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Αθήνα, σήµερα στις 4 Νοεµβρίου 2021, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10.11’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟY ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
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 Μεταφορών και Υποδοµών: «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».
Με τη συναίνεση όλων και λόγω του προβλήµατος που προέκυψε εχθές και έχουµε πολλά νοµοθετήµατα στη συνέχεια, θα
παρακαλούσα ο χρόνος οµιλίας να είναι έξι λεπτά.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα συνεφώνησε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Νοµίζω ότι το καλύτερο για την οικονοµία του χρόνου

-για να κερδίσουµε λίγο χρόνο-, είναι να τις καταθέσουµε και να
µην τις αναγνώσουµε στο Σώµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα φωτοτυπηθούν και θα διανεµηθούν στους εισηγητές.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Καραµανλής. Θα συνδεθεί µαζί µας µέσω Webex.
Κύριε Υπουργέ, περαστικά. Γίνονται αυτά. Να είστε καλά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα από την πλευρά µου
µόνο τριάντα δευτερόλεπτα για να ενηµερώσω το Σώµα πως καταθέτω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο πλαίσιο αυτών που
ανέφερα εχθές στην οµιλία µου.
Επίσης, σε ό,τι αφορά στις τροπολογίες, γίνονται δεκτές οι
υπουργικές τροπολογίες: 1117 µε επισπεύδον το Υπουργείο Παιδείας, 1118 του Υπουργείου Υγείας, 1119 του Υπουργείου Οικονοµικών, 11120 του Υπουργείου Εργασίας.
Τέλος, γίνεται δεκτή και η βουλευτική τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1123 και ειδικό 32 του συναδέλφου κ. Παππά.
Όλες οι άλλες βουλευτικές τροπολογίες απορρίπτονται.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθενται από τον Υπουργό Υποδοµών
και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Αχ. Καραµανλή στα Πρακτικά οι
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Γιόγιακας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς να σας
ευχηθώ και εγώ σιδερένιος, δυνατός. Επί τη ευκαιρία να καλέσουµε για µια ακόµη φορά τους συµπατριώτες µας να εµβολιαστούν. Είναι κάτι που όλοι µας το ζητάµε, είναι κάτι που θέλουµε
σύντοµα να το πραγµατοποιήσουν όλοι για το καλό όλων µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αλλαγές στην εκπαίδευση και
στην εξέταση των υποψηφίων οδηγών εγγράφονται σε έναν συνολικό σχεδιασµό της Κυβέρνησης για τη βελτίωση της οδικής
ασφάλειας. Είναι µέρος του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός και οι αρµόδιοι Υπουργοί τον περασµένο Φλεβάρη και στο οποίο
περιλαµβάνονται η θεσµοθέτηση Εθνικού Παρατηρητηρίου για
την Οδική Ασφάλεια, η βελτίωση του οδικού δικτύου, η υποχρεωτική διδασκαλία της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία, η
αναθεώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η ψηφιοποίηση
των ελέγχων για τις παραβάσεις του και βεβαίως η βελτίωση του
συστήµατος που οδηγεί στην απόκτηση άδειας οδήγησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για ένα σχέδιο µε
στόχο να µειωθούν οι νεκροί και οι σοβαρά τραυµατίες από τροχαία περιστατικά κατά 50%, γιατί εάν και οι θάνατοι από οδικά
ατυχήµατα στη χώρα µας έχουν µειωθεί στο µισό τα τελευταία
δέκα χρόνια, από το 2011 έως και το 2020, είµαστε ακόµα ψηλότερα από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Εξήντα πέντε νεκρούς ανά
εκατοµµύριο κατοίκων έχει η Ελλάδα, πενήντα έναν η Ευρωπαϊκή
Ένωση, µε τη Σουηδία να έχει το χαµηλότερο αρνητικό ρεκόρ µε
είκοσι δύο νεκρούς ανά εκατοµµύριο. Δεν είναι, όµως, µόνο οι
αριθµοί. Είναι αυτά που διαβάζουµε, που ακούµε και βλέπουµε
που κάνουν αναγκαία την εφαρµογή αυτού του εθνικού σχεδίου
το οποίο µάλιστα -και αυτή είναι µια σηµαντική διαφορά σε σχέση
µε το παρελθόν- θα γίνει νόµος του κράτους µε δράσεις που θα
υποχρεούνται να αναλάβουν οι αρµόδιοι φορείς.
Το παρόν νοµοσχέδιο για τις εξετάσεις άδειας οδήγησης έχει
συγκεκριµένους σκοπούς. Πρώτα απ’ όλα να αντιµετωπίσει τα
γνωστά φαινόµενα διαφθοράς και αδιαφάνειας στο σηµερινό σύστηµα µε τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας των υποψηφίων σε
δύο στάδια για τη συµµετοχή στη θεωρητική εξέταση, αλλά και
τον δειγµατοληπτικό έλεγχο φωτογραφίας των υποψηφίων κατά
την είσοδό τους στο εξεταστικό κέντρο, µε την οπτικοακουστική
καταγραφή της πρακτικής δοκιµασίας που γίνεται σύµφωνα µε
τις κατευθύνσεις της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, µε την αποµακρυσµένη εποπτεία των εξεταστών
από αρµόδια επιτροπή, αλλά και µε το άνοιγµα του σώµατος των
εξεταστών σε περισσότερους δηµοσίους υπαλλήλους που θα πιστοποιηθούν από τον ΕΟΠΠΕΠ. Με σύµµαχο την τεχνολογία
φέρνουµε περισσότερα σηµεία στο φως και ανοίγουµε τους
ελέγχους για να χτυπήσουµε τα κλειστά κυκλώµατα.
Επίσης, µε το νοµοσχέδιο εκσυγχρονίζεται το περιεχόµενο και
η διαδικασία θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης των υποψηφίων
οδηγών µε προσαρµογή της ύλης, ώστε να είναι ακόµα πιο φιλική
σε άτοµα µε αναπηρία, σε συµπολίτες µας µε µαθησιακές δυσκολίες, καθώς και σε άτοµα που δεν µιλούν ελληνικά. Με τη
χρήση τράπεζας θεµάτων και ερωτηµάτων για συγκεκριµένες καταστάσεις που απαιτούν σε βάθος κατανόηση της ύλης και όχι
αποστήθιση, µε πρακτική εξέταση που ξεκινά από τη γνώση βασικών λειτουργιών του οχήµατος µέχρι την πορεία σε αστικούς
δρόµους σε πραγµατικές συνθήκες, µε τον εξεταστή δίπλα στον
υποψήφιο και µε τη χρήση πλοηγού προετοιµάζουµε τους αυριανούς οδηγούς σφαιρικά και ουσιαστικά όχι αποσπασµατικά
και µηχανικά.
Το νέο πλαίσιο για τις άδειες οδήγησης, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πηγαίνει ακόµα παραπέρα, γιατί πέρα από τους
προηγούµενους σκοπούς φιλοδοξεί να προσδιορίσει πώς θα
ελέγχεται η τήρηση των διαδικασιών εξέτασης και µε ποιον
τρόπο θα αξιολογούνται οι εξεταστές: µε τη διεύρυνση του µητρώου εξεταστών στο οποίο όπως είπαµε θα µπορούν να εγγραφούν πιστοποιηµένοι υπάλληλοι των περιφερειών εκτός του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, µε την επιµόρφωση
των εξεταστών από την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και
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Αυτοδιοίκησης, µε τη θεσµοθέτηση µητρώου εποπτών για την
αξιολόγηση των εξεταστών και τον έλεγχο της θεωρητικής και
πρακτικής δοκιµασίας. Είναι προβλέψεις που µε τη σειρά τους
ενισχύουν τη διαφάνεια και αποτρέπουν τη διαφθορά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε σεβασµό στον χρόνο, θα
αναφερθώ µόνο µε τίτλους σε άλλες διατάξεις που έρχονται να
λύσουν διάφορα θέµατα στις οδικές µεταφορές.
