίας και εξωστρέφειας.
Οι δραστηριότητες τέτοιων εταιρειών διακρίνονται σαφώς από
τις αρµοδιότητες δηµοσίου δικαίου που ασκούν οι οργανικές µονάδες των Επιµελητηρίων. Η σύσταση τέτοιων εταιρειών γνωστοποιείται εντός τριών (3) µηνών από την ίδρυσή τους και µε ευθύνη
της Διοικητικής Επιτροπής στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων µε την υποβολή έκθεσης, στην οποία περιγράφεται ο οικονοµικός σκοπός που θα εξυπηρετεί η εταιρεία, αναλύονται τα
µέσα και οι πόροι που θα έχει στην διάθεσή της για την επιδίωξή
του και τεκµηριώνεται η σύνδεση των δραστηριοτήτων της εταιρείας µε την αποστολή των Επιµελητηρίων. Σε περίπτωση µη υποβολής ή εκπρόθεσµης υποβολής αυτής της έκθεσης, επιβάλλεται
στα µέλη της Διοικητικής Επιτροπής η ποινή της αργίας έως δύο
(2) µηνών, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει το Κεφάλαιο Ζ’.
γ. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, µπορούν να συµµετέχουν σε κεφαλαιουχικές εταιρείες, η δραστηριότητα των
οποίων εξυπηρετεί ειδικό σκοπό δηµοσίου συµφέροντος και οι
οποίες απολαµβάνουν όλων των ωφελειών εθνικής ή κοινοτικής
χρηµατοδότησης ή επιχορήγησης. Η συµµετοχή σε τέτοιες εταιρείες εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2042/1992 (Α’ 75).
Τα Επιµελητήρια που µετέχουν σε Εταιρείες Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) του άρθρου 45 του
ν. 3982/2011
(Α’ 143), δεν υπόκεινται στους περιορισµούς του άρθρου 14 του
ν. 2042/1992 (Α’ 75). Για τη συµµετοχή σε ΕΑΝΕΠ επιτρέπεται η
αξιοποίηση µέρους του αποθεµατικού τους µετά από έγκριση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για την έκδοση της σχετικής απόφασης το οικείο Επιµελητήριο καταθέτει αίτηση, η οποία
περιλαµβάνει:
αα. αναφορά στο ύψος του ποσού που ενδιαφέρεται να επενδύσει και
ββ. έκθεση Τεκµηρίωσης της Σκοπιµότητας σχετικά µε τις προβλεπόµενες επιπτώσεις ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού Πάρκου
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 3982/2011.
δ. Τα Επιµελητήρια µπορούν να συµµετέχουν στο κεφάλαιο των
εταιρειών των περιπτώσεων β’ και γ’, καθώς και σε κάθε αύξηση
αυτού, αλλά δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επιχορήγηση των εν
λόγω εταιρειών, ούτε η σύναψη συµβάσεων προµηθειών αγαθών
ή τεχνικού έργου µε αυτές.
ε. Διεξάγουν σεµινάρια, οργανώνουν συνέδρια και χορηγούν
τις σχετικές βεβαιώσεις στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή σε συνεργασία µε αναγνωρισµένα ινστιτούτα.
στ. Εκδίδουν περιοδικά ή βιβλία ή επιχορηγούν τέτοιες εκδό-
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σεις, επιχειρηµατικού και αναπτυξιακού κυρίως περιεχοµένου και
µεριµνούν για αντίστοιχες ηλεκτρονικές εκδόσεις.
ζ. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου επιχορηγούν πρωτοβουλίες, που συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους ή γενικότερα της εθνικής οικονοµίας, απονέµουν
βραβεία ή άλλες τιµητικές διακρίσεις για διακεκριµένες επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5% των
ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιµελητηρίου.
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.
Το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να αυξηθεί µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
µετά από τεκµηριωµένο αίτηµα Επιµελητηρίου, µε σκοπό αποκλειστικά την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας υπαλλήλων των φορέων
του α’ εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, οι οποίοι διατίθενται
στο οικείο Επιµελητήριο για την υποστήριξη των εργασιών του τακτικού προσωπικού και οι οποίοι είχαν προσληφθεί πριν από τη
δηµοσίευση του ν. 4497/2017.
Σε περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, το ποσοστό
της παραγράφου 1 µπορεί να αυξηθεί κατά 2,5 ποσοστιαίες µονάδες µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µετά από τεκµηριωµένο αίτηµα
Επιµελητηρίου, µε σκοπό αποκλειστικά την παροχή κάθε µορφής
δωρεάς προς φορείς του δηµοσίου τοµέα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3Α του ν. 4182/2013 (Α’ 185).
Η µισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων των φορέων του α’
εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, οι οποίοι διατίθενται στο οικείο Επιµελητήριο για την υποστήριξη των εργασιών του τακτικού
προσωπικού και οι οποίοι είχαν προσληφθεί πριν από τη δηµοσίευση του ν. 4497/2017, δεν δύναται να υπερβαίνει την αντίστοιχη
µισθολογική κατάταξη του τακτικού προσωπικού του οικείου Επιµελητηρίου.
θ. Υλοποιούν δράσεις επικοινωνίας και ενηµέρωσης των µελών
τους σχετικά µε το έργο που επιτελούν. Για την άσκηση αυτής της
αρµοδιότητας διατηρούν υποχρεωτικά ιστοσελίδα, στην οποία δηµοσιεύονται, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα, οι οικονοµικές καταστάσεις τους, πληροφορίες για τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., ο ετήσιος
προγραµµατισµός και ο απολογισµός δράσεων, καθώς και κάθε
άλλη πληροφορία που αφορά την αποστολή των επιµελητηρίων.
Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για δράσεις επικοινωνίας και ενηµέρωσης, µέσω καταχωρήσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 3% των ετήσιων
τακτικών εσόδων κάθε Επιµελητηρίου.
ι. Συµβάλλουν στην αντιµετώπιση καταστάσεων ανάγκης, ιδίως
φυσικών καταστροφών, οι οποίες πλήττουν τη χωρική ενότητα αρµοδιότητάς τους, όµορη περιοχή ή την επικράτεια στο σύνολό της.
κ. Τα επιµελητήρια, εφόσον δεν διαθέτουν επαρκείς ιδιόκτητους
χώρους για τη στέγαση και κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών
τους, την επίτευξη των σκοπών τους, ως και τη παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών στα µέλη τους, και εφόσον τα εναποµένοντα
διαθέσιµα κεφάλαια αυτών, µετ’αφαίρεση του κόστους αγοράς
ακινήτου, επαρκούν για τη κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
τους, παρεχοµένης προς τούτο προηγούµενης εγγράφου ειδικής
διαβεβαιώσεως της Διοικητικής Επιτροπής αυτών, δύνανται, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης να
προβαίνουν σε αγορά ακινήτου κατάλληλου και πρόσφορου για
την εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών. Η ως άνω αγορά δεν λογίζεται ως επένδυση σε ακίνητα και δεν υπόκειται στους περιορι-
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σµούς του άρθρου 14 του
ν. 2042/1992.
λ. Για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ιδίως
φυσικών καταστροφών, οι οποίες πλήττουν τη χωρική ενότητα αρµοδιότητάς τους, όµορη περιοχή ή την Επικράτεια στο σύνολό
της, τα επιµελητήρια µπορούν να προβαίνουν σε επιχορηγήσεις
υπέρ των πληγεισών επιχειρήσεων. Προς τούτο, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις καταβολής της χρηµατικής ενίσχυσης, µετά
από υποβολή σχετικού αιτήµατος του επιµελητηρίου. Το ως άνω
ποσό δεν προσµετράται στο συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις σύµφωνα µε την περ. η’.»
Άρθρο 74
Οδοιπορικά έξοδα, ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα
παράστασης και αµοιβές οµάδων εργασίας
και επιτροπών - Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2
του άρθρου 76 του ν. 4497/2017
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και η παρ. 2 του άρθρου 76 του ν.
4497/2017 (Α’ 171) αντικαθίστανται αναφορικά µε τον καθορισµό
των εξόδων κίνησης, της ηµερήσιας αποζηµίωσης και των εξόδων
διανυκτέρευσης των µετακινουµένων µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, της Διοικητικής Επιτροπής και των µετακινουµένων υπαλλήλων του Επιµελητηρίου, καθώς και µε τον υπολογισµό των
µηνιαίων εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στα µέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιµελητηρίου, και το άρθρο 76 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 76
Οδοιπορικά έξοδα, ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα
παράστασης και αµοιβές οµάδων εργασίας
και επιτροπών
1. Για τον καθορισµό των εξόδων κίνησης, της ηµερήσιας αποζηµίωσης και των εξόδων διανυκτέρευσης των µετακινουµένων
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής,
καθώς και των µετακινουµένων υπαλλήλων του Επιµελητηρίου, εκδίδονται αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου του οικείου Επιµελητηρίου, µέσα στο πλαίσιο του εγκεκριµένου προϋπολογισµού
του. Η πραγµατοποίηση διαδοχικών µετακινήσεων δεν αποτελεί
προϋπόθεση για την καταβολή της χιλιοµετρικής αποζηµίωσης
στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής για µετακινήσεις µε ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο εκτός των
ορίων του νοµού, εφόσον αυτές αφορούν δραστηριότητες της
Κ.Ε.Ε. ή του οικείου Περιφερειακού Επιµελητηριακού Συµβουλίου.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του οικείου Επιµελητηρίου µπορούν να καθορίζονται έξοδα παράστασης µηνιαίως
στον Πρόεδρο και στα µέλη της Διοικητικής Επιτροπής, ανάλογα
µε τα έσοδα του Επιµελητηρίου και εφόσον έχει εγκριθεί σχετικό
ποσό στον Προϋπολογισµό.
3. Οι αµοιβές των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, των υπαλλήλων ή τρίτων, για τη συµµετοχή τους σε κάθε µορφής επιτροπές
και οµάδες εργασίας, καθορίζονται µε απόφαση της Διοικητικής
Επιτροπής του οικείου Επιµελητηρίου. Σε κάθε περίπτωση, το
ύψος αυτών των αµοιβών δεν υπερβαίνει τα χρηµατικά όρια που
θέτει το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.
4354/2015.
4. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στο παρόν λαµβάνονται
µέσα στο πλαίσιο του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του οικείου
Επιµελητηρίου.»
Άρθρο 75
Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης - Τροποποίηση
του άρθρου 92 του ν. 4497/2017
Στην περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4497/2017 (Α’
171), α) τα ποινικά αδικήµατα της σωµατεµπορίας και καταπίεσης αντικαθίστανται από τα ποινικά αδικήµατα της εµπορίας ανθρώπων και παράνοµης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωµάτων
του Δηµοσίου λόγω της τροποποίησης του Ποινικού Κώδικα, β)
προστίθεται η λέξη «οποιοδήποτε» πριν τη λέξη κακούργηµα και
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η λέξη «για» αντικαθίσταται από τις λέξεις «που αφορά», γ) απαλείφεται το δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 92 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 92
Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης
1. Οι Πρόεδροι Επιµελητηρίων, τα µέλη των Διοικητικών Επιτροπών των Επιµελητηρίων, τα µέλη των Διοικητικών Συµβουλίων
των Επιµελητηρίων, ο Πρόεδρος και τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης
Επιµελητηρίων εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωµά τους αν:
α. Στερηθούν τη διαχείριση της περιουσίας τους µε τελεσίδικη
δικαστική απόφαση.
β. Στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώµατα µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση.
γ. Καταδικαστούν µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συµµέτοχοι σε οποιοδήποτε κακούργηµα ή σε οποιαδήποτε ποινή που αφορά φοροδιαφυγή, παραχάραξη,
κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, παράνοµη βεβαίωση
ή είσπραξη δικαιωµάτων του Δηµοσίου, αιµοµιξία, µαστροπεία,
εµπορία ανθρώπων, παράνοµη µετακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νοµοθεσίας για την καταπολέµηση των ναρκωτικών, τη
λαθρεµπορία και την εµπορία όπλων, καθώς και για παράβαση
καθήκοντος.
2. Όταν γίνεται παραποµπή για τα πληµµελήµατα της παρ. 1 ή
για κακούργηµα µε αµετάκλητο βούλευµα ή µε απευθείας κλήση,
κατά της οποίας έχει εξαντληθεί το δικαίωµα προσφυγής, ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θέτει τον κατηγορούµενο
σε κατάσταση αργίας µέχρι την έκδοση αµετάκλητης απόφασης
του δικαστηρίου. Εάν εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική απόφαση,
η αργία αίρεται αυτοδικαίως.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΠΑ
Άρθρο 76
Πιστώσεις του Προϋπολογισµού Δηµοσίων
Επενδύσεων - Προσθήκη άρθρου 55Α
στον ν. 4270/2014
Μετά το άρθρο 55 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), προστίθεται
άρθρο 55Α για τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού Δηµοσίων
Επενδύσεων, ως εξής:
«Άρθρο 55Α
Ειδικές διατάξεις
Ειδικά για τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
οικονοµικού έτους 2022, οι πιστώσεις ψηφίζονται συγκεντρωτικά
στη µείζονα κατηγορία “πιστώσεις υπό κατανοµή” σε επίπεδο
φορέα και ειδικού φορέα.»
Άρθρο 77
Δηµοσιονοµικές διορθώσεις της προγραµµατικής
περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013 εις βάρος νοµικών
προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
που έχουν αµιγώς έσοδα από επιχορηγήσεις
Δηµοσιονοµικές διορθώσεις που επιβλήθηκαν σε δαπάνες
πράξεων που υλοποίησαν νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, τα οποία έχουν αµιγώς έσοδα από επιχορηγήσεις,
ως δικαιούχοι της προγραµµατικής περιόδου του ΕΣΠΑ 20072013, δεν οδηγούν σε ανάκτηση των σχετικών ποσών από τον δικαιούχο της ενίσχυσης. Η παρούσα εφαρµόζεται για τις
αποφάσεις δηµοσιονοµικής διόρθωσης µε ανάκτηση, οι οποίες
έχουν εκδοθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, καθώς και για
όσες έχουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος βεβαιωθεί στη
Φορολογική Διοίκηση. Εάν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
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έχει καταβληθεί µέρος των προς ανάκτηση ποσών, η παρούσα
εφαρµόζεται για το µη καταβληθέν ποσό.
Για την εφαρµογή της παρούσας ο δικαιούχος της επιχορήγησης υποβάλλει αίτηµα στο αρµόδιο για την έκδοση της απόφασης δηµοσιονοµικής διόρθωσης όργανο, εντός αποκλειστικής
προθεσµίας τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για την ανάκληση του σκέλους της απόφασης που αφορά
την ανάκτηση. Εφόσον το χρέος έχει βεβαιωθεί στη Φορολογική
Διοίκηση, η υποβληθείσα αίτηση κοινοποιείται από τον αιτούντα
εντός της ως άνω προθεσµίας στην Υπηρεσία αυτής όπου είναι
βεβαιωµένη η οφειλή. Το αρµόδιο για την έκδοση της απόφασης
δηµοσιονοµικής διόρθωσης όργανο εξετάζει τη συνδροµή των
προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου και σε θετική περίπτωση δέχεται το αίτηµα του δικαιούχου και τροποποιεί την ήδη εκδοθείσα
απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης µε ανάκληση του σκέλους
αυτής, που αφορά την ανάκτηση και επιβολή µείωσης του ορίου
πληρωµών του επόµενου οικονοµικού έτους του εθνικού σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Φορέα Χρηµατοδότησης, άλλως απορρίπτει το αίτηµα. Η θετική ή αρνητική
απόφαση κοινοποιείται από το αρµόδιο όργανο άµεσα στην Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης όπου είναι βεβαιωµένη η
οφειλή. Από την κοινοποίηση στην ανωτέρω Υπηρεσία εµπρόθεσµου αιτήµατος, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, µέχρι την
κοινοποίηση στην ίδια Υπηρεσία της απόφασης επ’ αυτού, αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης ανάκτησης, την οποία
αφορά το αίτηµα, δεν βεβαιώνονται προς είσπραξη στη Φορολογική Διοίκηση οι συγκεκριµένες οφειλές και αναστέλλεται η είσπραξη τυχόν ήδη βεβαιωθεισών σχετικών οφειλών, καθώς και
η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη αυτών. Ποσά που έχουν ήδη εισπραχθεί µέχρι την κοινοποίηση της αίτησης στην αρµόδια Υπηρεσία της Φορολογικής
Διοίκησης, δεν αναζητούνται.
Σε περίπτωση θετικής απόφασης, το υπόλοιπο µη καταβληθέν
ποσό της βεβαιωµένης οφειλής διαγράφεται από το αρµόδιο για
την έκδοση της απόφασης δηµοσιονοµικής διόρθωσης όργανο,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 78
Δυνατότητα χρηµατοδότησης του κόστους
υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού
της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Επενδύσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
από το ΕΣΠΑ - Τροποποίηση του άρθρου 48
του ν. 4314/2014
Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 4314/2014 (Α’ 265)
προστίθεται έκτο εδάφιο για τη δυνατότητα εφαρµογής της παρ.
9 και για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων
Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η παρ.
9 διαµορφώνεται ως εξής:
«9. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού των Ειδικών
Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Κεντρικής Υπηρεσίας
της ΜΟΔ ΑΕ εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριµένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω υπερωριακή εργασία. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται ο αριθµός των υπαλλήλων,
το χρονικό διάστηµα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής
τους. Οι πιστώσεις για την υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων εγγράφονται στις συλλογικές αποφάσεις του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αντίστοιχα. Η αποζηµίωση για το σύνολο του προσωπικού δύναται
να καταβάλλεται από τη ΜΟΔ Α.Ε. και θα καλύπτεται από τη συγχρηµατοδοτούµενη Τεχνική Βοήθεια των ΕΠ του ΕΣΠΑ 20142020. Ειδικότερα ζητήµατα εφαρµογής του προηγούµενου
εδαφίου δύναται να ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η παρούσα δύναται να εφαρµόζεται και
για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»