Είναι το ενιαίο όριο ηλικίας οδηγών φορτηγών και λεωφορείων
δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και των οδηγών σχολικών
και τουριστικών λεωφορείων που µεταφέρουν µαθητές. Είναι η
δυνατότητα των κατόχων άδειας φορτηγών και λεωφορείων δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης να µην καταθέτουν την επαγγελµατική άδεια οδήγησης και να συνεχίσουν να εργάζονται ως
επαγγελµατίες οδηγοί. Είναι η εισφορά 5% επί των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων των ΚΤΕΛ για την ανανέωση του στόλου
και για τη συντήρηση και αναβάθµιση των υποδοµών τους. Είναι
η διευκόλυνση της κυκλοφορίας εισαγόµενων οχηµάτων για να
ανανεωθεί ο στόλος των ταξί.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που νοµίζω ότι
αξίζει να κρατήσουµε είναι το τετράπτυχο της οδικής ασφάλειας,
στο οποίο είχε αναφερθεί ο Υπουργός κ. Καραµανλής: Ασφαλείς
δρόµοι, υπεύθυνοι οδηγοί, κυκλοφοριακή παιδεία, δίκαιοι κανόνες για όλους.
Το νέο σύστηµα για την απόκτηση άδειας οδήγησης φιλοδοξεί
να ετοιµάσει καλούς οδηγούς και την ποιότητα του οδηγού φτιάχνει αναµφίβολα και η κυκλοφοριακή αγωγή και η οδική συµπεριφορά. Αυτή διδάσκεται και µαθαίνεται από νωρίς, από τους
γονείς οδηγούς τους οποίους µιµούνται τα παιδιά, το σχολείο,
το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Γιατί η κυκλοφοριακή µας
αγωγή δείχνει την κοινωνική µας αγωγή. Γι’ αυτό και πάνω στο
τιµόνι µπορεί να βγαίνουν αντικοινωνικές συµπεριφορές.
Εάν λοιπόν θέλουµε να φτιάξουµε οδηγούς και όχι χειριστές
οχηµάτων, έχουµε ένα σχέδιο που κινείται στον σωστό δρόµο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Γιάννης Παππάς, εν συνέχεια η κ. Φωτεινή Αραµπατζή, µε φυσική παρουσία, και µετά ο κ. Καππάτος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Να ευχηθούµε καλή ανάρρωση στον Υπουργό µας.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
επιτρέψτε µου να σας διαβάσω κάποια στατιστικά στοιχεία, όπως
έχουν δηµοσιευθεί επισήµως από την Εθνική Στατιστική Αρχή.
Τον περασµένο Αύγουστο σηµειώθηκαν χίλια τριάντα τροχαία,
καταγράφηκαν εβδοµήντα νεκροί, εβδοµήντα βαριά τραυµατίες
και χίλιοι εκατόν εβδοµήντα επτά ελαφρά τραυµατίες. Από τον
Ιανουάριο του 2021 µέχρι τον περασµένο Αύγουστο έχουν σηµειωθεί έξι χιλιάδες επτακόσια εξήντα ένα ατυχήµατα στους δρόµους µε τραγικό απολογισµό τριακόσιους ογδόντα επτά
νεκρούς, τριακόσιους ενενήντα βαριά τραυµατίες και κοντά στις
επτάµισι χιλιάδες ελαφρά τραυµατίες.
Το ανησυχητικό είναι ότι οι αριθµοί αυτοί πλησιάζουν τους
αριθµούς του 2019, όταν ο κορωνοϊός δεν υπήρχε στη ζωή µας
και δεν υπήρχε κανένας περιορισµός στην κυκλοφορία, όπως
υπάρχει τη χρονιά που τελειώνει. Θα ήθελα να καταθέσω στα
Πρακτικά τα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τους πίνακες και τα διαγράµµατα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όποιος θέλει µπορεί να µπει στον κινητό του και να κάνει µια
απλή διαίρεση, να βγάλει το θλιβερό µέσο όρο, για να διαπιστώσει τον φόρο αίµατος που πληρώνει η ελληνική κοινωνία στην
άσφαλτο. Τα τροχαία ατυχήµατα είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόµενο και είναι χρέος της πολιτείας να προσπαθήσει να επηρεάσει όλους τους παράγοντες για να καταφέρει να τα περιορίσει
και ευχή όλων µας να τα µηδενίσει.
Οι δρόµοι βελτιώνονται συνεχώς µε έργα που γίνονται, κύριε
Υπουργέ, και στόχος µας είναι να διασφαλίσουµε ότι οι οδηγοί
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που τους χρησιµοποιούν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Όλα
τα παραπάνω στατιστικά, τα οποία προσωπικά µε σοκάρουν, τα
αναφέρω για να επισηµάνω την ουσία του νοµοσχεδίου «Οδηγώντας µε ασφάλεια» το οποίο συζητάµε σήµερα.
Οφείλω από την πλευρά µου να πω ένα µεγάλο µπράβο στην
ηγεσία του Υπουργείου και προσωπικά στον αρµόδιο Υπουργό
Κώστα Καραµανλή που πήρε αυτή την πρωτοβουλία και να του
ευχηθώ και πάλι καλή ανάρρωση.
Όλα όσα ισχύουν για τις εξετάσεις για τα διπλώµατα οδήγησης τα ξέρουµε. Δεν πιστεύω ότι ήρθε κάποιος από εµάς από
έναν άλλο πλανήτη. Όλοι γνωρίζουµε, επίσης, ότι έπρεπε όσα
ίσχυαν να αλλάξουν και να αλλάξουν ριζικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο απαντά
σε όλες τις ερωτήσεις που κάνουµε όλοι µας για το τι θα µπορούσε να αλλάξει στις εξετάσεις και τα διπλώµατα οδήγησης. Εισάγεται ειδική θεωρητική εκπαιδευτική προσέγγιση και
συγκεκριµένες κατηγορίες υποψηφίων οδηγών. Οδηγοί που δεν
έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, υποψήφιοι
οδηγοί µε µαθησιακές δυσκολίες και υποψήφιοι που είναι κωφοί
ή βαρήκοοι διευκολύνονται µε τη χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών µέσων.
Οι θεωρητικές εξετάσεις αναβαθµίζονται µε τράπεζα θεµάτων
και συχνότερους ελέγχους ταυτοπροσωπίας των υποψηφίων. Οι
πρακτικές εξετάσεις αλλάζουν για να διασφαλιστεί η ακεραιότητά τους και παράλληλα, µε νοµοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε ο Υπουργός, ο εκπαιδευτής κάθεται δίπλα στον οδηγό και
εξεταστής πίσω, σε αντίθεση µε τον τελευταίο νόµο του ΣΥΡΙΖΑ
το 2019 που ο εκπαιδευτής δεν βρισκόταν στο όχηµα του κατά
την εξέταση του µαθητή του.
Η πρακτική δοκιµασία θα καταγράφεται σε βίντεο για την εξασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας όλων και για να µην
υπάρχουν σκοτεινά σηµεία, υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση της
Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε έχουν ενσωµατωθεί και τροπολογίες οι οποίες είναι σηµαντικές και για τον νοµό µου, τα Δωδεκάνησα, τα οποία εκπροσωπώ
σε αυτά τα βουλευτικά έδρανα. Η πρώτη βουλευτική τροπολογία
που κατατέθηκε αφορά στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ.
Τα ΚΤΕΟ ιδρύθηκαν, όπως ξέρουµε, στις αρχές του 2000. Αρχικά επιτρεπόταν η ίδρυσή τους και σε περιοχές γενικής κατοικίας και πολεοδοµικά κέντρα. Μετά από διαµαρτυρίες κατοίκων
αυτών των περιοχών περίπου το 2008 και µε τον ν.3710, απαγορεύτηκε περαιτέρω ίδρυση των εγκαταστάσεων αυτών σε περιοχές γενικής κατοικίας.