Άρθρο 79
Σύσταση Μονάδας Προγραµµατισµού, Συντονισµού
και Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης - Προσθήκη άρθρου 53Β
στον ν. 4314/2014
Μετά το άρθρο 53Α του ν. 4314/2014 (Α’ 265) προστίθεται
άρθρο 53Β για τη σύσταση Μονάδας Προγραµµατισµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο
έχει ως εξής:
«Άρθρο 53Β
Σύσταση Μονάδας Προγραµµατισµού, Συντονισµού
και Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης
1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται Μονάδα Προγραµµατισµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης της
Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΜΟΝ - ΕΣΕΕ), επιπέδου Τµήµατος, η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
2. Η ΜΟΝ - ΕΣΕΕ έχει ως αποστολή τον προγραµµατισµό, τη
διαχείριση και τον συντονισµό της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ). Στο πλαίσιο αυτό έχει τις
ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) οργανώνει τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης,
β) συντάσσει εισηγήσεις και γνωµοδοτήσεις προς έγκριση από
το Συµβούλιο Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης,
γ) παρακολουθεί και εποπτεύει τη Διαδικασία Επιχειρηµατικής
Ανακάλυψης σε συνεργασία µε τον µηχανισµό Επιχειρηµατικής
Ανακάλυψης (Πλατφόρµες Καινοτοµίας και Innovation Agency),
δ) συνεργάζεται µε τα αρµόδια περιφερειακά όργανα, τους φορείς διαχείρισης και τα Υπουργεία, για όλες τις δράσεις που
άπτονται της ΕΣΕΕ µε σκοπό τον συντονισµό µεταξύ εθνικού και
περιφερειακού επιπέδου,
ε) παρακολουθεί και συµβάλλει στην εκπλήρωση των κριτηρίων
του αναγκαίου πρόσφορου όρου για τη διακυβέρνηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης µέσω της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (ΓΓ ΔΕ και ΕΣΠΑ), η οποία
συντονίζει τη λήψη των αναγκαίων µέτρων από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας (ΓΓΒ) και τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Καινοτοµίας (ΓΓΕΚ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 του ν.
4712/2020 (Α’ 146),
στ) συνεργάζεται µε τους κατάλληλους φορείς συλλογής στοιχείων (όπως, το αρµόδιο περιφερειακό όργανο, το Εθνικό Κέντρο
Τεκµηρίωσης, η ΕΛΣΤΑΤ) για την παρακολούθηση και αξιολόγηση
υλοποίησης της ΕΣΕΕ, ιδίως για την ανάπτυξη, τον εµπλουτισµό
και την εφαρµογή του συστήµατος δεικτών, καθώς και µε τους
φορείς διαχείρισης των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και άλλων χρηµατοδοτικών µέσων για τις συναφείς µε την ΕΣΕΕ δράσεις σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
3. Το προσωπικό της ΜΟΝ - ΕΣΕΕ ανέρχεται σε επτά (7) άτοµα.
Η ΜΟΝ - ΕΣΕΕ στελεχώνεται κατά προτεραιότητα µε απόσπαση
ή µετακίνηση στελεχών της ΓΓ ΔΕ και ΕΣΠΑ, της ΓΓΓΕΚ και της
ΓΓΒ που διαθέτουν την απαιτούµενη τεχνογνωσία για την άµεση
ενεργοποίησή της. Για τα θέµατα προσωπικού και επιλογής Προϊσταµένου της ΜΟΝ - ΕΣΕΕ εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Θ’ και του άρθρου 59 του παρόντος.
4. Η ΜΟΝ - ΕΣΕΕ υποστηρίζεται διοικητικά και υλικοτεχνικά από
την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης
(ΕΥΣΣΑ) και δύναται να υλοποιεί ως δικαιούχος, πράξεις τεχνικής
βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η
οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, δύναται να εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες της ΜΟΝ - ΕΣΕΕ και να ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο
3 της υπ’ αριθµ. 24448/2021 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 943), ως
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προς την υποστήριξη του Συµβουλίου Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.»
Άρθρο 80
Επιλέξιµες από το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης
κατηγορίες δαπανών και αποθεµατικό - Τροποποίηση
των παρ. 4 και 5 του άρθρου 122 του ν. 4635/2019
Στο άρθρο 122 του ν. 4635/2019 (Α’ 167): α) τροποποιείται η
παρ. 4 µε την πρόβλεψη εξαιρέσεων ως προς τη µη χρηµατοδότηση δαπανών από το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), β)
στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 διαγράφεται η φράση «τα οποία εντάσσονται στο Τοµεακό Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων,» ως προς τα συσταθέντα αποθεµατικά του ΕΠΑ και το άρθρο 122 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 122
Πόροι, επιλέξιµες κατηγορίες
και προϋπολογισµός του ΕΠΑ
1. Το ΕΠΑ υλοποιείται µε τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ που
προσδιορίζονται µε την πράξη έγκρισης της παρ. 1 του άρθρου
120 του παρόντος. Για τον προσδιορισµό των πόρων του ΕΠΑ λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, οι δεσµεύσεις από το εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, οι προοπτικές
της οικονοµίας για το χρονικό διάστηµα προγραµµατισµού, η συµπληρωµατικότητα µε τις συγχρηµατοδοτούµενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρεµβάσεις, οι ανάγκες που προκύπτουν από άλλα
προγράµµατα ανάπτυξης που χρηµατοδοτούνται από το ΠΔΕ ή
από άλλες πηγές χρηµατοδότησης, οι ανάγκες που προκύπτουν
από έργα της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου που δεν
ολοκληρώνονται εντός αυτής και οι ανάγκες ωρίµανσης έργων για
µελλοντική ένταξη στο ΕΠΑ, στο ΕΣΠΑ, στα προγράµµατα του
Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου ή σε άλλα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράµµατα. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών, µπορεί να αυξάνεται ο συνολικός προϋπολογισµός του
ΕΠΑ κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου.
2. Για την κατάρτιση του προϋπολογισµού της πρώτης προγραµµατικής περιόδου του ΕΠΑ, επιπλέον των προβλεπόµενων
στην παρ. 1, και στο πλαίσιο της προσαρµογής στις νέες διαδικασίες του προγραµµατισµού, λαµβάνονται υπόψη οι δεσµεύσεις
που έχουν αναληφθεί από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες στο
πλαίσιο της, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, χρηµατοδότησης έργων από εθνικούς πόρους.
3. Επιλέξιµες κατηγορίες έργων για χρηµατοδότηση από το
ΕΠΑ, σύµφωνα µε την περ. 8 του άρθρου 119 του παρόντος νόµου
είναι:
α) Εκείνες που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το ΠΔΕ, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
β) Οι δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελµατιών και επιστηµόνων, οι δράσεις µεταρρύθµισης του δηµόσιου τοµέα και της εκπαίδευσης του
προσωπικού του, οι δράσεις ενίσχυσης της παραγωγικότητας και
ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τοµέα, οι επιχορηγήσεις ιδιωτικών και δηµόσιων φορέων για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού
Οικονοµικού Συµφέροντος (ΥΓΟΣ), οι κάθε είδους πρόδροµες
ενέργειες που απαιτούνται για την ωρίµανση και κατασκευή ή υλοποίηση έργων και δράσεων, συµπεριλαµβανοµένων των µελετών,
απαλλοτριώσεων και αρχαιολογικών εργασιών, τα έργα Τεχνικής
Βοήθειας, σύµφωνα µε τα άρθρα 134 και 139 της παρ. 2 του παρόντος νόµου, οι δράσεις για τη διαχείριση των µεταναστευτικών
ροών, καθώς και οι δράσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης
και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, όπως η κατάρτιση
και η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε ανέργους και εργαζοµένους και οι δράσεις εναρµόνισης της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής.
γ) Οι δράσεις χρηµατοδότησης πράξεων που υλοποιούνται µε
την αξιοποίηση χρηµατοδοτικών µέσων µε τη συµµετοχή του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, όπως η χρηµατοδοτική µίσθωση, η συµµετοχή του Δηµοσίου σε επενδυτικά ταµεία ή άλλα
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µέσα επιµερισµού κινδύνου, καθεστώτα χορήγησης επιδοτήσεων,
δανείων και εγγυήσεων, καθώς και προγράµµατα επενδυτικών δανείων που αποπληρώνονται από το ΠΔΕ. Με κοινή απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού, προσδιορίζονται τα ανωτέρω χρηµατοδοτικά
µέσα, καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος συµµετοχής και διάθεσης πόρων του ΕΠΑ σε αυτά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
δ) Οι δράσεις και τα έργα που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της τρέχουσας, των προηγούµενων ή και
των επόµενων προγραµµατικών περιόδων των Επενδυτικών και
Διαρθρωτικών Ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΠΑ µπορεί
να χρηµατοδοτεί τα εν λόγω έργα είτε παρέχοντας επιπλέον πόρους για την έναρξη και την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου έργου είτε συνεχίζοντας τη χρηµατοδότηση, µετά από την
απένταξή του εν όλω ή εν µέρει, ή µετά τη λήξη της περιόδου επιλεξιµότητας που προβλέπεται για τη συγχρηµατοδότηση.
ε) Τα ποσά που είναι καταβλητέα δυνάµει εκτελεστών δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων ή λόγω συµβατικών αποζηµιώσεων
και αφορούν έργα που χρηµατοδοτούνται ή χρηµατοδοτήθηκαν
από το ΕΠΑ, καθώς και από άλλα εθνικά ή συγχρηµατοδοτούµενα
προγράµµατα.
στ) Οι δαπάνες διαχείρισης και διοίκησης των ανωνύµων εταιρειών του Δηµοσίου ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε., ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ΕΡΓΟΣΕ
Α.Ε., ΟΣΕ Α.Ε., ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.,
καθώς και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για την υλοποίηση έργων χρηµατοδοτούµενων από το ΕΠΑ, καθώς και άλλα εθνικά ή συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και οι οποίες δεν µπορεί να υπερβαίνουν
το 4% της συνολικής δηµόσιας δαπάνης των έργων στα οποία αντιστοιχούν. Με την απόφαση της παρ. Γ’ του άρθρου 129 εξειδικεύεται η µέθοδος προσδιορισµού του ποσοστού των ανωτέρω
δαπανών, λαµβανοµένου υπόψη του προϋπολογισµού και του
τύπου των δράσεων, των δικαιολογητικών, καθώς και των καθηκόντων που αναλαµβάνουν οι φορείς. Οι διατάξεις του παρόντος
εδαφίου ισχύουν ανεξάρτητα από το ρυθµιστικό πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας κατά τα άρθρα 134 και 139 του παρόντος νόµου.
4. Το ΕΠΑ δεν χρηµατοδοτεί πάγιες λειτουργικές ανάγκες του
δηµοσίου τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α’ 143), εξαιρουµένων των µισθολογικών, λειτουργικών και λοιπών δαπανών της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε., των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ και των Κοινών Γραµµατειών των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που δεν είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση και χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων.
5. Το ΕΠΑ, όπως εγκρίνεται µε την πράξη της παρ. 1 του άρθρου 120, µπορεί να προβλέπει τη σύσταση αποθεµατικών, για
την αντιµετώπιση, µεταξύ άλλων, των άµεσων συνεπειών κρίσεων,
έκτακτων αναγκών ή φυσικών καταστροφών. Η διάθεση και η διαχείριση των αποθεµατικών καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών, µπορεί
να αυξάνεται ο προϋπολογισµός των αποθεµατικών κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου του ΕΠΑ.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ, µπορεί να συµπληρώνονται οι κατηγορίες επιλέξιµων
έργων. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος όλες οι κατηγορίες
έργων και δαπανών που µπορεί να περιλαµβάνονται στο ΕΠΑ σύµφωνα µε το παρόν άρθρο θεωρούνται δηµόσιες επενδύσεις και
µπορεί να χρηµατοδοτηθούν από το ΠΔΕ.»
Άρθρο 81
Συντονισµός και διαχείριση των Ειδικών
Προγραµµάτων του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης
από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.) - Τροποποίηση
του άρθρου 130 του ν. 4635/2019
Στο άρθρο 130 του ν. 4635/2019 (Α’ 167): α) προστίθεται δεύ-
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τερο εδάφιο στην παρ. 1 µε τον ορισµό της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.)
ως αρµόδιας για τον συντονισµό όλων των Ειδικών Προγραµµάτων των παρ. 2 και 3 του ιδίου άρθρου, β) τροποποιείται η παρ. 2
ως προς την πρόβλεψη δυνατότητας της Δι.Δι.Ε.Π. να ορίζεται αρµόδια και για τη διαχείριση των Ειδικών Προγραµµάτων και το
άρθρο 130 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 130
Ειδικά Προγράµµατα
1. Το ΕΠΑ µπορεί να χρηµατοδοτεί Ειδικά Προγράµµατα, τα
οποία έχουν στόχο την άµεση και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση ειδικών προβληµάτων ή αναγκών ή αναπτυξιακών ευκαιριών που
προκύπτουν σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, στο χρηµατοδοτικό
σχήµα των οποίων µπορεί να συµµετέχουν χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, αναπτυξιακές τράπεζες, δηµόσια και ιδιωτικά ιδρύµατα
ειδικού χρηµατοδοτικού σκοπού, καθώς και επενδυτικά ταµεία. Η
Δι.Δι.Ε.Π. ορίζεται αρµόδια για τον συντονισµό όλων των Ειδικών
Προγραµµάτων των παρ. 2 και 3.
2. Τα Ειδικά Προγράµµατα της παρ. 1 καταρτίζονται από τη
Δι.Δι.Ε.Π., η οποία δύναται να ορίζεται αρµόδια και για τη διαχείρισή τους. Τα Ειδικά Προγράµµατα περιλαµβάνουν συγκεκριµένο
προϋπολογισµό, χρονοδιάγραµµα, στόχους, καθώς και σύστηµα
διαχείρισης και εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3. Ειδικά Προγράµµατα µπορεί επίσης να καταρτίζονται και να
υποβάλλονται στη Δι.Δι.Ε.Π. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων από Υπουργεία ή Περιφέρειες, για τα θέµατα αρµοδιότητάς τους. Τα Ειδικά Προγράµµατα της παρούσας παραγράφου
κατά την υποβολή τους περιλαµβάνουν τα στοιχεία της παρ. 2,
καθώς και την προτεινόµενη Υπηρεσία Διαχείρισης. Τα Ειδικά
Προγράµµατα των Υπουργείων εγκρίνονται, µετά από εισήγηση
της Δι.Δι.Ε.Π., µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Τα Ειδικά Προγράµµατα των Περιφερειών εγκρίνονται, µετά από εισήγηση της Δι.Δι.Ε.Π., µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η κατάρτιση, έγκριση
και διαχείριση νέων Ειδικών Προγραµµάτων διέπεται αποκλειστικά
από τις παρ. 1, 2 και 3. Για την υλοποίηση και τροποποίηση Ειδικών
Προγραµµάτων που έχουν εγκριθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος, εξακολουθούν να εφαρµόζονται το άρθρο 110 του ν.
4497/2017 (Α’ 171), καθώς και τα άρθρα 69, 70 και 71 του ν.
4509/2017 (Α’ 201).
5. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω παραγράφων, για την κατάρτιση,
έγκριση, τροποποίηση και διαχείριση των Ειδικών Προγραµµάτων
του Υπουργείου Εσωτερικών, εξακολουθούν να εφαρµόζονται τα
άρθρα 69 και 71 του ν. 4509/ 2017 (Α’ 201).»
Άρθρο 82
Υπηρεσίες Διαχείρισης των Τοµεακών και Περιφερειακών
Προγραµµάτων Ανάπτυξης - Τροποποίηση
του άρθρου 132 του ν. 4635/2019
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν.
4635/2019 (Α’ 167) τροποποιείται ως προς την κατάργηση της δυνατότητας ανάθεσης αρµοδιοτήτων σε Ειδικές Υπηρεσίες του ν.
4314/2014 και το άρθρο 132 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 132
Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ
1. Οι επιµέρους αρµοδιότητες, που αφορούν τη διαχείριση, την
παρακολούθηση και τον έλεγχο των ΤΠΑ και ΠΠΑ ανατίθενται σε
Υπηρεσίες Διαχείρισης που υποδεικνύονται ειδικά για τον σκοπό
αυτόν από το αρµόδιο Υπουργείο ή Περιφέρεια, κατά την υποβολή
του οικείου προγράµµατος. Ως Υπηρεσία Διαχείρισης µπορεί να
ορίζεται και η ΜΟΔ Α.Ε.. Στην πρόταση του φορέα κατάρτισης