Το 2018, όµως, µε το προεδρικό διάταγµα 59/2018 προβλέπεται και πάλι ότι σε περίπτωση επέκτασης ή αναθεώρησης του
σχεδίου πόλεως, θα µπορεί κάποιος να ιδρύσει ΚΤΕΟ σε περιοχή
γενικής κατοικίας και µάλιστα, χωρίς να υποχρεωθεί να αποµακρυνθεί, όπως οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις, αφού ο ιδρυτικός
νόµος, ο 59/2018, δεν προβλέπει αποµάκρυνση.
Αν και τα ΚΤΕΟ έχουν χαρακτηρισθεί εγκαταστάσεις χαµηλής
όχλησης, δεν παύουν να δηµιουργούν µέσα σε περιοχές γενικής
κατοικίας κυκλοφοριακό φόρτο, θόρυβο, µόλυνση της ατµόσφαιρας από τον έλεγχο των καυσαερίων και πλήθος προβληµάτων
στις γειτονιές.
Με την προτεινόµενη τροπολογία που κατέθεσα και ευχαριστώ
τον Υπουργό που τη δέχτηκε, επαναφέρουµε την απαγόρευση
ίδρυσης ΚΤΕΟ σε περιοχές γενικής κατοικίας και πολεοδοµικά
κέντρα. Τα δε υπάρχοντα λειτουργούντα ΚΤΕΟ θα πρέπει να
αποµακρυνθούν την ηµεροµηνία που είχε θέσει ο νοµοθέτης.
Η δεύτερη τροπολογία, η οποία είναι προϊόν γόνιµου διαλόγου
και συνεργασίας µε τους φορείς και τον αρµόδιο Υφυπουργό Μιχάλη Παπαδόπουλο, αφορά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και
είναι ένα ζήτηµα το οποίο είναι άµεσα συνυφασµένο µε την οικονοµία της περιοχής και την τοπική κοινωνία. Είναι η περιοχή
την οποία λέµε όλοι µας «ατµοµηχανή της ελληνικής οικονοµίας»,
είναι οι πολίτες, οι νησιώτες µας που αντιµετωπίζουν µια σειρά
από δυσκολίες. Είναι δυσκολίες που λόγω της πανδηµίας έγιναν
µεγαλύτερες. Είµαστε, όµως, εµείς εδώ για να βρίσκουµε λύσεις
σε προβλήµατα και να κάνουµε όσο µπορούµε την καθηµερινότητα των συµπολιτών µας πιο εύκολη και πιο απλή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με τη συγκεκριµένη τροπολογία δίνεται η δυνατότητα να κυκλοφορούν οχήµατα δηµοσίας χρήσεως από έξι µέχρι εννέα θέσεις. Για να σας το πω όσο πιο απλά γίνεται, να υπάρχουν
εξαθέσια µέχρι εννιαθέσια ταξί. Πρόκειται για ένα διαρκές αίτηµα
των επαγγελµατιών του συγκεκριµένου κλάδου στην περιοχή
µου και χαίροµαι που η πιλοτική εφαρµογή αυτής της δυνατότητας ξεκινά από τα Δωδεκάνησα, από το νότιο Αιγαίο.
Η συγκριµένη αλλαγή στοχεύει, αν θέλετε, και στην καταπολέµηση του αθέµιτου ανταγωνισµού από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον χώρο των µεταφορών, αλλά δεν είναι
επαγγελµατίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ακόµη ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτέλους µε τροπολογία που
καταθέτει το Υπουργείο, εισάγεται η προσωρινή αδειοδότηση
του πρώτου δικτύου υδατοδροµίων, παράλληλα µε προσωρινές
άδειες λειτουργίας των αεροδροµίων σε υδάτινη επιφάνεια, ένα
εµβληµατικό έργο για την ανάπτυξη των νησιών µας, το οποίο ο
Υφυπουργός Μιχάλης Παπαδόπουλος ξεκίνησε πριν από επτά
χρόνια από τη θέση τότε του Υφυπουργού, το 2014, και σήµερα
από την ίδια θέση, έχουµε τη χαρά και την τιµή να ξεκινά η υλοποίησή του από τον ίδιο.
Είναι αξιοσηµείωτη η συνεχής επικοινωνία και η συνεργασία
τόσο καιρό όλων των φορέων, καθώς και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Περιφερειάρχη µας, για την επίτευξη αυτού
του σπουδαίου εγχειρήµατος και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια
σε όλους.
Μια τέταρτη τροπολογία αφορά την παράταση ορίων ηλικίας
για την απόσυρση οχηµάτων που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο
«ΚΤΕΛ Α.Ε.», ειδικά τουριστικά λεωφορεία ανοικτού τύπου, επιβατικά δηµόσιας χρήσης και επιβατικά ιδιωτικής χρήσης.
Είναι σηµαντικό, γιατί σε αυτά τα οποία το συγκοινωνιακό τους
έργο έληγε από 1-1-2020 έως 31-12-2022 δίνεται παράταση και
µπορούν να πραγµατοποιούν το συγκοινωνιακό τους έργο έως
31-12-2022. Είναι ένα αίτηµα των ανθρώπων της πάλης, των ανθρώπων που αγωνίζονται και δουλεύουν, ένα αίτηµα που όµως
λόγω της κρίσης της πανδηµίας δεν µπορούν να προχωρήσουν
στην αλλαγή των οχηµάτων τους.
Με την πέµπτη τροπολογία, που αφορά παραχώρηση µικροσυγκοινωνίας στα νησιά µας κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων,
δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ πρώτου βαθµού να αναλαµβάνουν το έργο της συγκοινωνίας στο νησί τους, είτε µε δικά τους
µισθωµένα λεωφορεία ή να παραχωρήσουν το έργο της εκτέλεσης σε τρίτους µε την προϋπόθεση ότι τα οχήµατα θα είναι µικρότερα των είκοσι επτά ετών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διοικητή της ΥΠΑ, τον κ.
Δριτσάκο, ο οποίος αντιλήφθηκε το ζήτηµα και κατάλαβε ότι είχαµε τεράστιο θέµα στην ασφάλεια των αεροδροµίων που χειρίζεται η ΥΠΑ και ιδιαίτερα στο Αεροδρόµιο της Καρπάθου, το
πέµπτο διεθνές αεροδρόµιο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το
οποίο τώρα αντιλαµβάνονται όλοι ότι δεν µπορεί να γίνεται υποτυπώδης φύλαξη από τα αστυνοµικά τµήµατα του νησιού. Είναι
σηµαντικό το ότι πλέον θα αναλάβουν τη φύλαξη και την ασφάλεια του αεροδροµίου εταιρείες, οι οποίες θα πάρουν το έργο
από την ίδια ΥΠΑ και θα γυρίσουν οι αστυνοµικοί στα τµήµατα
για να κάνουν το έργο που πρέπει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε πάει ήδη
στα εννιά λεπτά από έξι που ήταν ο χρόνος σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχουµε και το
άλλο νοµοσχέδιο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κλείνοντας, λοιπόν, ευχαριστώ τους
Υπουργούς και να πω το εξής: Όσον αφορά την Αντιπολίτευση
θεωρώ αυτονόητο ότι όσα προβλέπονται στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο θα έπρεπε να πάρουν τη θετική ψήφο και των τριακοσίων Βουλευτών. Η οδική ασφάλεια και η αξιοκρατία, κυρίες και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΗ’ - 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

κύριοι συνάδελφοι, δεν αποτελούν αντικείµενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Θα έπρεπε να αποτελούν πεδίο συναίνεσης και απόδειξη ότι µπορεί το συµφέρον των επόµενων γενεών να µπαίνει
πάνω από το πολιτικό όφελος. Είναι ζήτηµα ζωής.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή σας ηµέρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Φωτεινή Αραµπατζή και µετά ο κ. Παναγής
Καππάτος.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ευχηθώ κι εγώ µε τη σειρά µου και από αυτό εδώ το Βήµα
περαστικά στον Υπουργό µας, γρήγορα και ανώδυνα, µε τη θωράκιση που προσφέρει το εµβόλιο.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα
πω ότι θέλουµε να αγιάσουµε και πραγµατικά δεν µας αφήνετε.
Άκουσα χθες τον Αρχηγό σας να καλεί τον Πρωθυπουργό να
φύγει, λέει, από τον λαϊκισµό της Νέας Δηµοκρατίας και να προχωρήσει στον ορθό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Γιαννούλη -δυστυχώς ο κ. Παππάς
δεν είναι ακόµη εδώ- όταν λέτε ορθό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ εννοείτε
τον λόγο του κ. Πολάκη; Μη βιαστείτε. Όταν εννοείτε τον ορθό
λόγο του ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο παρέπεµψε ο κ. Τσίπρας να ακολουθήσει ο Πρωθυπουργός σε σχέση µε την πανδηµία, εννοείτε
τον ορθό λόγο όπως αρθρωνόταν από τον κ. Πολάκη;
Και, βεβαίως, δεν θα αναφερθώ στα έργα και τις ηµέρες του
κ. Πολάκη που ήταν διαπρύσιος κήρυκας του αντιεµβολιασµού
µέχρι τελικά να εξαναγκαστεί να εµβολιαστεί. Δεν θα αναφερθώ
στο ότι ο κ. Πολάκης µαζί µε άλλους Βουλευτές σας ήταν παρόντες στο συλλαλητήριο των υγειονοµικών κατά του εµβολιασµού,
τη στιγµή που επικριτικά εδώ στην Αίθουσα ήσασταν υπέρ της
υποχρεωτικότητας.
Θα πάω στην µόλις χθες ανάρτηση του κ. Πολάκη, του πρώην
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, γι’ αυτό λέω ότι θέλουµε να αγιάσουµε και δεν µας αφήνετε, ο οποίος ακούστε τι λέει: Προτείνει
οι άνω των εξήντα πέντε ετών να εµβολιαστούν. Μέχρι εδώ καλά
τα πάει. Το φροντιστήριο προφανώς και η πίεση του κ. Τσίπρα
έπιασαν τόπο. Όµως δυστυχώς για εσάς η ανάρτηση έχει και συνέχεια: Για τους µικρότερους, λέει ο κ. Πολάκης, δηλαδή για
τους κάτω των εξήντα πέντε, να κάνουν εµβόλιο µόνο όσοι έχουν
υποκείµενα νοσήµατα. Ό,τι λένε, δηλαδή, και οι επιφανείς εκπρόσωποι των αντιεµβολιαστών.
Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, η συµβολή σας στον
εµβολιασµό και στα κροκοδείλια δάκρυα που έρχεστε και χύνετε
εδώ; Και τολµάτε να λέτε ότι δεν µπορεί η χώρα να θρηνεί και η
Νέα Δηµοκρατία να ψάχνει ψήφους στα θολά νερά; Έχετε αυτό
το θράσος πραγµατικά; Πόσον καιρό ακόµη θα ρίχνετε εντέχνως
νερό στον µύλο των αντιεµβολιαστών και θα έρχεστε εδώ να µας
κάνετε και µάθηµα;
Και τα λέω όλα αυτά πρώτον, γιατί προκλήθηκα, όπως φαντάζοµαι και η πλειονότης της κοινωνίας, από την ανάρτηση αυτή
του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού, αλλά προκλήθηκα και από
τον τρόπο µε τον οποίο αντέδρασε χθες ο Κοινοβουλευτικός σας
Εκπρόσωπος κ. Παππάς, επειδή, λέει, τον εγκάλεσε ο Υπουργός
κ. Πλεύρης ότι δεν έχετε προτάσεις.
Και αλήθεια ποια είναι η πρότασή σας επιτέλους για την επιτροπή επιστηµόνων κοινής αποδοχής; Και µόνο το γεγονός ότι
αµφισβητείτε και λέτε ότι έχετε πρόταση δεν είναι µια προσβολή
απέναντι σε αυτούς τους επιστήµονες, που όπως είπε και ο
Υπουργός κ. Πλεύρης, νυχθηµερόν και αφιλοκερδώς προσφέρουν ενάµιση και πλέον χρόνο τις υπηρεσίες τους;
Πείτε µας για εσάς τι είναι η επιτροπή κοινής αποδοχής; Σας
προκαλώ να απαντήσετε, να απαντήσει ο κ. Παππάς, αν έρθει.
Να απαντήσετε εσείς. Με ποιους επιστήµονες; Ποιοι δεν σας
αρέσουν και θέλετε να τους διώξετε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ο κ. Σπίρτζης είναι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Να απαντήσει ο κ. Σπίρτζης.
Εποµένως λίγη σοβαρότητα, κύριε Γιαννούλη. Εσείς είστε παριστάµενος και εισηγητής οπότε όπως καταλαβαίνετε.
Σε ό,τι αφορά, γιατί και αυτό αποτέλεσε µείζον θέµα για τη
χθεσινή συζήτηση εδώ και θα κλείσω µε το θέµα του εµβολια-
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σµού και των κροκοδείλιων δακρύων του ΣΥΡΙΖΑ, στο αν συµφώνησε η επιτροπή µε το θέµα της Εκκλησίας, γιατί ακούσαµε κάτι
δεκάρικους λόγους από εσάς, σας καλώ, λοιπόν, να ακούσετε τη
χθεσινή ραδιοφωνική συνέντευξη του Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του κ. Εξαδάκτυλου, ο οποίος τι είπε;
Είπε ότι η επιτροπή ήταν αυτή που πρότεινε τα µέτρα και µέσα
σε αυτά τα µέτρα ήταν και το θέµα της Εκκλησίας. Αν δεν το
ακούσατε, σας καλώ να το ακούσετε, γιατί είναι νοµίζω η πιο πειστική απάντηση σε όλα αυτά τα οποία ήρθατε και είπατε.
Και εν πάση περιπτώσει, για τη Νέα Δηµοκρατία, κυρίες και
κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, η επιστηµοσύνη δεν κρίνεται από τα κόµµατα.
Η επιστηµοσύνη κρίνεται από την επιστηµονική κοινότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω και τη δευτερολογία µου.
Και επειδή είπε ο κ. Παππάς κάτι για τα τρένα και ότι επί δικής
σας διακυβέρνησης θα στηριχθούν οι σιδηρόδροµοι, εγώ θα πω,
ζήσε Μάη µου να φας τριφύλλι. Γιατί αν περιµένουµε το πότε θα
συγκροτήσετε εσείς την προοδευτική διακυβέρνηση, µάλλον θα
περάσουν πολλά χρόνια ευτυχώς για αυτόν τον τόπο.
Όµως ξέρετε, όταν έρχεστε εδώ και µε ύφος σαράντα καρδιναλίων µιλάτε για τους σιδηροδρόµους, πρέπει να γνωρίζετε
αυτό που λέει ο θυµόσοφος λαός ότι στο σπίτι του κρεµασµένου
δεν µιλάνε για σκοινί. Γιατί φαντάζοµαι θα θυµάστε εκείνη τη φιέστα µε το «Ασηµένιο Βέλος». Είχατε φέρει το «Ασηµένιο Βέλος»,
που θα κάναµε –λέει- το Αθήνα - Θεσσαλονίκη, κύριε Υφυπουργέ,
σε τρεισήµισι ώρες, αν δεν κάνω λάθος. Και βεβαίως το «Ασηµένιο Βέλος» έφυγε για τον προορισµό του και βεβαίως η ΤΡΑΙΝΟΣΕ είπε ότι δεν υπήρχε η υποδοµή για να στηρίξει άλλη µια
µουσαµαδένια καµπάνια του ΣΥΡΙΖΑ.
Εποµένως λίγη συστολή, λίγος σεβασµός, γιατί έχετε κυβερνητικό παρελθόν, έχετε δυστυχώς κυβερνητικό έργο. Και οι πολίτες το θυµούνται και το θυµούνται, βεβαίως, πολύ καλά και στις
δηµοσκοπήσεις, οι οποίες γνωρίζετε τι δείγµατα δίνουν, η µία
µετά την άλλη.