κατά την υποβολή του ΤΠΑ ή ΠΠΑ περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον
η υπηρεσία ή ο φορέας που αναλαµβάνει τη διαχείριση, οι κατηγορίες έργων και δράσεων που αναλαµβάνονται και ο αντίστοιχος
προϋπολογισµός τους. Με την απόφαση έγκρισης του προγράµµατος από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύµφωνα µε
την παρ. 5 του άρθρου 125 του παρόντος, κατανέµεται στο
Υπουργείο ή την Περιφέρεια ο προϋπολογισµός του οικείου προγράµµατος και ορίζονται οι Υπηρεσίες Διαχείρισης, στις οποίες
ανατίθεται η διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που
εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Υπουργού ή Περιφερειάρχη, µπορεί να ανακαλείται ολικά ή µερικά ή να τροποποιείται
η απόφαση ορισµού Υπηρεσίας Διαχείρισης. Με όµοια απόφαση,
η οποία περιλαµβάνει όσα αναφέρονται στην παρ. 1, µπορεί να
ορίζονται άλλες υπηρεσίες ή φορείς που αναλαµβάνουν, µε την
κατανοµή των αντίστοιχων πόρων, τη διαχείριση προγραµµάτων
ή ταµείων αποθεµατικών του ΕΠΑ ή συγκεκριµένα καθήκοντα διαχείρισης.
3. Αρµοδιότητες των Υπηρεσιών Διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ
είναι ιδίως:
α) η ενεργοποίηση των προγραµµάτων, σύµφωνα µε την παρ.
Α’ του άρθρου 129 του παρόντος, η σύνταξη των προσκλήσεων,
καθώς και η µέριµνα για την έκδοση και δηµοσιοποίησή τους,
β) η συγκέντρωση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων
για την ένταξη έργων στο Πρόγραµµα,
γ) η παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων επί του συστήµατος διαχείρισης,
δ) ο έλεγχος της πληρότητας και αρτιότητας των προτάσεων
για την ένταξη έργων στο Πρόγραµµα, που κατατίθενται από τους
δυνητικούς δικαιούχους, η αξιολόγησή τους και η εισήγηση προς
τον Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα ή τον Περιφερειάρχη για την ένταξη των έργων στο Πρόγραµµα,
ε) η µέριµνα για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ και τη χρηµατοδότησή τους, µε βάση την ισχύουσα διαδικασία,
στ) η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων από τους δικαιούχους και η σύνταξη των προβλεπόµενων εκθέσεων, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 128 του παρόντος,
ζ) η ενηµέρωση και ο συντονισµός των ενεργειών των δικαιούχων και των εµπλεκόµενων αρχών στην υλοποίηση του Προγράµµατος,
η) η µέριµνα για τη δηµοσιοποίηση και προβολή των δράσεων
και των στόχων του Προγράµµατος µε βάση το ΣΔΕ,
θ) η µέριµνα για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων εργαλείων, προκειµένου να παρακολουθείται η εξέλιξη του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου, καθώς και οι χρηµατορροές των έργων
και των µελετών,
ι) η διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων και επιτόπιων επιθεωρήσεων, σύµφωνα µε την υποπαρ. 2 της παρ. Β’ του άρθρου 129
του παρόντος,
ια) η αξιολόγηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ, καθώς και της πρότασης
αναθεώρησής τους, όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη,
ιβ) η σύνταξη εκθέσεων ολοκλήρωσης των ΤΠΑ και ΠΠΑ.»
2. Οι Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014, στις οποίες έχουν
ανατεθεί αρµοδιότητες διαχείρισης τοµεακού προγράµµατος του
ΕΠΑ µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται να τις
ασκούν µέχρι τις 31.12.2021. Μέχρι την 1η.12.2021 τα αρµόδια για
τα ως άνω προγράµµατα Υπουργεία υποβάλλουν στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόταση για τον ορισµό νέας υπηρεσίας διαχείρισης, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 132
του ν. 4635/2019.
Άρθρο 83
Προσδιορισµός του ύψους των πόρων της τεχνικής
βοήθειας του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Τροποποίηση του άρθρου 134 του ν. 4635/2019
Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 134 του ν.
4635/2019 (Α’ 167) τροποποιούνται ως προς τον προσδιορισµό
του ύψους των πόρων της τεχνικής βοήθειας του ΕΠΑ και το
άρθρο 134 διαµορφώνεται ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΣΤ’ - 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

«Άρθρο 134
Τεχνική Βοήθεια
1. Οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας (τεχνικής υποστήριξης)
αφορούν τον προγραµµατισµό, τον σχεδιασµό, την προετοιµασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δηµοσιότητα, την εφαρµογή και τον έλεγχο των προγραµµάτων του
ΕΠΑ, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Υπηρεσίας Συντονισµού, των Υπηρεσιών Διαχείρισης και των δικαιούχων για την υλοποίηση των
προγραµµάτων. Συνίστανται ιδίως, στην προµήθεια αγαθών και
λήψη υπηρεσιών, στην κάλυψη δαπανών, καθώς και σε κάθε
άλλη απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης των στόχων και των προγραµµάτων του ΕΠΑ.
2. Δικαιούχοι ενεργειών στο πλαίσιο Τοµεακού Προγράµµατος
Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠΑ, που καταρτίζεται από το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι οι αναφερόµενοι στο Πρόγραµµα. Δικαιούχοι ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο
του αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας του οικείου ΤΠΑ ή ΠΠΑ
είναι οι Υπηρεσίες Διαχείρισης, η ΜΟΔ Α.Ε., καθώς και άλλοι φορείς και υπηρεσίες, εφόσον προβλέπονται από την έγκριση των
προγραµµάτων.
3. Οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας χρηµατοδοτούνται από
εθνικούς πόρους µέσω του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων. Ο προϋπολογισµός του τοµεακού προγράµµατος Τεχνικής
Βοήθειας καθορίζεται ως ποσοστό µέχρι το 1% του προϋπολογισµού του ΕΠΑ. Ο προϋπολογισµός του αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας των επιµέρους προγραµµάτων του ΕΠΑ καθορίζεται
ως ποσοστό µέχρι 1% του προϋπολογισµού τους. Με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα ποσοστά αυτά
µπορεί να οριστούν µέχρι το διπλάσιο των ανωτέρω. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών, µπορεί ο προϋπολογισµός του τοµεακού προγράµµατος Τεχνικής Βοήθειας να καθορίζεται σε ποσοστό µεγαλύτερο
του προβλεπόµενου στο προηγούµενο εδάφιο της παρούσας.
Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος Τεχνικής Βοήθειας της
παρ. 2 του άρθρου 139 του παρόντος µπορεί να ανέρχεται µέχρι
το 1% του ορίου δαπανών του Εθνικού ΠΔΕ, που ισχύει για το
έτος κατά το οποίο εκδίδεται η απόφαση έγκρισής του.
4. Το άρθρο 119, η παρ. 8 του άρθρου 200 και το άρθρο 329
του ν. 4412/2016 (Α’ 147) εφαρµόζονται και για τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας, που χρηµατοδοτούνται από το ΕΠΑ.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των προγραµµάτων, εξειδικεύονται περαιτέρω οι επιλέξιµες κατηγορίες
ενεργειών και ορίζονται, αν απαιτείται, και άλλοι δικαιούχοι ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας πέραν των οριζόµενων στο παρόν
άρθρο.
6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 5, καθώς και των
αποφάσεων της παρ. 4 του άρθρου 120 και της παρ. 4 του άρθρου 329 του ν. 4412/2016, εφαρµόζεται αναλογικά η
23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 (Β’ 677) απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, χωρίς διάκριση υποπρογραµµάτων και χωρίς περιορισµό στον προϋπολογισµό κάθε κατηγορίας επιλέξιµων ενεργειών, όπως αυτές αναφέρονται στο
Παράρτηµα αυτής. Στις επιµέρους, κατηγορίες επιλέξιµων ενεργειών της παραπάνω απόφασης προστίθενται οι ενέργειες επίβλεψης έργων του ΕΠΑ µέσα από τις διαδικασίες του άρθρου
137 παρ. 5 του παρόντος. Μέχρι τη δηµιουργία καταλόγου προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών δικαιούχων Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΑ, η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Επενδύσεων και η
Δι.Δι.Ε.Π. µπορούν, για την εκτέλεση των ενεργειών των οποίων
είναι δικαιούχοι, να χρησιµοποιούν τους καταλόγους προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισµού του
άρθρου 14 του ν. 4314/ 2014, που προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 10 της ανωτέρω απόφασης.
7. Η απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 48 του ν. 4314/ 2014
εφαρµόζεται αναλόγως και για τις ενέργειες τεχνικής υποστήριξης που χρηµατοδοτούνται από το ΕΠΑ.»
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Άρθρο 84
Θέµατα προσωπικού της Υπηρεσίας Συντονισµού
και των Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΠΑ - Τροποποίηση
της παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 4635/2019
Η παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) τροποποιείται ως προς τις προϋποθέσεις καταβολής αποζηµίωσης υπερωριακής απασχόλησης σε προσωπικό του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και των Υπηρεσιών Διαχείρισης και
το άρθρο 136 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 136
Θέµατα προσωπικού της Υπηρεσίας Συντονισµού και των
Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΠΑ
1. Η Δι.Δι.Ε.Π. και οι Υπηρεσίες Διαχείρισης των προγραµµάτων του ΕΠΑ µπορεί να στελεχώνονται και µε προσωπικό που
αποσπάται από τη ΜΟΔ Α.Ε., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο καταστατικό αυτής, το οποίο κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο 33 του
ν. 3614/2007 (Α’ 267).
2. Η υπερωριακή απασχόληση του συνόλου του προσωπικού
των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Επενδύσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και των υπηρεσιών
στις οποίες ανατίθενται καθήκοντα διαχείρισης, σύµφωνα µε το
άρθρο 132, καθώς και του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας
της ΜΟΔ Α.Ε., που απασχολείται σε έργα του ΕΠΑ ή έργα που
δεν είναι επιλέξιµα για συγχρηµατοδότηση και χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ, εγκρίνεται µε απόφαση του
καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού ή Περιφερειάρχη, στην οποία
αναφέρονται σαφή και συγκεκριµένα στοιχεία που δικαιολογούν
την υπερωριακή εργασία. Στην απόφαση αυτήν καθορίζονται ο
αριθµός των υπαλλήλων, καθώς και οι όροι πραγµατοποίησης,
οι πηγές χρηµατοδότησης, το χρονικό διάστηµα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους, τηρουµένων των ορίων των περ.
2 και 3 της παρ. Α’ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
Η αποζηµίωση της υπερωριακής απασχόλησης για το σύνολο
του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Επενδύσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Κεντρικής
Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε. µπορεί να καταβάλλεται από τη ΜΟΔ
Α.Ε., µε επιχορήγησή της από το ΠΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Οι πιστώσεις για τη µισθοδοσία, λοιπές παροχές και την αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης των στελεχών της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε. που απασχολούνται σε έργα ΕΠΑ
ή έργα που δεν είναι επιλέξιµα για συγχρηµατοδότηση και χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ εγγράφονται σε
ειδικό έργο συλλογικής απόφασης του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Στο ίδιο έργο εγγράφονται οι πιστώσεις για την υπερωριακή
απασχόληση του συνόλου του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε περίπτωση καταβολής τους από την ΜΟΔ Α.Ε., καθώς
και των αποσπασµένων στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε.
υπαλλήλων που προέρχονται από το Δηµόσιο και τον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα και απασχολούνται σε έργα ΕΠΑ ή έργα που δεν
είναι επιλέξιµα για συγχρηµατοδότηση και χρηµατοδοτούνται
από εθνικούς πόρους.
Η αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης του συνόλου του
προσωπικού των λοιπών υπηρεσιών στις οποίες ανατίθενται καθήκοντα διαχείρισης σύµφωνα µε το άρθρο 132, µπορεί να καταβάλλεται από πόρους του ΠΔΕ του φορέα διαχείρισης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 85
Ορισµοί
1. «Εσωτερικός έλεγχος»: Ανεξάρτητη, αντικειµενική, διασφα-
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λιστική και συµβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασµένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες των επιχειρήσεων
του ιδιωτικού τοµέα. Βοηθάει την επιχείρηση να επιτύχει τους
αντικειµενικούς σκοπούς της, υιοθετώντας µία συστηµατική
επαγγελµατική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων,
των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης και εκτελείται βάση των διεθνώς αναγνωρισµένων
προτύπων εσωτερικού ελέγχου και του νοµοθετικού πλαισίου
που εκάστοτε εφαρµόζεται. Από τον εσωτερικό έλεγχο του παρόντος εξαιρούνται οι επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα, οι οργανισµοί, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που
είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στους οποίους εφαρµόζεται το άρθρο 4 του ν. 3429/2005 (Α’ 314).
2. «Εσωτερικός ελεγκτής»: Κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο
διενεργεί εσωτερικό έλεγχο, όπως αυτός ορίζεται στο παρόν,
έχει λάβει την Επαγγελµατική Ταυτότητα Εσωτερικού Ελεγκτή
και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, που προβλέπεται στο παρόν.
3. «Δόκιµος Εσωτερικός Ελεγκτής»: Κάθε φυσικό πρόσωπο,
το οποίο διενεργεί εσωτερικό έλεγχο, όπως αυτός ορίζεται στο
παρόν, έχει λάβει την Επαγγελµατική Ταυτότητα Δόκιµου Εσωτερικού Ελεγκτή και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δοκίµων
Εσωτερικών Ελεγκτών του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος,
που προβλέπεται στο παρόν.
4. «Επαγγελµατική Ταυτότητα Εσωτερικού Ελεγκτή»: Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών, µε το
οποίο παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης έργων και υπηρεσιών
εσωτερικού ελέγχου.
5. «Επαγγελµατική Ταυτότητα Δοκίµου Εσωτερικού Ελεγκτή»:
Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Δοκίµων Εσωτερικών
Ελεγκτών, µε το οποίο εξασφαλίζεται η συµµετοχή σε έργα και
υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου.
6. «Εγκεκριµένος εσωτερικός ελεγκτής»: Κάθε φυσικό πρόσωπο εγγεγραµµένο στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.
7. «Αρµόδια διοικητική αρχή»: Το Οικονοµικό Επιµελητήριο
Ελλάδος.
Άρθρο 86
Εγγραφή στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών
1. Το επάγγελµα του εσωτερικού ελεγκτή ασκείται ελεύθερα
µετά την πάροδο τριµήνου από την αναγγελία έναρξής του στην
αρµόδια διοικητική αρχή και την εγγραφή του εσωτερικού ελεγκτή στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών ή το Μητρώο Δοκίµων
Εσωτερικών Ελεγκτών. Το αντίστοιχο Μητρώο τηρείται στην αρµόδια διοικητική αρχή και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της.
2. Προκειµένου περί φυσικών προσώπων, η αναγγελία συνοδεύεται από τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση έγκρισης, που συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα.
β. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ανώτατης Σχολής της ηµεδαπής.
Οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύµατα της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από τον Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιµοι προς τους απονεµόµενους από τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή να έχουν τύχει αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας από την αρµόδια αρχή.
γ. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, το οποίο
ανανεώνεται κάθε δύο (2) έτη µε επιµέλεια της αρµόδιας διοικητικής αρχής. Ο αιτών πρέπει να µην έχει καταδικαστεί αµετακλήτως για οποιοδήποτε κακούργηµα ή για τα πληµµελήµατα της
κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή για άλλο οικονοµικής φύσεως έγκληµα.
δ. Βεβαίωση τεκµηριωµένης επαγγελµατικής εµπειρίας τουλάχιστον τριών (3) ετών στο αντικείµενο του εσωτερικού ελέγχου.
ε. Για τους κατόχους αναγνωρισµένου διδακτορικού διπλώµατος στον εσωτερικό έλεγχο ή την ελεγκτική, απαιτείται βεβαίωση