Πάω στο νοµοσχέδιο τώρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκατόν πενήντα χιλιάδες, τόσοι ήταν οι υποψήφιοι που ταλαιπωρούνταν επί της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να δώσουν εξετάσεις
και να πάρουν το δίπλωµα οδήγησης. Αντιλαµβάνεται κανείς
πόσοι άνθρωποι, πόσες οικογένειες, πόσοι ελεύθεροι επαγγελµατίες ταλαιπωρήθηκαν για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα λόγω
της ιδεοληψίας και της ανεπάρκειας θα πω που χαρακτήριζε την
κυβέρνησή σας;
Διότι, ξέρετε, συνήθως, όταν εστιάζουµε σ’ αυτά που κληροδότησε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη,
αναφερόµαστε κυρίως στην οικονοµία, στη φοροληστρική σας
επιδροµή, στην ασφαλιστική σας επιδροµή, στην εγκατάλειψη
του αγροτοδιατροφικού τοµέα, στην εχθρότητά σας απέναντι
στις επενδύσεις, αλλά εξίσου σηµαντικές και δυσµενείς επιπτώσεις υπήρχαν και στα θέµατα που αφορούν τη λεγόµενη καθηµερινότητα των πολιτών. Και τα διπλώµατα οδήγησης είναι,
πραγµατικά, ένα τέτοιο ζήτηµα καθηµερινότητας.
Τι έκανε, λοιπόν, αυτούς τους µήνες η Κυβέρνησή µας, το
Υπουργείο Υποδοµών, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη;
Και βέβαια αναφερόµενη στον Πρωθυπουργό, δεν µπορώ να µη
σχολιάσω αυτό που είπατε χθες, κύριε συνάδελφε, κύριε Γιαννούλη, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπατε από το Βήµα, «είναι
ο πιο αδρανής πρωθυπουργός». Καταλαβαίνω απολύτως και
συµπάσχω στο ότι θέλετε να χτυπήσετε το δυνατό χαρτί αυτής
της Κυβέρνησης, που ακούει στο όνοµα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Βρείτε όµως ειλικρινά κάτι λίγο πιο πειστικό. Διότι αυτά τα επιχειρήµατα που αρθρώνετε εδώ, στην Εθνική Αντιπροσωπεία, δεν
πείθουν ούτε τους οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ. Και εξηγούµαι. Ελληνογαλλική συµφωνία, έργο Μητσοτάκη. Θετικά την αντιµετωπίζει το
48% των οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η δική σας πλειοψηφία. Ελληνοαµερικανική συµφωνία, έργο Μητσοτάκη. Θετικά την αντιµετωπίζει το 45% των οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ, κι εδώ δηλαδή η
πλειοψηφία. Και βεβαίως εννοείται, καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προηγείται του κ. Τσίπρα κατά είκοσι
µονάδες. Οπότε σκεφτείτε κάτι άλλο για αντιπολίτευση.
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Τι έκανε, λοιπόν, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδοµών;
Αφού εξοµάλυνε την κατάσταση, και πώς την εξοµάλυνε; Πήρε
πίσω τον νόµο σας τον ανεφάρµοστο, πουκάµισο αδειανό, και
προχώρησε από τη µια σε µια διεξοδική µελέτη των συστηµάτων
που υπάρχουν σε άλλες χώρες, της προηγµένης Ευρώπης, στη
Σουηδία, στην Ιταλία, και από την άλλη σε εκτεταµένο φυσικά
διάλογο µε τους φορείς, οι οποίοι, όπως είδατε, ασµένως στην
πλειονότητά τους, στην ακρόαση των φορέων, στήριξαν τις συγκεκριµένες νοµοθετικές προβλέψεις, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Τον στόχο τον είχε καθορίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όταν
η Νέα Δηµοκρατία ήταν στην αντιπολίτευση, Μεγάλη Τρίτη ήταν
του 2017. Λίγο πριν αρχίσει η έξοδος των εκδροµέων του Πάσχα
είχε πει ότι η οδική ασφάλεια είναι ψηλά στην πολιτική µας προτεραιότητα και στόχος του στρατηγικού µας σχεδίου είναι να µειώσουµε κατά 50% τα τροχαία δυστυχήµατα µέσα σε µια
δεκαετία. Παρέλκει,, βεβαίως να αναφερθώ στο σηµαντικό έργο
του συντοπίτη µου Υπουργού, του Κώστα Καραµανλή, και θα
αναφερθώ και στην προσπάθεια, που ανέφερε κι ο ίδιος ο Υπουργός χθες, που έκανε ο προκάτοχος υφυπουργός κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης για το συγκεκριµένο θέµα και βέβαια τώρα ο νέος
Υφυπουργός Μιχάλης Παπαδόπουλος.
Έχουµε στα χέρια µας αυτό εδώ το νοµοσχέδιο για την οδική
ασφάλεια. Τι επιχειρεί, λοιπόν, το παρόν σχέδιο νόµου; Προφανώς την αναβάθµιση της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης
των υποψηφίων, τις βάσεις για την κυκλοφοριακή και οδική κουλτούρα, την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας. Πώς
ενισχύεται η διαφάνεια και η αξιοπιστία; Μα φυσικά µε την αυστηροποίηση των ελέγχων στις θεωρητικές εξετάσεις, µε την
ταυτοπροσωπία και µάλιστα σε δύο στάδια, µε τον δειγµατοληπτικό έλεγχο, µε την οπτικοακουστική καταγραφή της πρακτικής
δοκιµασίας, µε τον -µάλλον όχι όµως αυτονόητο για σας- σεβασµό των προσωπικών δεδοµένων.
Διότι εµείς, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, συµπορευόµαστε
τόσο µε τον γενικό κανονισµό 2016/679 περί προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων όσο και µε τον εφαρµοστικό νόµο του
2019. Και το λέω αυτό ως µια ακόµη απόδειξη ότι αυτή η Κυβέρνηση επιδεικνύει υψηλό βαθµό ευθύνης προς καθετί που αγγίζει
την προσωπική σφαίρα των πολιτών, κατορθώνοντας την ίδια
στιγµή να διασφαλίζει µε τρόπο σύννοµο και την επιβολή των
ελέγχων και την αναγκαία αυστηρότητα, σε αντίθεση, βέβαια, µε
εσάς και τον αποτυχηµένο και πρακτικά ανεφάρµοστο ν.4599,
που εκτός των άλλων παραβίαζε ευθέως τις νοµοθετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων, εσείς που είστε
ως συνήθως αυτοί οι υπερασπιστές των προσωπικών δεδοµένων,
εξ ου και πήρατε και αυτή τη γνωµοδότηση της Αρχής Προστασίας.
Εµείς, λοιπόν, ερχόµαστε και διατηρούµε τα προσωπικά δεδοµένα τέσσερις και έξι µήνες αντίστοιχα, δηλαδή τον εύλογο
χρόνο, και όχι δέκα χρόνια και real time, που προβλέπατε εσείς,
κάτι που καταφανώς παραβιάζει τα προσωπικά δεδοµένα και κάτι
που, βεβαίως, δεν σέβεται το δικαίωµα στη λήθη, το δικαίωµα
που δίνει ο σχετικός κανονισµός και ο σχετικός νόµος και που
προφανώς αγνοείτε χαρακτηριστικά. Να πούµε, βεβαίως, ότι
όπως γράφει η Αρχή Προστασίας στη σχετική εισήγησή της, η
ηγεσία του Υπουργείου Υποδοµών από τον Ιούλιο του 2020 ήταν
σε διαβούλευση µε την αρχή και από τον Μάρτη του 2021 -τώρα
έχουµε Νοέµβριο- είχε στείλει το σχετικό σχέδιο νόµου. Επιµέλεια, τάξη, σεβασµός θα πω εγώ.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ενισχύει τη διαφάνεια, την αντικειµενικότητα και την αξιοπιστία, που θέτουν σίγουρα τις πιο στέρεες βάσεις για το χτίσιµο της οδικής ασφάλειας και προφανώς
αυτό εξυπηρετείται από το Μητρώο Εξεταστών, στο οποίο ειρήσθω εν παρόδω γίνεται ένα είδος απελευθέρωσης ενός σχετικά
κλειστού επαγγέλµατος-λειτουργήµατος.
Η διεύρυνση αυτή, εκτός του ότι ανοίγει ένα επάγγελµα, έρχεται ουσιαστικά να εξυπηρετήσει τον πολίτη. Γιατί εξυπηρετεί
τον πολίτη; Διότι ουσιαστικά συµβάλλει στην αποφυγή των καθυστερήσεων και επιδιώκει την επαναφορά της οµαλότητας και
της κανονικότητας. Διεύρυνση, βέβαια, µε σχετική εκπαίδευση
για να σπάσουν τα κυκλώµατα και τα κλειστά κατεστηµένα. Δια-
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φάνεια που σηµαίνει και τράπεζα θεµάτων και επικαιροποίησή
της κάθε δύο χρόνια, που σηµαίνει αναβάθµιση της θεωρητικής
εκπαίδευσης. Αξιοπιστία και αµεροληψία και µε τον θεσµό του
Μητρώου Εποπτών, στο οποίο δύνανται να συµµετέχουν, όπως
ειπώθηκε από τους εισηγητές, οι ένστολοι της ΕΛΑΣ, Δηµοτική
Αστυνοµία, λιµενικοί. Και βεβαίως η διαφάνεια στο σύστηµα
ελέγχων ενισχύεται µε την άγνωστη για εσάς Επιτροπή Εποπτείας και Ενστάσεων, τόσο δειγµατοληπτικά όσο και κατόπιν ενστάσεως του ενιστάµενου υποψηφίου οδηγού. Προφανώς είναι
αναντίρρητα προς τη σωστή κατεύθυνση η πρόβλεψη της µηνιαίας αποζηµίωσης των συγκεκριµένων εξεταστών και εποπτών,
οι οποίοι κάνουν τη συγκεκριµένη δουλειά εκτός ωραρίου και
εκτός υπερωριακής απασχόλησης.
Το νοµοσχέδιο όµως αποδεικνύει στην πράξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και την κοινωνική ευαισθησία αυτής της Κυβέρνησης, την κοινωνική ευαισθησία της Νέας Δηµοκρατίας. Η
κοινωνική ευαισθησία του παρόντος νοµοσχεδίου εκδηλώνεται
τόσο µε τον αυτονόητο σεβασµό των προσωπικών δεδοµένων,
στον οποίο αναλυτικά αναφέρθηκα, όσο όµως και µε την πρόβλεψη της ειδικής θεωρητικής εξέτασης για πολίτες µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, κωφούς, βαρήκοους, και µε τη δηµιουργία των λεγόµενων κέντρων αξιολόγησης, τους Ηνιόχους τους
ιδιωτικούς, για να απαλλάξουµε τον κόσµο από αχρείαστη ταλαιπωρία και γραφειοκρατία και οικονοµική αφαίµαξη. Διότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ,
αποδεικνύει µε πράξη την υπηρέτηση των αρχών και θέσεων µιας
συµπεριληπτικής κοινωνίας.
Κι επειδή έγινε πολύς λόγος και από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, και από τον εισηγητή, και, βεβαίως, από
τους οµιλητές για τη λεγόµενη δευτερογενή νοµοθεσία αυτού
του νοµοσχεδίου που συζητάµε σήµερα, θα πω το εξής. Το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αδιαµφισβήτητα
συµπαγές και ολοκληρωµένο, χωρίς νοµοθετικά κενά και ελλείψεις. Θα κάνω απλά µια σύγκριση, επειδή επαίρεστε και έρχεστε
εδώ και κατηγορείτε για τη δευτερογενή νοµοθεσία. Το νοµοθετικό έργο, τελοσπάντων, που είχατε φέρει ρυθµιζόταν, σχεδόν
κατ’ αποκλειστικότητα, από δευτερογενή νοµοθεσία, γιατί δεκαπέντε άρθρα είχε όλα κι όλα για την οδική ασφάλεια -αυτό ήταν
το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου- και είχε δεκατέσσερις εξουσιοδοτικές διατάξεις, δηλαδή όσες και οι αριθµοί των άρθρων.
Και µάλιστα ήταν γενικόλογες οι αναφορές στον νόµο, που ουσιαστικά ερχόταν να γίνει νοµοθέτηση µε το πολύ ειδικότερο
πλαίσιο των εξουσιοδοτικών ΥΑ και ΚΥΑ.
Εποµένως, να τελειώνει αυτή η συζήτηση µε την περιβόητη
δευτερογενή νοµοθεσία. Το νοµοσχέδιο είναι συµπαγές, είναι
πλήρες και η παραποµπή µέσω των εξουσιοδοτικών διατάξεων
είναι καθαρά επικαιροποίησης ενός νοµοθετικού πλαισίου που
γνωρίζουµε ότι ψηφίζουµε σήµερα.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, η πολιτική βούληση είναι δεδοµένη. Η επιστηµονική επεξεργασία έχει γίνει, ακρόαση των φορέων έχει γίνει, το σχέδιο νόµου έχει αποτυπωθεί µε βάση τα
προρρηθέντα.
Εκείνο που χρειάζεται είναι αλλαγή νοοτροπίας και σε αυτό,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συµβολή όλων των πολιτικών δυνάµεων είναι περισσότερο από πολύτιµη και δεδοµένη, συµβολή
όµως χωρίς ναι µεν, αλλά, όπως δυστυχώς παρατηρείται εντός,
αλλά και εκτός, βεβαίως, αυτής της Αιθούσης από την Αντιπολίτευση για το µείζον θέµα του εµβολιασµού. Διότι, άλλωστε, τι
ακούµε συχνά στον δηµόσιο διάλογο; Τη στατιστική των συµπολιτών µας που χάνονται άδικα από κορωνοϊό να γίνεται αντικείµενο σύγκρισης µε τη στατιστική των θυµάτων από τροχαία.
Για τη Νέα Δηµοκρατία, λοιπόν, ούτε η µία ούτε η άλλη γίνονται αποδεκτές. Κάνουµε και θα κάνουµε ό,τι είναι ανθρωπίνως
δυνατόν για να σώσουµε, να προστατέψουµε την ανθρώπινη ζωή
και σε αυτή την προσπάθεια για οδική ασφάλεια και µείωση, εξάλειψη των τροχαίων ατυχηµάτων δεν περισσεύει κανείς.
Κλείνω, παραθέτοντας µια φράση που είπε η δασκάλα από τη
Σλοβενία, η Μαριάννα Κράτσου, µια χαροκαµένη µητέρα, όταν
έχασε τον εικοσιεννιάχρονο γιο της σε τροχαίο. Είπε: «Χθες το
τροχαίο συνέβη σε αυτούς. Σήµερα συνέβη σε εµάς. Δεν θέλουµε αύριο να συµβεί σε σας».
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Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κυρία
Αραµπατζή.
Για να µην υπάρχει παρανόηση, επειδή κάποιος συνάδελφος
µου έδειξε την ώρα, η κ. Αραµπατζή είναι Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος και έκανε χρήση και της δευτερολογίας και δεν ξεπέρασε καθόλου τις δευτερολογίες άλλων Κοινοβουλευτικών
Εκπροσώπων. Να το ξεκαθαρίσουµε να µην υπάρχει παρανόηση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Παρασκευής 5 Νοεµβρίου, το οποίο έχει ως
εξής:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 113/29-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Βασιλείου
Κόκκαλη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Η ανάθεση της καθαριότητας του ΟΑΕΔ περνάει
σε εργολάβους και πεντακόσιοι εργαζόµενοι περνούν στην ανεργία».
2. Η µε αριθµό 123/1-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λάρισας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Αποκατάσταση
των ζηµιών που προκάλεσε ο «Ιανός» στην Καρδίτσα και αντιπληµµυρική προστασία της περιοχής».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 120/29-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ.
Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας, µε θέµα: «Το πρόβληµα πυροπροστασίας
στο Σέιχ-Σου διογκώνεται από διαγκωνισµούς αναρµόδιων και
αρµόδιων».
2. Η µε αριθµό 125/1-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαου Παπαναστάση προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε
θέµα: «Να σταµατήσει η δίωξη σε βάρος του δηµοσιογράφου
Νίκου Μπογιόπουλου».
3. Η µε αριθµό 121/29-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ.
Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας, µε θέµα: «Στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα συντελέστηκε ένα έγκληµα σε βάρος του περιβάλλοντος
και της βιοποικιλότητας».
4. Η µε αριθµό 126/1-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Εύβοιας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεώργιου
Μαρίνου προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας µε θέµα: «Καµµία
εµπλοκή της Ελλάδας στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς,
κλείσιµο των αµερικανικών βάσεων, µη αποστολή ελληνικών ενόπλων δυνάµεων στο Σαχέλ της Αφρικής, επιστροφή της πυροβολαρχίας Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία και όλων των
στρατιωτικών τµηµάτων από ιµπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό».
5. Η µε αριθµό 130/1-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χίου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία Βουλευτή Ανδρέα Μιχαηλίδη προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα:
«Τεράστιες καθυστερήσεις και ανεπάρκειες στη συνδροµή των
σεισµόπληκτων της Σάµου».
6. Η µε αριθµό 129/1-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα: «Οξυµένα προβλήµατα στέγασης και λειτουργίας του δηµοσίου ΙΕΚ
Τουριστικών Επαγγελµάτων Ηρακλείου Κρήτης».
Ο κ. Καππάτος από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο τώρα και
αµέσως µετά ο κ. Κεγκέρογλου από το Κίνηµα Αλλαγής. Προηγείται ο κ. Κεγκέρογλου, αλλά λόγω υπηρεσιακών καθηκόντων
έδωσε τη σειρά του.
Ο κ. Καππάτος έχει τον λόγο.
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ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν έρχεται
προς συζήτηση στην Ολοµέλεια της Βουλής των Ελλήνων ένα
σχέδιο νόµου που αφορά στην ασφαλή οδήγηση, δεν µπορούµε
παρά να οµονοήσουµε για τη σοβαρότητα και τη σπουδαιότητα
µιας τέτοιας συζήτησης. Δεν µπορούµε παρά να συµφωνήσουµε
ότι η εκπαίδευση, η θεωρητική εξέταση, η πρακτική δοκιµασία
των υποψηφίων οδηγών και τα σχετικά µε τη χορήγηση αδειών
οδήγησης οχηµάτων είναι παράµετροι µιας συνολικής πολιτικής
που δεν µας βρίσκουν αδιάφορους.
Με το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
να καλύπτει αυτές τις παραµέτρους, έχουµε συνοψίσει τέσσερις
κύριους στόχους, στο πλαίσιο των οποίων το νοµοθέτηµα κινείται. Ο πρώτος στόχος αφορά στην αναβάθµιση της εκπαίδευσης
των υποψηφίων οδηγών, ώστε εκείνοι να είναι καλύτερα προετοιµασµένοι να βγουν στον δρόµο την εποµένη της λήψης του διπλώµατος οδήγησης.
Ο δεύτερος στόχος αφορά στην ενίσχυση της διαφάνειας,
ώστε να µπει φρένο σε φαινόµενα διαφθοράς.
Ο τρίτος σχετίζεται µε την προτεραιότητα της διασφάλισης
του αδιάβλητου της διαδικασίας εξέτασης.
Τέλος, η προαγωγή της οδικής ασφάλειας µε πράξεις και όχι
απλές διακηρύξεις διαπνέει ως στόχος συνολικά το παρόν νοµοθέτηµα. Πιο αναλυτικά, µε τις ρυθµίσεις που το σχέδιο νόµου υιοθετεί επιχειρούµε τον εκσυγχρονισµό της εκπαιδευτικής ύλης,
της δοκιµαστικής διαδικασίας, µε γνώµονα την προαγωγή της
οδικής ασφάλειας της χώρας. Η πρόθεσή µας αυτή επιτυγχάνεται τόσο µέσω της διαµόρφωσης ενός σύγχρονου πλαισίου θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και εξέτασης των
υποψηφίων οδηγών όσο και µε τον καθορισµό ενός συστήµατος
ελέγχου των διαδικασιών και αξιολόγησης των εξεταστών.
Πιο αναλυτικά, µε το εν λόγω σχέδιο νόµου θεσπίζεται νέο κατώτατο όριο ηλικίας τα δεκαεπτά έτη για την παρακολούθηση
της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, καθώς και η δυνατότητα οδήγησης µε συνοδό σε όσους υποψήφιους οδηγούς
έχουν συµπληρώσει το ηλικιακό αυτό όριο και ολοκληρώνουν
επιτυχώς την πρακτική διαδικασία.
Ακόµη, προβλέπεται ειδική θεωρητική εκπαίδευση για συγκεκριµένες κατηγορίες υποψηφίων οδηγών, καθώς και η διάθεση
των ερωτηµατολογίων των θεωρητικών εξετάσεων και στην ελληνική νοηµατική γλώσσα. Ακολούθως, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης µαθηµάτων πρακτικής εκπαίδευσης σε οχήµατα
νέας τεχνολογίας, ενώ το πλαίσιο πρακτικής δοκιµασίας επικαιροποιείται.
Το ζήτηµα, τέλος, των οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος κατέχει ιδιαίτερη θέση στο νοµοσχέδιο που ψηφίζουµε σήµερα.
Πρακτικά, για τα οχήµατα αυτά το νοµικό πλαίσιο εξορθολογίζεται και απλοποιείται την ίδια στιγµή που ο ακριβής αριθµός τους
καταγράφεται διαµέσου της ηλεκτρονικής καταχώρισής τους.
Επιτρέψτε µου στο σηµείο αυτό µια ιδιαίτερη αναφορά στην
τροπολογία για ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Η τελευταία συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Αργοστολίου είχε ως µοναδικό θέµα συζήτησης την κατάσταση της υγείας στο νοµό µας και τη λειτουργία του Γενικού
Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας. Με τους δηµάρχους των τεσσάρων
δήµων του νοµού µας, τους δηµοτικούς συµβούλους Αργοστολίου, καθώς και τους εκπροσώπους των γιατρών και του προσωπικού που υπηρετούν στην υγεία στον τόπο µας συγκλίναµε σε
δύο βασικά συµπεράσµατα, ότι η υγεία, ιδιαίτερα την εποχή της
πανδηµίας, αποτελεί αγαθό που υποχρέωσή µας είναι να στηρίξουµε µε όλες µας τις δυνάµεις, ότι οι δοµές υγείας στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη λειτουργούν αποτελεσµατικά και προς
όφελος των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού µας µόνο µε
σταθερό ιατρικό προσωπικό και φυσικά, ότι η ΜΕΘ πρέπει να λειτουργήσει.
Ο εξοπλισµός και η νέα πτέρυγα του Νοσοκοµείου Αργοστολίου αποτελούν το κύριο αντικείµενο µιας µεγάλης δωρεάς προς
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας από το κληροδότηµα Γεωργίου και
Μάρης Βεργωτή, ύψους 10 εκατοµµυρίων ευρώ το 2010. Παρ’
ότι το ελληνικό δηµόσιο δεσµεύτηκε µε την αποδοχή της δωρεάς
να στελεχώσει τη ΜΕΘ και να τη θέσει σε λειτουργία, ποτέ δεν
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τίµησε την υπογραφή του τα τελευταία έντεκα χρόνια. Θέτω
ξανά σήµερα το φλέγον αυτό ζήτηµα, ώστε αύριο να µην είναι
πλέον αργά.