τεκµηριωµένης επαγγελµατικής εµπειρίας τουλάχιστον ενός (1)
έτους στο αντικείµενο του εσωτερικού ελέγχου.
στ. Για τους κατόχους αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού διπλώµατος στον εσωτερικό έλεγχο ή την ελεγκτική, απαιτείται βεβαίωση τεκµηριωµένης επαγγελµατικής εµπειρίας τουλάχιστον δύο
(2) ετών στο αντικείµενο του εσωτερικού ελέγχου.
ζ. Για τους ορκωτούς ελεγκτές, απαιτείται τεκµηριωµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στο αντικείµενο του
εσωτερικού ελέγχου.
η. Για τους πτυχιούχους και κατόχους της Διεθνούς Πιστοποίησης CIA (Certified Internal Auditor), «της Πιστοποίησης ACA
(Adobe Certified Associate), της Διεθνούς Πιστοποίησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ACCA (Association of Chartered Certified
Accountants), της επαγγελµατικής Πιστοποίησης Ελεγκτών Συστηµάτων Πληροφορικής CISA (Certified Information Systems Auditor), της Πιστοποίησης Ελεγκτών Συστηµάτων Εσωτερικού
Ελέγχου CICA (Certified Internal Controls Auditor), της Πιστοποίησης Ελεγκτών Διαχείρισης Κινδύνων CRMA (Certification in Risk
Management Assurance), της Πιστοποίησης Ελεγκτών κατά της
Απάτης CFE (Certified Fraud Examiner) απαιτείται τεκµηριωµένη
επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείµενο του εσωτερικού ελέγχου.
θ. Υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος δηλώνει,
ότι εφαρµόζει τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών κατά τη διενέργεια
εσωτερικών ελέγχων και τη δέσµευσή του για την πιστή τήρηση
του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας.
ι. Πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται, ότι ο αιτών εκπληρώνει και ασκεί νόµιµα το επάγγελµα του εσωτερικού ελεγκτή σε οποιοδήποτε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
σε τρίτο κράτος σύµφωνα µε την αρχή της αµοιβαιότητας. Στην
περίπτωση αυτήν, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να προσκοµίσει σχετικό πιστοποιητικό από τον αρµόδιο φορέα του κράτους
όπου εργάζεται.
ια. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, το οποίο πρέπει
να ανανεώνεται κάθε έτος από τον ενδιαφερόµενο ή την αρµόδια
διοικητική αρχή.
ιβ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, το οποίο πρέπει
να ενηµερώνεται κάθε έτος από τον ενδιαφερόµενο ή την αρµόδια διοικητική αρχή.
3. Η αρµόδια διοικητική αρχή µπορεί, εντός τριών (3) µηνών
από την υποβολή αναγγελίας, να µη συνηγορήσει στην έναρξη
του επαγγέλµατος, εφόσον δεν πληρούνται οι ανωτέρω νόµιµες
προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτήν, η αρµόδια διοικητική
αρχή ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόµενο, ότι δεν είναι δυνατή η εγγραφή του στο Μητρώο, γνωστοποιώντας του και τους
σχετικούς λόγους.
4. Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η αρµόδια
διοικητική αρχή εντός τριών (3) µηνών εκδίδει την Επαγγελµατική
Ταυτότητα Εσωτερικού Ελεγκτή και εγγράφει τον ενδιαφερόµενο στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών.
5. Για τους µη έχοντες την προβλεπόµενη επαγγελµατική εµπειρία παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής τους στο Μητρώο Δοκίµων Εσωτερικών Ελεγκτών µε χορήγηση Επαγγελµατικής
Ταυτότητας Δοκίµου Εσωτερικού Ελεγκτή µε την προσκόµιση
βεβαίωσης παρακολούθησης ολοκληρωµένου προγράµµατος
επαγγελµατικής εκπαίδευσης εσωτερικού ελέγχου, διάρκειας
τουλάχιστον εξήντα (60) ωρών, από οποιονδήποτε νόµιµο πάροχο σχετικής εκπαίδευσης, το οποίο κατ’ ελάχιστο περιλαµβάνει τις ενότητες που προσδιορίζονται στην απόφαση της περ. β)
του άρθρου 9.
6. Οι Δόκιµοι Εσωτερικοί Ελεγκτές αναβαθµίζονται σε Εσωτερικοί Ελεγκτές και εγγράφονται στο σχετικό Μητρώο, µε αίτησή
τους, εντός τριών (3) µηνών από την προσκόµιση της τεκµηρίωσης της αποκτηθείσας επαγγελµατικής εµπειρίας στο επάγγελµα
του εσωτερικού ελεγκτή.
7. Για την υποβολή της αναγγελίας απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1100/ 1980 (Α’ 295).
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Άρθρο 87
Αντικείµενο εργασιών εγκεκριµένων εσωτερικών
ελεγκτών
Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, µε τις οποίες καθορίζονται ειδικές αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και περιεχόµενα του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας,
οι εγκεκριµένοι εσωτερικοί ελεγκτές διενεργούν εσωτερικό
έλεγχο, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που ορίζονται από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, που αφορά ενδεικτικά σε:
α) Δειγµατοληπτικό, προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο και
συµπεριλαµβάνει την υποβολή σχετικής αναφοράς - έκθεσης
ελέγχου στα αρµόδια όργανα,
β) εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας της λειτουργίας και
της αποτελεσµατικότητας των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου
ως προς λειτουργίες και διαδικασίες,
γ) έλεγχο οικονοµικό, διοικητικό, λειτουργικό, τεχνικό, συµµόρφωσης, πληροφορικής, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προσωπικών δεδοµένων, φήµης, και κάθε είδους έλεγχο ανάλογα
προς τις ελεγκτικές ανάγκες του φορέα, µε σύγχρονες ελεγκτικές τεχνικές, σε συµφωνία µε τα Διεθνή Πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ι.Α.), «Πρότυπα για την
Επαγγελµατική Εφαρµογή Εσωτερικού Ελέγχου του Ινστιτούτου
των Εσωτερικών Ελεγκτών»,
δ) επισκόπηση της τήρησης του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας και του Καταστατικού του Οργανισµού, στις αποφάσεις
της Διοίκησης, καθώς και του εν γένει νοµοθετικού πλαισίου που
διέπουν τον οργανισµό,
ε) απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, στοιχεία και µέσα
που κρίνονται απαραίτητα για τη διενέργεια και την αποτελεσµατικότητα του ελεγκτικού έργου,
στ) σχεδιασµό και εκτέλεση του ετήσιου προγράµµατος ελέγχου, σύνταξη ετήσιου απολογισµού δράσης και υποβολή του στα
αρµόδια όργανα,
ζ) αξιολόγηση και αποτίµηση επιχειρηµατικών κινδύνων, µέσω
των ελεγκτικών έργων και παροχή συµβουλών προς τα αρµόδια
όργανα της διοίκησης και τους ελεγχόµενους για την καλύτερη
διαχείριση των κινδύνων,
η) προώθηση και καθιέρωση πολιτικών και τεχνικών εσωτερικού ελέγχου στο πλαίσιο των ελεγκτικών προτύπων, σε εναρµόνιση προς τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου,
θ) παροχή προστιθέµενης αξίας στις ελεγχόµενες λειτουργίες
και επιδίωξη της ενίσχυσης της οικονοµικής αξίας της επιχείρησης,
ι) συµµόρφωση µε το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο,
που αφορά στον συγκεκριµένο κλάδο του ιδιωτικού τοµέα.
Άρθρο 88
Αµοιβή
Η αµοιβή για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων καθορίζεται
ελεύθερα µετά από συµφωνία του εγκεκριµένου εσωτερικού
ελεγκτή και του ενδιαφερόµενου - πελάτη.
Άρθρο 89
Κανόνες Εσωτερικού Ελέγχου
Οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να συντάσσουν τις
αναφορές εσωτερικού ελέγχου τους, σύµφωνα µε τα διεθνώς
αναγνωρισµένα Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και τον διεθνώς
αναγνωρισµένο Κώδικα Δεοντολογίας.
Άρθρο 90
Υποχρεώσεις εγγεγραµµένων στο Μητρώο
εσωτερικών ελεγκτών
1. Οι εγκεκριµένοι εσωτερικοί ελεγκτές υποχρεούνται:
α. να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος και του
Διεθνούς Αναγνωρισµένου Κώδικα Δεοντολογίας,
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β. να προσκοµίζουν ανά διετία στην αρµόδια διοικητική αρχή
τεκµηρίωση παρακολούθησης ή διδασκαλίας επαγγελµατικής εκπαίδευσης (είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως) τουλάχιστον
τριάντα (30) ωρών σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο, από οποιονδήποτε νόµιµο πάροχο σχετικής εκπαίδευσης.
2. Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί η µη τήρηση των ανωτέρω
προϋποθέσεων, η αρµόδια διοικητική αρχή προβαίνει σε οριστική
ή προσωρινή ανάκληση της πιστοποίησης εγγραφής, ανάλογα
µε τη βαρύτητα της παράβασης ή την καθ’ υποτροπή συµπεριφορά του εγκεκριµένου εσωτερικού ελεγκτή, σε περίπτωση µη
πλήρωσης των προϋποθέσεων της περ. β’ της παρ. 1, αφού θέσει
στον ενδιαφερόµενο εύλογη προθεσµία για την υποβολή στοιχείων που προβλέπονται και αυτή παρέλθει άπρακτη.
Άρθρο 91
Κυρώσεις
1. Το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος είναι αρµόδιο για την
επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους εσωτερικούς ελεγκτές είτε
αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες είτε απασχολούνται ως µισθωτοί στον ιδιωτικό τοµέα.
2. Η παράβαση του παρόντος επισύρει, πέραν των κυρώσεων
και ποινών που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, και
τις παρακάτω κυρώσεις:
α. Έγγραφη επίπληξη.
β. Χρηµατικό πρόστιµο έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Το
παραπάνω πρόστιµο µπορεί να αυξοµειώνεται µε απόφαση της
Κεντρικής Διοίκησης του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.
Τα ποσά των παραπάνω κυρώσεων θεωρούνται έσοδα του Επιµελητηρίου και εισπράττονται κατά τη διαδικασία είσπραξης των
δηµοσίων εσόδων.
γ. Προσωρινή αφαίρεση της επαγγελµατικής ταυτότητας για
χρονικό διάστηµα έως έξι (6) µηνών.
δ. Οριστική αφαίρεση της επαγγελµατικής ταυτότητας, στην
περίπτωση καθ’ υποτροπή παραβίασης του παρόντος Κώδικα.
ε. Για κάθε επιβολή ποινής ή προστίµου ή επίπληξης ή αφαίρεσης επαγγελµατικής ταυτότητας, προσωρινά ή οριστικά, γίνεται σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Οικονοµικού
Επιµελητηρίου.
3. Η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων κινείται είτε
αυτεπάγγελτα από την Επιτροπή Τήρησης Δεοντολογίας που συνιστάται µε το άρθρο 8 είτε κατόπιν καταγγελίας εγκεκριµένου
εσωτερικού ελεγκτή ή τρίτου.
4. Κάθε εγκεκριµένος εσωτερικός ελεγκτής ή τρίτος υποχρεούται να καταγγείλει γραπτώς προς την Επιτροπή Τήρησης Δεοντολογίας του Οικονοµικού Επιµελητηρίου κάθε παράβαση του
παρόντος που έχει υποπέσει στην αντίληψή του, αναφέροντας
ρητά το ονοµατεπώνυµο του εσωτερικού ελεγκτή που υπέπεσε
στην παράβαση, καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν
περιέλθει σε γνώση του. Η αναφορά είναι απόρρητη και γνωστοποιείται από την Επιτροπή Τήρησης Δεοντολογίας µόνο στον
αναφερόµενο εσωτερικό ελεγκτή, ο οποίος και καλείται για παροχή εξηγήσεων πριν αποφασιστεί η τυχόν πειθαρχική δίωξή
του.
5. Η διαδικασία επιβολής κυρώσεων αναστέλλεται αν για την
ίδια πράξη εκκρεµεί ποινική δίωξη, µετά το τέλος της οποίας,
ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα της, συνεχίζεται. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις η διαδικασία επιβολής κυρώσεων δεν αναστέλλεται
και τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα, µε ειδικά προς τούτο αιτιολογηµένη απόφαση τους, επιβάλλουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα, ανεξάρτητα από την άσκηση ή µη
ποινικής διαδικασίας ή την πρόοδό της, ιδίως, σε περίπτωση διάπραξης παραβάσεων που αφορούν την απόκτηση της επαγγελµατικής ταυτότητας ή την αξιολόγησή τους.
6. Οι παραβάσεις του παρόντος Κώδικα παραγράφονται µε
την πάροδο τριετίας από την τέλεσή τους. Κάθε όµως πράξη διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή η υποβολή εγκλήσεως, καθώς και κάθε πράξη ποινικής δίωξης διακόπτουν την
παραγραφή.
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Άρθρο 92
Όργανα επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και την εκδίκαση
των σχετικών παραβάσεων του παρόντος Κώδικα, µε απόφαση
της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, συνιστάται Επιτροπή Τήρησης Δεοντολογίας, η οποία αποτελείται από πέντε (5) µέλη µε τριετή θητεία. Η Επιτροπή
συνεδριάζει έγκυρα αν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) µέλη
της, λαµβάνει τις αποφάσεις της µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών, εκλέγει µεταξύ των µελών της έναν Πρόεδρο και
επιλαµβάνεται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας για
οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος. Η Επιτροπή εισηγείται
την άσκηση πειθαρχικής δίωξης στα αρµόδια όργανα, για τις δε
παραβάσεις του παρόντος και τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων, εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 277/1986 (Α’ 127).
Άρθρο 93
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µετά
από εισήγηση του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος: α) θεσπίζεται κώδικας δεοντολογίας πιστοποιηµένων εσωτερικών
ελεγκτών, β) καθορίζονται το περιεχόµενο και ο τρόπος αξιολόγησης της ελάχιστης βασικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης του
εσωτερικού ελεγκτή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 94
Διασύνδεση πληροφοριακών συστηµάτων Τροποποίηση του άρθρου 57Β του ν. 4314/2014
Τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 57Β του ν.
4314/2014 (Α’ 265), προκειµένου να καταστεί δυνητική η εξουσιοδοτική διάταξη, και το άρθρο 57Β διαµορφώνεται 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 αιτήµατος 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, δύναται να 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.»
Άρθρο 95
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου σε εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2963/2001
Προστίθενται εδάφια δέκατο και ενδέκατο στην παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2963/2001 (Α’ 268) και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως
εξής:
«6. Οι ανώνυµες εταιρίες των προηγούµενων παραγράφων διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920.
Στην επωνυµία τους πρέπει να περιέχονται οι λέξεις «Κ.Τ.Ε.Λ.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Οι µετοχές είναι ονοµαστικές.
Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, ο Πρόεδρος,

ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
εκλέγονται από τους µετόχους της Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. για τετραετή θητεία. Ο αριθµός των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου κάθε
Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ορίζεται από τρία (3) έως επτά (7) µέλη, σύµφωνα µε
το καταστατικό της εταιρείας.
Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ορίζεται ο Διευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, ο οποίος είναι ένας
από τα µέλη αυτού.
Οι υποψηφιότητες, µαζί µε απόσπασµα ποινικού µητρώου, υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Κ.Τ.Ε.Λ. µέχρι της 12ης µεσηµβρινής της προηγούµενης της Γενικής Συνέλευσης ηµέρας και στη
συνέχεια συντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Για την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των µελών
του Διοικητικού Συµβουλίου συγκροτείται:
α. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Προέδρου,
β. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή Αντιπροέδρου και αναπληρωτή αυτού και
γ. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των λοιπών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και ισάριθµων αναπληρωµατικών.
Ως εκλεγέντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που πέτυχαν κατά
σειρά πλειοψηφίας, ενώ ως αναπληρωτές αυτών, εκτός του Προέδρου για τον οποίο δεν προβλέπεται εκλογή αναπληρωτή, λογίζονται αυτοί που κατά σειρά έπονται των προηγουµένων.
Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή φυσικής ή νοµικής ανικανότητας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή µελών του Διοικητικού Συµβουλίου σε αριθµό µεγαλύτερο των αναπληρωµατικών, ο οικείος Περιφερειάρχης προσφεύγει στο αρµόδιο δικαστήριο. Κ.Τ.Ε.Λ. που βάσει της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου µετατράπηκαν σε ανώνυµες εταιρείες µε την µορφή
της περ. β’ της παραγράφου αυτής, µπορούν µε τις προϋποθέσεις
του άρθρου αυτού, να µετατρέπονται σε ανώνυµες εταιρείες µε
την µορφή της περ. α’ της ίδιας παραγράφου.
Κατ’ εξαίρεση του ν. 4548/2018 (Α’ 104) και κάθε αντίθετης καταστατικής διάταξης, η Γενική Συνέλευση των µετόχων των
Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. της περ. α’ της παρ. 2 του παρόντος δύναται να λαµβάνει απόφαση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε απόλυτη
πλειοψηφία των εκπροσωπούµενων σε αυτήν ψήφων, εάν τα ίδια
κεφάλαια των ανωτέρω εταιρειών είναι αρνητικά κατά τον χρόνο
λήψης της απόφασης. Στην περίπτωση αυτήν, το κεφάλαιο µπορεί
να αυξάνεται τουλάχιστον κατά ποσό που καλύπτει το ελάχιστο
ύψος του κεφαλαίου της ανώνυµης εταιρείας και το παθητικό της
εταιρείας, όπως αυτό προκύπτει από τον ισολογισµό της τελευταίας χρήσης.»
Άρθρο 96
Έκδοση διατακτικών σίτισης
1. Η έκδοση διατακτικών σίτισης, οι οποίες παρέχονται από
τους εργοδότες στους εργαζοµένους, και οι οποίες δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4537/2018 (Α’ 84), µπορεί
να γίνεται µόνο από κεφαλαιουχικές ή προσωπικές εταιρείες που
εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (E.E.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
και έχουν υποκατάστηµα στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν µεταξύ
των εταιρικών σκοπών τους την έκδοση διατακτικών σίτισης.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται µέσα σε έξι (6) µήνες από
την έναρξη ισχύος του παρόντος και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα ακόλουθα θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία των εταιρειών έκδοσης διατακτικών σίτισης
στην Ελλάδα: α) το ελάχιστο µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των
εταιρειών της παρ. 1, β) η προϋπόθεση για άµεση είσπραξη από
τις εταιρείες της παρ. 1 του τιµήµατος από τη διάθεση των διατακτικών σίτισης, γ) η υποχρέωση τήρησης ειδικού τραπεζικού
λογαριασµού, στον οποίον θα είναι ανά πάσα στιγµή κατατεθειµένα κεφάλαια ίση µε την ονοµαστική αξία των διατακτικών σίτισης που έχουν διατεθεί από τις εταιρείες της παρ. 1, αλλά δεν
έχουν εξαργυρωθεί ή ακυρωθεί, δ) η εποπτεία, τα πρόστιµα και
οι κυρώσεις για την παραβίαση των ανωτέρω προϋποθέσεων
από τις εταιρείες της παρ. 1, και ε) κάθε ειδικότερο ζήτηµα που
είναι συναφές µε τα ανωτέρω.
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Άρθρο 97
Επιτρεπόµενες δικαιοπραξίες σε ακίνητα του Δηµοσίου
µε αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδοµικές παραβάσεις Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 82 του ν. 4495/2017
Στο άρθρο 82 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) προστίθεται παρ. 4,
ως εξής:
«4. α. Επιτρέπεται η σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας επί ακινήτου που ανήκει στην Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ
Α.Ε.) ή στο Δηµόσιο κατά ποσοστό ανώτερο του πενήντα τοις
εκατό (50%) και το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ Α.Ε., εφόσον οι
αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που τυχόν έχουν εκτελεστεί
ή εγκατασταθεί στον χώρο της αποκλειστικής χρήσης της κάθετης ιδιοκτησίας έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος.
β. Επιτρέπεται η µίσθωση ή η παραχώρηση τµήµατος ακινήτου
που ανήκει στην Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ
Α.Ε.) ή στο Δηµόσιο κατά ποσοστό ανώτερο του πενήντα τοις
εκατό (50%) και το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ Α.Ε., εφόσον οι
αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που τυχόν έχουν εκτελεστεί
ή εγκατασταθεί στο υπό µίσθωση ή υπό παραχώρηση τµήµα του
ακινήτου έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος.»
Άρθρο 98
Όροι δόµησης εντός Επιχειρηµατικών Πάρκων Τροποποίηση της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 52
του ν. 3982/2011
Στην παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) περί των
όρων δόµησης εντός των Επιχειρηµατικών Πάρκων, συµπληρώνεται το δεύτερο εδάφιο µε εισαγωγή εξαίρεσης στην καθ’ ύψος
υπέρβαση για την ανέγερση βιοµηχανικών κτιρίων και Κέντρων
Αποθήκευσης και Διανοµής (ΚΑΔ) για την τοποθέτηση ή για τη
διέξοδο υψηλών µηχανηµάτων, προστίθεται τρίτο εδάφιο στην
περ. γ’ και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Οι όροι δόµησης προσδιορίζονται στην απόφαση της παρ.
6 του άρθρου 46. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται τα παρακάτω
όρια:
α. Ποσοστό κάλυψης µέχρι εβδοµήντα τοις εκατό (70%). Το
µέγεθος αυτό ισχύει και για τους Οργανωµένους Υποδοχείς µε
τους προϋφιστάµενους νόµους του ν. 3982/ 2011.
β. Συντελεστής δόµησης µέχρι 2,0 για τις βιοτεχνικές και βιοµηχανικές χρήσεις, 1,6 για τα επαγγελµατικά εργαστήρια και τις
χρήσεις εφοδιαστικής και 1,4 για τις υπόλοιπες χρήσεις.
γ. Η επιτρεπόµενη κατ’ όγκο εκµετάλλευση των οικοπέδων στα
Επιχειρηµατικά Πάρκα προκύπτει από την ακόλουθη σχέση:
(σ.ο.) = 7,00 x (σ.δ.), όπου (σ.δ.) ο αντίστοιχος συντελεστής
δόµησης του οικοπέδου κατά περίπτωση και αφορά κτίρια ανεξάρτητα από το ύψος τους.
Κατ’ εξαίρεση, για την ανέγερση βιοµηχανικών κτιρίων και Κέντρων Αποθήκευσης και Διανοµής (ΚΑΔ) είναι δυνατή, ύστερα από
γνώµη του αρµόδιου Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και
Αµφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ): α) η υπέρβαση της επιτρεπόµενης
κατ’ όγκο εκµετάλλευσης του οικοπέδου σ.ο., µε ανώτατη την
τιµή που προκύπτει από την εφαρµογή της σχέσης (σ.ο.) = 7,50
x (σ.δ.), όπου (σ.δ.) ο αντίστοιχος συντελεστής δόµησης του οικοπέδου κατά περίπτωση και β) η καθ’ ύψος υπέρβαση, η οποία
δεν δύναται να υπερβαίνει τα τριάντα δύο (32) µέτρα, εκτός αν
είναι αναγκαία για την τοποθέτηση ή για τη διέξοδο υψηλών µηχανηµάτων. Επίσης είναι δυνατή, χωρίς να απαιτείται γνώµη του
αρµόδιου ΣΥΠΟΘΑ, η καθ’ ύψος υπέρβαση και πέραν των
τριάντα δύο (32) µέτρων, εφόσον στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) επιβάλλεται συγκεκριµένο ύψος ως
όρος για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.
δ. Ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), υπολογιζόµενο επί της συνολικής
επιφάνειας του ΕΠ. Στο ποσοστό αυτό περιλαµβάνονται χώροι
εντός του ΕΠ, µε ήδη διαµορφωµένη τέτοια χρήση, όπως αυτοκινητόδροµοι, εθνικές και επαρχιακές οδοί και κόµβοι, καθώς και
κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι που περιλαµβάνονται σε
ζώνη κατά µήκος του Ενεργού Δικτύου της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 9 του ν.
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3891/2010 (Α’ 188) και για τη χρήση που προβλέπεται στην περ.
ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6α του ιδίου νόµου. Οι χώροι υψηλού
πρασίνου περιµετρικά του ΕΠ ορίζονται σε έξι τοις εκατό (6%)
κατ’ ελάχιστον επί της συνολικής επιφάνειας για ΕΠ Τύπου Α’ και
σε πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής επιφάνειας για ΕΠ
Τύπου Β’ και Γ’. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιµετρικά του ΕΠ
συνυπολογίζονται στην έκταση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του ΕΠ. Οι χώροι κοινωφελών εγκαταστάσεων και
κτιρίων ανέρχονται κατά ανώτατο όριο σε τρία τοις εκατό (3%)
στη συνολική επιφάνεια του ΕΠ.
ε. Όταν στην πολεοδοµική µελέτη που εγκρίνεται, προβλέπεται η δηµιουργία υπαίθριων ή στεγασµένων χώρων στάθµευσης
σε κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους στάθµευσης του επιχειρηµατικού πάρκου, η χωρητικότητά τους υπολογίζεται µε
βάση τις προβλεπόµενες διαστάσεις και µεγέθη των υπαίθριων
ή στεγασµένων σταθµών αυτοκινήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του π.δ. 455/1976
(Α’ 169). Στα κτίρια που ανεγείρονται σε
επιχειρηµατικό πάρκο, όπου προβλέπεται η ύπαρξη κοινοχρήστων χώρων στάθµευσης, ο αριθµός των θέσεων στάθµευσης,
που επιβάλλεται να κατασκευαστεί για τις ανάγκες του κάθε κτιρίου, υπολογίζεται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, αφού
προηγουµένως αφαιρεθεί ο αναλογούν αριθµός κοινόχρηστων
θέσεων στάθµευσης. Η αναλογία αυτή αντιστοιχεί στο κλάσµα
της επιφάνειας του οικοπέδου που κατασκευάζεται το κτίριο, δια
της συνολικής επιφάνειας των οικοπέδων που προκύπτει από την
πολεοδοµική µελέτη, µετά από την αφαίρεση των κοινόχρηστων
και κοινωφελών επιφανειών. Η παρούσα εφαρµόζεται και για Βιοµηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) του ν. 4458/1965 (Α’ 33), Βιοµηχανικές Επιχειρηµατικές Περιοχές (ΒΕΠΕ) του ν. 2545/1997 (Α’ 254)
και Επιχειρηµατικό Πάρκο (ΕΠ) του ν. 3982/2011 που κατασκευάστηκαν µε βάση προϊσχύουσες διατάξεις.
στ. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η καθ’ ύψος υπέρβαση για την
ανέγερση αποθηκών κατακόρυφου τύπου συναρµολογούµενων
(βιδωτών), δεξαµενών υγρών καυσίµων, καθώς και καµινάδων
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων. Το ύψος αυτό δεν δύναται να
υπερβαίνει τα τριάντα δύο (32) µέτρα.»
Άρθρο 99
Ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ)
στην περιοχή Οινοφύτων Βοιωτίας - Τροποποίηση
της παρ. 2 του άρθρου 56Α του ν. 3982/2011
Τα τρία πρώτα εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 56Α του
ν.
3982/2011 (Α’ 143), ως προς τα όρια του Επιχειρηµατικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) στην περιοχή Οινοφύτων Βοιωτίας τροποποιούνται: α) µε την προσθήκη των περιορισµών που διέπουν
την οργάνωση Πάρκων εντός δασικών εκτάσεων για την οριοθέτηση του Επιχειρηµατικού Πάρκου Εξυγίανσης και β) µε ρύθµιση
για τις επιτρεπόµενες δραστηριότητες στις γαίες υψηλής παραγωγικότητας και τα επιτρεπόµενα έργα υποδοµής στης ίδιας κατηγορίας εκτάσεις και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Η χαρακτηριζόµενη µε την παρ. 1 περιοχή συνιστά Οργανωµένο Υποδοχέα Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) της παρ. 4 του άρθρου 41, στο πλαίσιο του
Ολοκληρωµένου Σχεδίου Στρατηγικών Παρεµβάσεων (ΟΣΣΠ)
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την αστική, κοινωνική,
περιβαλλοντική και επιχειρηµατική εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της Λεκάνης Απορροής Ασωπού (ΛΑΠ), για το οποίο έχει
εκδοθεί η υπ’ αριθµ. 16784/9.2.2018 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (Β’ 609) και σε αυτήν µπορεί να ιδρυθεί αποκλειστικά και µόνο Επιχειρηµατικό Πάρκο Εξυγίανσης (ΕΠΕ), τα όρια
του οποίου θα καταλαµβάνουν κατά παρέκκλιση της περ. ε’ της
παρ. 2 του άρθρου 56, µέρος ή το σύνολο της έκτασης που οριοθετείται µε το τοπογραφικό διάγραµµα της παρ. 1, µε τους περιορισµούς που διέπουν την οργάνωση Πάρκων εντός δασικών
εκτάσεων, αρχαιολογικών χώρων, ζωνών απαλλοτρίωσης σιδηροδροµικών γραµµών και οδών, συµπεριλαµβανοµένου του πλάτους αυτών ή άλλων εκτάσεων που προστατεύονται βάσει των
κείµενων διατάξεων µε εφαρµογή του άρθρου 44. Γαίες υψηλής
παραγωγικότητας µπορούν να συµπεριλαµβάνονται εντός των
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ορίων του ΕΠΕ και σε αυτές επιτρέπονται όλες οι συµβατές µε
το ΕΠΕ δραστηριότητες. Στις εκτάσεις αυτής της κατηγορίας
επιτρέπεται επίσης και η εκτέλεση κάθε έργου υποδοµής του
ΕΠΕ, εφαρµοζοµένων των διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας
επί των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα.
Εκτάσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση ανάπτυξης επιχειρηµατικού πάρκου στην αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εξαιρούνται από την περιοχή της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου και η κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου
47 για τις εκτάσεις αυτές, εκδίδεται κατά τις οικείες διατάξεις.
Τα όρια του Επιχειρηµατικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) της
παρούσης παραγράφου µπορούν να επεκταθούν και πέραν της
άνω οριοθετηµένης εκτάσεως αποκλειστικά προς τις όµορες περιοχές που καθορίζονται στο εγκεκριµένο Γενικό Πολεοδοµικό
Σχέδιο (ΓΠΣ) του πρώην Δήµου Σχηµαταρίου Βοιωτίας (ΤΑΑΠΘ
607/31.12.2010) ως Ζώνες Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΒΙΠΑ, Ζώνη Ανάπτυξης Βιοµηχανικών Δραστηριοτήτων
χαµηλής όχλησης, Ζώνη Χονδρεµπορίου), στις οποίες υφίσταται
Άτυπη Βιοµηχανική Συγκέντρωση (ΑΒΣ) και χρήζουν εξυγίανσης.
Η επέκταση αυτή, που δεν µπορεί να υπερβεί το τριάντα τοις
εκατό (30%) του εµβαδού της έκτασης της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου, εγκρίνεται µε την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1
του άρθρου 47 του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 100
Διαδικασία πληρωµής επιµορφωτικών προγραµµάτων
1. Τα περιουσιακά δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας βάσεων
δεδοµένων, ιστοτόπων και των άλλων έργων που καλύπτονται
από τον ν. 2121/1993 (A’ 25), που εµπεριέχονται σε επιµορφωτικά
προγράµµατα και προσφέρονται από δηµόσιους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς µε ετήσιους προϋπολογισµούς άνω των
δέκα (10) εκατοµµυρίων ευρώ, εκκαθαρίζονται κατά ποσό µε
βάση τα ανεκτέλεστα αιτήµατα πληρωµής προς κάθε δικαιούχο,
άµα τη εγκρίσει του ετήσιου προϋπολογισµού µε βάση τα άρθρα
54 και 65 έως 68 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Τα οφειλόµενα χρηµατικά ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους εντός δύο (2)
µηνών από την έγκριση του προϋπολογισµού.
Σε περιπτώσεις µη καταβολής ήδη γεγενηµένων, από τη θέση
σε ισχύ της παρούσας, διανοητικών δικαιωµάτων, εκδίδεται από
την υπηρεσία βεβαίωση που αναφέρει το µη εκκαθαρισθέν ποσό
ανά δικαιούχο σύµφωνα µε τα ανεκτέλεστα αιτήµατα πληρωµής,
εντός δύο (2) µηνών.
Οι ανωτέρω βεβαιώσεις αποτελούν τίτλο εκτελεστό υπέρ του
δικαιούχου, σύµφωνα µε την περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 904
του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
(π.δ. 503/1985, Α’
182).
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά
για την πληρωµή της δαπάνης της παρ. 1, η διαδικασία και κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
3. Η ισχύς του παρόντος αφορά τους προϋπολογισµούς για
τα έτη 2021 και στο εξής.
Άρθρο 101
Καταστατικό της ΜΟΔ Α.Ε. - Τροποποίηση της περ. ιη’
της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3614/2007
Το τελευταίο εδάφιο της υποπερ. γγ’ της περ. ιη) της παρ. 1
του άρθρου 33 του ν. 3614/2007 (Α’ 267) τροποποιείται προκειµένου να παραταθεί έως την 31η.12.2022 η δυνατότητα της ΜΟΔ
Α.Ε. να συνάπτει συµβάσεις µίσθωσης έργου µε µηχανικούς της
απαιτούµενης ειδικότητας που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο και
η υποπερ. γγ’ διαµορφώνεται ως εξής:
«γγ. Για την υποστήριξη της επίβλεψης έργων δύναται, πέραν
του σώµατος επιµετρητών της παρ. 3 του άρθρου 218 του ν.
4512/2018, να χρησιµοποιεί εξειδικευµένα στελέχη του µητρώου
που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014.
Μέχρι την έκδοση της απόφασης του δευτέρου εδαφίου της
παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014, η ΜΟΔ Α.Ε. δύναται να
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συστήσει µητρώο φυσικών ή και νοµικών προσώπων για την υλοποίηση των κάθε είδους συγχρηµατοδοτούµενων ή µη έργων
που αναλαµβάνει. Η διαδικασία εγγραφής τήρησης και επιλογής
του Μητρώου εξειδικεύεται στον Κανονισµό Λειτουργίας της τεχνικής υπηρεσίας της προηγούµενης παραγράφου. Η ΜΟΔ Α.Ε.
έως την 31η.12.2022 συνάπτει συµβάσεις µίσθωσης έργου µε µηχανικούς της απαιτούµενης ειδικότητας που έχουν εγγραφεί στο
Μητρώο για τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων κατά παρέκκλιση
των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206).»
Άρθρο 102
Αρµοδιότητες Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής
(ΚΕ.Σ.Α.) - Προσθήκη στην παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 4495/2017
Στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) προστίθεται περ. στ’ και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) εισηγείται και γνωµοδοτεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας για θέµατα που έχουν σχέση µε τον αρχιτεκτονικό
σχεδιασµό, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτηµα του
Υπουργού,
β) γνωµοδοτεί επί των αρχιτεκτονικών µελετών της περ. ε’ της
παρ. 1 του άρθρου 7, των µελετών διαµόρφωσης σε περιπτώσεις
πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ιδιαίτερης σηµασίας της περ.
δ’ της παρ. 1 του άρθρου 7, καθώς και των περιπτώσεων του άρθρου 10 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), όταν διαβιβάζονται σε αυτό
από τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής ή από τα Περιφερειακά Συµβούλια Αρχιτεκτονικής,
γ) γνωµοδοτεί επί των αρχιτεκτονικών µελετών σε όλες τις περιπτώσεις που η χορήγηση της οικοδοµικής άδειας ανατίθεται
στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδοµικών Κανονισµών και
Αδειοδοτήσεων (Δ.Α.Ο.Κ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας,
δ) για κάθε άλλη περίπτωση που από γενικές ή ειδικές διατάξεις απαιτείται γνωµοδότηση του ΚΕ.Σ.Α.,
ε) γνωµοδοτεί για τις περιπτώσεις ανέγερσης ή επέκτασης του
άρθρου 7, των οποίων η συνολική προσµετρώµενη στον Συντελεστή Δόµησης επιφάνεια είναι άνω των πέντε χιλιάδων (5.000)
τ.µ., και για την κατασκευή µόνιµων κτιριακών εγκαταστάσεων
έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σηµασίας,
καθώς και έργων ως προς τα οποία ισχύουν ειδικοί όροι δόµησης,
στ) γνωµοδοτεί για λόγους επίσπευσης επί αιτηµάτων τα οποία
παραπέµπονται σε αυτό από τον Γενικό Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τα οποία εκκρεµεί η εξέτασή τους στο
αρµόδιο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) για τουλάχιστον ένα δίµηνο κατόπιν αιτήµατος από τον ενδιαφερόµενο για µεταφορά
τους στο ΚΕ.Σ.Α. δια του οποίου αποδεικνύονται η καθυστέρηση
εξέτασης και ο λόγος επίσπευσης.»
Άρθρο 103
Στέγαση Υπηρεσιών Γενικής Γραµµατείας Έρευνας
και Καινοτοµίας (ΓΓΕΚ) - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 111 του ν. 4623/2019
Η παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) τροποποιείται και καθίσταται περ. α), προστίθενται περ. β), γ), δ), ε), στ)
και ζ) για να διευκολυνθεί η στέγαση των Υπηρεσιών της Γενικής
Γραµµατείας Έρευνας και Καινοτοµίας (ΓΓΕΚ) σε τµήµα του
Ολυµπιακού συγκροτήµατος «Ολυµπιακό Κέντρο Γουδή» και η
παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1.α) Η αποκλειστική χρήση, διαχείριση και εκµετάλλευση του
κτιρίου «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ», µε τον περιβάλλοντα
αυτού χώρο, του Ολυµπιακού συγκροτήµατος «Ολυµπιακό Κέντρο Γουδή», της περ. ι’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3342/2005
(Α’ 131), όπως εµφαίνεται στο επισυναπτόµενο στην υπ’ αριθµ.
16857/4.3.2020 (Β’ 684) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων παράρτηµα – απόσπασµα τοπογραφικού
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διαγράµµατος µε τα κεφαλαία γράµµατα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι,
Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Α, ανατίθεται στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Καινοτοµίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
µε σκοπό τη στέγαση των υπηρεσιών της και την κάλυψη των εν
γένει αναγκών της ως άνω Γενικής Γραµµατείας.
β) Η διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ως άνω παραχώρηση εγγράφεται, άλλως µεταγράφεται, στο οικείο κτηµατολογικό φύλλο του αρµόδιου
Κτηµατολογικού Γραφείου ή στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου, αντίστοιχα.
γ) Στο παραχωρηθέν τµήµα του Ολυµπιακού Συγκροτήµατος
της περ. α’ επιτρέπεται κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης και πριν
την έκδοση του Πολεοδοµικού Σχεδίου Εφαρµογής του Ειδικού
Πολεοδοµικού Σχεδίου της Ζώνης Προστασίας Υµηττού, η έκδοση οικοδοµικής άδειας και η χορήγηση έγκρισης εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας στον νοµίµως υφιστάµενο κτιριακό όγκο.
Ειδικότερα επιτρέπονται η αλλαγή της χρήσης του σε κτίριο διοίκησης, η προσθήκη τµηµάτων στο εσωτερικό του χωρίς αύξηση του συντελεστή δόµησης και του συντελεστή όγκου, η
αλλαγή της εσωτερικής διαρρύθµισης, η αποκατάσταση των
όψεων και η ενεργειακή αναβάθµιση αυτού.
δ) Οι διοικητικές πράξεις της περ. γ) εκδίδονται επί του παραχωρηθέντος τµήµατος του Ολυµπιακού Συγκροτήµατος, όπως
εµφαίνεται και θεωρήθηκε στην υπ’ αριθµ. 16857/4.3.2020 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
ε) Ως πιστοποιητικό ιδιοκτησίας λογίζεται αντίγραφο από το
οικείο κτηµατολογικό φύλλο του αρµόδιου Κτηµατολογικού Γραφείου, ή αντίγραφο από τα βιβλία µερίδων του αρµόδιου Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου, αντίστοιχα, όπου
καταχωρίστηκε η εγγραφή της διαπιστωτικής πράξης παραχώρησης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων σύµφωνα µε
την περ. β’.
στ) Το ακίνητο εξαιρείται από την απαίτηση δέσµευσης θέσεων στάθµευσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
π.δ.
111/2004 (Α’ 6).
ζ) Για τη µελέτη πυροπροστασίας του νοµίµως υφιστάµενου
κτιριακού όγκου και των τυχόν εσωτερικών προσθηκών, εφαρµόζονται οι διατάξεις που προέβλεπε ο ισχύων κανονισµός πυροπροστασίας κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδοµικής αδείας
του Ολυµπιακού Συγκροτήµατος.»
Άρθρο 104
Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδοµένων,
Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού
Εµπορίου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 10
του ν. 4712/2020
Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4712/2020 (Α’ 146), η περ.
ζ) βελτιώνεται νοµοτεχνικά, προστίθεται περ. ι’ και το άρθρο 10
διαµορφώνεται ως εξής:
«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, συγκεντρώ-
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νει 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.Μ.Ε.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 άρση του τηλεφωνικού
απόρρητου κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας προς τις αρµόδιες
εταιρείες τηλεφωνίας ή την αποδοχή εκθέσεων πραγµατογνωµοσύνης από τους προαναφερθέντες φορείς που πιστοποιούν την
παράνοµη εµπορία ή διακίνηση των αγαθών και την αποστολή εντολής προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), η οποία υποχρεούται να διαγράφει, οριστικά και
αµετάκλητα, καταργώντας την όποια µελλοντική χρήση της διαγραφείσας διεύθυνσης ιστοσελίδας (url), κατά παρέκκλιση κάθε
αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης του εθνικού δικαίου, τους
ιστότοπους που υποδεικνύει η ΔΙ.Μ.Ε.Α., καθώς και την ενηµέρωση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας.
η) τη διαχείριση της πληροφοριακής εφαρµογής e-Καταναλωτής 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,
θ) την απάντηση σε αιτήµατα κοινοβουλευτικού ελέγχου,
ι) τον έλεγχο των διαδικτυακών ιστοτόπων και των ηλεκτρονικών
καταστηµάτων, ως προς την πληρότητα των υποχρεωτικά παρεχόµενων γενικών πληροφοριών του άρθρου 4 του π.δ. 131/2003
(Α’ 116) και την επιβολή των προβλεπόµενων στο άρθρο 13α του
ν. 2251/1994 (Α’ 191) κυρώσεων.
Επιπρόσθετα, σε περίπτωση µη αναγραφής των υποχρεωτικά
παρεχόµενων γενικών πληροφοριών του άρθρου 4 του π.δ.
131/2003 στους διαδικτυακούς ιστοτόπους και στα ηλεκτρονικά
καταστήµατα, η ΔΙ.Μ.Ε.Α. ενηµερώνει την επιχείρηση σχετικά,
εφόσον αυτό καθίσταται δυνατόν, µε χρονικό περιθώριο συµµόρφωσης τις πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες. Με την πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης ή σε περιπτώσεις όπου η επικοινωνία µε
την επιχείρηση δεν καθίσταται δυνατή, αποστέλλεται εντολή προς
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την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),
η οποία υποχρεούται να διαγράφει, οριστικά και αµετάκλητα, καταργώντας την όποια µελλοντική χρήση της διαγραφείσας διεύθυνσης ιστοσελίδας (url), κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης
γενικής ή ειδικής εθνικής διάταξης, τους ιστότοπους που υποδεικνύει η ΔΙ.Μ.Ε.Α..
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 105
Μετασχηµατισµός εταιριών µε αρνητικά ίδια κεφάλαια
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν.
4601/2019 (Α’ 44), επιτρέπεται ο µετασχηµατισµός εταιρειών,
που πραγµατοποιείται µε βάση τις διατάξεις του
ν. 4601/2019,
στην περίπτωση που οποιαδήποτε εταιρεία ή το σύνολο των εταιριών που µετέχουν στον µετασχηµατισµό έχουν ή διατηρούν,
πριν ή µετά την ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού, αρνητικά
ίδια κεφάλαια (αρνητική καθαρή θέση), κατ’ εφαρµογή οποιασδήποτε άλλης νοµοθετικής διάταξης, εφόσον:
α) ο ως άνω µετασχηµατισµός γίνεται στο πλαίσιο της εν γένει
αναδιάρθρωσης των εταιρειών που µετέχουν σε αυτόν, και
β) παρέχονται έγγραφες εγγυήσεις από επενδυτή ή επενδυτές, οι οποίοι µπορεί να είναι και ήδη µέτοχοι ή εταίροι κάποιας
εκ των εταιρειών που µετέχουν στον ως άνω µετασχηµατισµό ή
µέτοχοι ή εταίροι των µετόχων ή εταίρων αυτών, για την αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ή των εταιρειών που
προκύπτουν από τον µετασχηµατισµό εντός χρονικού διαστήµατος δώδεκα (12) µηνών από την ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού. Οι εγγυήσεις αυτές παρέχονται κατά το στάδιο της
δηµοσίευσης, ανάλογα µε την περίπτωση του σχεδίου σύµβασης
συγχώνευσης ή διάσπασης ή της έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου ή των διαχειριστών της υπό µετατροπή εταιρείας, κατά
τα προβλεπόµενα στον ν. 4601/2019.
2. Σε περίπτωση µη τήρησης των ανωτέρω εγγυήσεων, δεν
επηρεάζεται το κύρος του µετασχηµατισµού. Αν η προκύπτουσα
από τον µετασχηµατισµό εταιρεία έχει τη µορφή της ανώνυµης
εταιρείας εφαρµόζεται η παρ. 4 του άρθρου 119 του ν.
4548/2018 (Α’ 104).
Άρθρο 106
Διαδικασία υποβολής προς έγκριση στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων των Τοµεακών
και Περιφερειακών Αναπτυξιακών Προγραµµάτων
του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης 2020-2025 Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 125
του ν. 4635/2019
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 125 του ν. 4635/ 2019
(Α’ 167) τροποποιείται, ως προς τον χρόνο υποβολής των Τοµεακών και Περιφερειακών Αναπτυξιακών Προγραµµάτων του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης στη Δι.Δι.Ε.Π., και το άρθρο 125
διαµορφώνεται ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Άρθρο 125
Τοµεακά και Περιφερειακά Προγράµµατα ΕΠΑ
(ΤΠΑ και ΠΠΑ)
1. Μέσα σε τρεις (3) µήνες από την έκδοση της απόφασης της
παρ. 5 του άρθρου 123 του παρόντος, τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες καταρτίζουν τα Τοµεακά Προγράµµατα Ανάπτυξης (ΤΠΑ)
και τα Περιφερειακά Προγράµµατα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) αντίστοιχα,
εξειδικεύοντας τους στόχους του µεσοπρόθεσµου αναπτυξιακού
προγραµµατισµού στον τοµέα ευθύνης τους, κατανέµοντας τους
πόρους του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) που τους
αναλογούν σε δράσεις και έργα µε υψηλή προτεραιότητα και προβλέποντας µέτρα για την έγκαιρη και αποτελεσµατική υλοποίησή
τους εντός του πλαισίου του ΕΠΑ. Τα υπουργεία και οι περιφέρειες θέτουν τα ΤΠΑ και ΠΠΑ σε διαβούλευση µε ανάρτηση στο
διαδικτυακό τόπο «www.opengov.gr» ή στις ιστοσελίδες τους για
διάστηµα δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµερών. Η προθεσµία του
πρώτου εδαφίου της παρούσας δεν εφαρµόζεται για την πρώτη
προγραµµατική περίοδο του ΕΠΑ.
2. Τα ΤΠΑ και ΠΠΑ περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο:
α) περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και των σχετικών
αναγκών,
β) τους ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους για τον τοµέα πολιτικής ή την οικεία Περιφέρεια, µε τους οποίους προβλέπεται να αντιµετωπισθούν εν όλω ή εν µέρει οι διαπιστωµένες ανάγκες, την
αντιστοίχιση των αναπτυξιακών στόχων µε προτεραιότητες και
συγκεκριµένες προτεινόµενες κατηγορίες έργων ή και συγκεκριµένα έργα, καθώς και την τεκµηρίωση της εκτιµώµενης αναπτυξιακής επίδρασης και συµβολής τους στην επίτευξη των τιθέµενων
στόχων,
γ) τους δείκτες εκροών και τους δυνητικούς δικαιούχους,
δ) τους αναλυτικούς χρηµατοδοτικούς πίνακες,
ε) τα γενικά κριτήρια επιλογής των προς ένταξη προτεινόµενων
έργων,
στ) την προτεινόµενη Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράµµατος,
ζ) την τεκµηρίωση της συµβατότητας µε τις προτεραιότητες του
ΕΠΑ και της συνάφειας µε άλλες πολιτικές.
3. Τα Προγράµµατα διαρθρώνονται, εφόσον απαιτείται, σε Υποπρογράµµατα, για τα οποία δύναται να ορίζεται διακριτή Υπηρεσία
Διαχείρισης. Κάθε Πρόγραµµα ή Υποπρόγραµµα διαρθρώνεται σε
άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι περιλαµβάνουν τις επιλεγµένες
προτεραιότητες για τον τοµέα πολιτικής ή την οικεία Περιφέρεια
αντίστοιχα. Έργα και δράσεις που δεν είναι συµβατά µε τα κριτήρια του άρθρου 127 του παρόντος δεν περιλαµβάνονται στα ΤΠΑ
και ΠΠΑ.
4. Τα ΠΠΑ τελούν σε συνάφεια µε τα αντίστοιχα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράµµατα του άρθρου 268 του ν. 3852/2010
(Α’87). Με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 123 του
παρόντος εξειδικεύεται η διαδικασία µε την οποία ο αναπτυξιακός
σχεδιασµός των οργανισµών της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης λαµβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση των ΠΠΑ, καθώς
και των ΤΠΑ, αναφορικά µε τον προγραµµατισµό δράσεων τοπικής
σηµασίας.
5. Μετά το πέρας της διαβούλευσης και την οριστικοποίησή
τους και, όπου απαιτείται Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, µετά την υποβολή αυτής προς το αρµόδιο Υπουργείο προς έγκριση, τα ΤΠΑ και ΠΠΑ υποβάλλονται στη Δι.Δι.Ε.Π.,
η οποία αξιολογεί τη συµβατότητά τους µε το ΕΠΑ, µε βάση τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 127 του παρόντος κριτήρια, και εισηγείται την έγκρισή τους από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τα ΤΠΑ και ΠΠΑ εγκρίνονται µέσα σε δύο (2) µήνες από την
υποβολή τους. Με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου
123 του παρόντος µπορεί να προβλέπεται µεγαλύτερη προθεσµία
έγκρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ, ιδίως στην περίπτωση που η Δι.Δι.Ε.Π.
ζητά τη διόρθωση και επανυποβολή του προγράµµατος από τον
φορέα κατάρτισης.
6. Τα εγκεκριµένα ΤΠΑ και ΠΠΑ αναρτώνται στις ιστοσελίδες
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του φορέα κατάρτισης.
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7. Με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 123 του παρόντος µπορεί να ορίζεται η διαδικασία µε την οποία η Βουλή των
Ελλήνων και οι ανεξάρτητες αρχές µπορούν να συµµετέχουν στα
προγράµµατα κάθε προγραµµατικής περιόδου.».
Άρθρο 107
Επιχορήγηση ΟΤΑ β’ βαθµού για την εξυγίανση
επιχειρήσεών τους
1. Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης β’ βαθµού δύνανται
να επιχορηγούνται από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων µε σκοπό την εξυγίανση υφιστάµενων επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν µονάδες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στο µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν µε ποσοστό
τουλάχιστον εβδοµήντα τοις εκατό (70%) και των οποίων διορίζουν περισσότερο από το ήµισυ (1/2) των µελών της διοίκησης.
2. Η επιχορήγηση του παρόντος εγγράφεται στη Συλλογική
Απόφαση Έργου Περιφερειακού Επιπέδου (ΣΑΕΠ) της οικείας
Περιφέρειας, δύναται να ανέρχεται µέχρι του ποσού των έξι εκατοµµυρίων (6.000.000) ευρώ ανά Περιφέρεια και καταβάλλεται
αποκλειστικά για την κάλυψη δανειακών ή άλλων υποχρεώσεων
των ανωτέρω επιχειρήσεων προς τρίτους.
3. Η επιχορήγηση χορηγείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τηρουµένων
των προϋποθέσεων του ενωσιακού νοµικού πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων, µετά από αίτηµα του ΟΤΑ β’ βαθµού που υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
αποκλειστικά µέχρι την 31η.12.2021, µε το οποίο δηλώνει την
επωνυµία, το αντικείµενο των προς εξυγίανση επιχειρήσεων, το
ύψος του αιτούµενου ποσού ανά επιχείρηση και το αντικείµενο
των προς κάλυψη υποχρεώσεων, το ποσοστό συµµετοχής του
στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων και την αρµοδιότητά του για διορισµό πλέον του ηµίσεος των µελών της διοίκησης αυτών. Με
την ως άνω κοινή απόφαση ρυθµίζονται και η διαδικασία για την
πληρωµή της επιχορήγησης και κάθε σχετικό θέµα. Αιτήµατα
που υποβάλλονται µετά την ως άνω ηµεροµηνία ή υποβάλλονται
εµπρόθεσµα, αλλά χωρίς να περιλαµβάνουν τα προαναφερθέντα
στοιχεία, δεν γίνονται δεκτά.
4. Στις επιχειρήσεις της παρ. 1 πραγµατοποιείται διαχειριστικός έλεγχος από τη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων
της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών σύµφωνα µε τον ν. 3492/2006 (Α’ 210), αµέσως µετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 3.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 108
Καταργούµενες διατάξεις
1. Το άρθρο 6 του α.ν. 446/1937 (Α’ 23), περί των ωρών ενάρξεως και λήξεως των θεατρικών παραστάσεων και λοιπών παρεµφερών θεαµάτων, καταργείται.
2. Το άρθρο 12 του α.ν. 445/1937 (Α’ 22), περί της ρύθµισης
των ωρών λειτουργίας των κινηµατογράφων µε αστυνοµικές διατάξεις, καταργείται.
3. Η παρ. 1 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 3/1996 1023/2/37-ια/1995 (Β’ 15) αστυνοµικής διάταξης, ως προς τα
µέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας, καταργείται.
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ΜΕΡΟΣ Γ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 109
Σύσταση θέσης Συνδέσµου του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑ/ΕΕ) για θέµατα ανάπτυξης
δυνατοτήτων και προγραµµάτων στο πλαίσιο
της Μόνιµης Διαρθρωµένης Συνεργασίας της ΕΕ (PESCO) Προσθήκη παρ. 19Α στο άρθρο 19 του ν. 2292/1995
Στο άρθρο 5 του ν. 2292/1995 (Α’ 35) προστίθεται παρ. 19Α ως
εξής:
«19A. Συστήνεται θέση Συνδέσµου του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑ/ΕΕ) για θέµατα ανάπτυξης δυνατοτήτων και
προγραµµάτων στο πλαίσιο της Μόνιµης Διαρθρωµένης Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Permanent Structured Cooperation [PESCO]), ο οποίος υπάγεται απευθείας στον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας. Ως Σύνδεσµος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας πρόσωπο µε εµπειρία στα θέµατα του πρώτου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας
καθορίζονται οι ειδικότερες αρµοδιότητες του Συνδέσµου, η διαδικασία πλήρωσης της θέσης, η διάρκεια της θητείας του, καθώς
και κάθε ειδικότερο θέµα που αφορά στην εφαρµογή της παρούσας. Ειδικώς ως προς τον καθορισµό των αποδοχών του Συνδέσµου στην απόφαση του προηγούµενου εδαφίου συµπράττει και
ο Υπουργός Οικονοµικών.»
Άρθρο 110
Συµβάσεις διοικητικού προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.
Τµηµάτων Μετεκπαίδευσης
Συµβάσεις διοικητικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, το οποίο προσλαµβάνεται δυνάµει Ανακοινώσεων
Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών
προς κάλυψη των αναγκών των Τµηµάτων Μετεκπαίδευσης του
Υπουργείου Τουρισµού είναι δυνατόν να συνεχίζονται έως τη
συµπλήρωση του χρόνου λήξης της σύµβασης, ακόµη και µετά
την 30ή Ιουνίου, ήτοι την ηµεροµηνία λήξης του εκπαιδευτικού
έτους για τα Τµήµατα Μετεκπαίδευσης. Για τη συνέχιση των συµβάσεων απαιτείται τεκµηριωµένη εισήγηση των Προϊσταµένων
των εκπαιδευτικών µονάδων ως προς τα συγκεκριµένα εκκρεµή
θέµατα του προγράµµατος που απαιτούν διεκπεραίωση.
Άρθρο 111
Παράταση προθεσµίας για οστρακαλιευτικά
και σπογγαλιευτικά σκάφη - Τροποποίηση της παρ. 4
του άρθρου 1 του π.δ. 33/2018 (Α’ 66)
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 33/2018
(Α’ 66) τροποποιείται ως προς την προθεσµία και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Από την 1η Οκτωβρίου 2018 µέχρι την 31η Οκτωβρίου
2023, ο επιτηρητής της παρ. 2 µπορεί να αντικαθίσταται από κάτοχο βεβαίωσης επιτυχούς φοίτησης της Σχολής Δυτών Καλύµνου και, αν δεν υπάρχει τέτοιος, από κάτοχο άδειας δύτη ή από
µαθητευόµενο δύτη. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου
ισχύουν και εφαρµόζονται αναλόγως και για τα σπογγαλιευτικά
σκάφη».
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΕΡΟΣ ΙΔ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 112
Έναρξη ισχύος

19. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

1. Η ισχύς του Μέρους Α’ αρχίζει από την 1η Φεβρουαρίου
2022.
2. Η ισχύς των Μερών Β’ και Γ’ αρχίζει από τη δηµοσίευσή τους
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις τους.
Αθήνα,.......................2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

5. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

6. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

7. ΥΓΕΙΑΣ

8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

10. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

11. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

13. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

14. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

15. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

17. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

16. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

18. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
20. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

21. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

22. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

23. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

24. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): 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 (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): H εξουσιοδότηση παρεσχέθη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 19.32’ λύεται η συνεδρίαση για
αύριο ηµέρα Τετάρτη 3 Νοεµβρίου 2021 και ώρα 9.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, µόνη
συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών: «Οδηγώντας µε ασφάλεια: Εκσυγχρονισµός πλαισίου
εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για
τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων, διατάξεις σχετικά µε
την οδήγηση ατόµων µε αναπηρία, ρυθµίσεις για την ταξινόµηση
και την κυκλοφορία οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