Επιστρέφοντας στην τροπολογία που ψηφίζουµε σήµερα,
εκείνη απαντά ως έναν βαθµό στα αιτήµατα που τόσο οι αρµόδιοι
φορείς όσο και η τοπική µας κοινωνία έχει αναδείξει, η επέκταση
των δικαιούχων αποζηµίωσης εφηµεριών ύψους 250 ευρώ ανά
εφηµερία από τους αναισθησιολόγους και τους ιατρούς ειδικότητας παθολογίας και πνευµονολογίας - φυµατιολογίας αποτελεί
έµπρακτο παράδειγµα στήριξης των ιατρών πρώτης γραµµής,
µε τις ειδικότητες αυτές να σηκώνουν ιδιαίτερο βάρος στη µάχη
του περιορισµού της επέκτασης του COVID-19. Πρόκειται για
ρύθµιση τόσο δίκαιη όσο και αναγκαία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ευκαιρία της συζήτησης ενός
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών µου
δίνει, ως Βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης, µια εξαιρετική
αφορµή να επισηµάνω την καθοριστικής σηµασίας παρουσία του
Υπουργείου σε σειρά προβληµάτων που έχουν ανακύψει στον
νοµό µας από την έλευση τόσο του µεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός» τον Σεπτέµβριο του 2020 όσο και των πιο πρόσφατων καταστροφών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία του «Μπάλλου».
Η αισθητή παρουσία, η άµεση ανταπόκριση και η αποτελεσµατικότητα του κρατικού µηχανισµού σε καταστροφές τέτοιου µεγέθους κατά το παρελθόν ήταν µεν εύλογη, όχι όµως και
αυτονόητη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
Καθυστερήσεις, ασυνεννοησία και µια σειρά προσκοµµάτων
λάµβαναν χώρα την ίδια στιγµή που η ανάγκη αποκατάστασης
των ζηµιών ήταν επιτακτική.
Στην περίπτωση των τελευταίων χρόνων η εικόνα που περιέγραψα ανήκει ευτυχώς στο παρελθόν. Η αµεσότητα της συνεργασίας µας µε την ηγεσία του Υπουργείου Υποδοµών από την
έναρξη της κοινοβουλευτικής µου θητείας µέχρι και σήµερα αξίζει να επισηµανθεί. Βεβαίως, δεν πρόκειται για µια αποσπασµατική σχέση, αλλά για ένα σηµαντικό µέρος του συνόλου της
κοινής µας προσπάθειας, µιας προσπάθειας στην οποία εµπλέκονται στελέχη της ηγεσίας των Υπουργείων, οι Υπουργοί Υποδοµών και Μεταφορών, Εσωτερικών, Ναυτιλίας, Οικονοµικών,
Πολιτικής Προστασίας και φυσικά, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Από την πρώτη ηµέρα της εκδήλωσης των προβληµάτων που
προανέφερα, το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού και του περιβάλλοντός του ήταν καθοριστικό για την εξέλιξη των πραγµάτων.
Είµαι βέβαιος πως η συνεργασία µας αυτή θα παραµείνει σταθερή στην επίλυση των όποιων εκκρεµοτήτων παρουσιαστούν
στην πορεία. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο πλέον σίγουρος δρόµος
για να µας οδηγήσει µε ασφάλεια στο ξέφωτο της επόµενης ηµέρας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου από το Κίνηµα Αλλαγής έχει τον
λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε ένα νοµοσχέδιο
µετά από δύο και πλέον χρόνια, παρ’ ότι η Κυβέρνηση είχε δεσµευθεί ότι συγκροτώντας άµεσα την επιτροπή από τον Σεπτέµβριο του 2019, µέσα σε έξι µήνες θα έφερνε ένα νοµοσχέδιο που
θα έδινε λύσεις και θα βελτίωνε τα πράγµατα στον τοµέα της έκδοσης αδειών οδήγησης και γενικότερα στα ζητήµατα που έχουν
να κάνουν µε την ασφάλεια.
Εµείς τοποθετηθήκαµε διά του εισηγητή µας και του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου θετικά στις περισσότερες των διατάξεων του νοµοσχεδίου, πλην όµως, η πράξη θα δείξει εάν το
νοµοσχέδιο δεν θα µείνει ένα θεωρητικό πόνηµα, τουλάχιστον
προς τη θετική του πλευρά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θεωρώ απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιτευχθεί µία βελτίωση στα πράγµατα, πρώτα απ’ όλα οι δεκαεπτά περίπου,
υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται, να µην εκδοθούν στο
πλαίσιο µιας γραφειοκρατικής διεκπεραίωσης, αλλά αφού αποτελέσουν αντικείµενο διαβούλευσης µε τους φορείς, να έρθουν
προς ενηµέρωση στην αντίστοιχη επιτροπή του Κοινοβουλίου.
Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιµο, διότι από το περιεχόµενο των υπουργικών αποφάσεων θα κριθεί εάν εφαρµοστούν
τα θετικά που περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο.
Η δεύτερη προϋπόθεση για να έχουµε βελτίωση στα πράγµατα, είναι να τυποποιηθούν, επιτέλους, οι υπηρεσίες σε πανελλαδική κλίµακα. Το υπόδειγµα, θα έλεγα, της Υπηρεσίας
Μεταφορών του Νοµού Ηρακλείου της Κρήτης, που µε τη συνεργασία του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας και πολύ παλιότερα ακόµα και µε την ψηφιοποίηση του αρχείου που
ξεκινήσαµε µε την κοινωφελή εργασία το 2011, ως προς την τυποποίηση των υπηρεσιών σε µεγάλο βαθµό, θα πρέπει να περάσει σε όλες τις υπηρεσίες της χώρας.
Δεν αρκεί, όµως, ούτε αυτό. Ούτε, δηλαδή, η ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών, των ραντεβού και όλων όσων προβλέπονται, χρειάζεται και το αναγκαίο προσωπικό.
Δεν µπορεί να είναι στην ευχέρεια του κάθε περιφερειάρχη,
αντιπεριφερειάρχη ή γραµµατέα περιφέρειας, η ευχέρεια να διαθέτει δύο, τρεις ή δέκα υπαλλήλους. Θα πρέπει ανάλογα µε τον
πληθυσµό της περιφερειακής ενότητας να τεθούν µίνιµουµ προδιαγραφές και ως προς τον αριθµό του προσωπικού. Αυτό είναι
µια απαραίτητη συνεργασία η οποία, ανεξάρτητα αν είναι η αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια ανεξάρτητος βαθµός, στη συγκεκριµένη περίπτωση εκτελεί η δηµόσια υπηρεσία. Εκτελεί µια
σύµβαση ανάµεσα στο κεντρικό κράτος και την περιφέρεια. Άρα,
πρέπει να έχει συγκεκριµένες προδιαγραφές η υπηρεσία. Αυτό
το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό. Ποικίλλει, ανάλογα µε τον περιφερειάρχη και τον αντιπεριφερειάρχη, η σηµασία που δίδεται
στο θέµα ασφάλειας, στο θέµα της έκδοσης αδειών οδήγησης
και βέβαια, όχι µόνο και τις άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από
τη Διεύθυνση Μεταφορών.
Επίσης, θα έλεγα, στο Ηράκλειο, που έχω ιδία γνώση, ότι είναι
τα πράγµατα πάρα πολύ καλά και, άρα, δεν αναφέροµαι στο
νοµό, αλλά τον βάζω ως µοντέλο σύγκρισης µε άλλες περιπτώσεις, που έχω ιδία αντίληψη.
Επιτέλους, λοιπόν, τυποποίηση προδιαγραφών λειτουργίας
των υπηρεσιών, µίνιµουµ τεχνολογικός εξοπλισµός και µίνιµουµ
προσωπικό ανά τµήµα. Εµείς δίνουµε, λοιπόν, θετική ψήφο αλλά
µε όλες αυτές τις παρατηρήσεις που κάνουµε και ξαναλέω µε
την προϋπόθεση ότι τα σχέδια των υπουργικών αποφάσεων µετά
τη διαβούλευση θα έρθουν προς ενηµέρωση, σε µία συνεδρίαση
της αρµόδιας Διαρκούς Επιτροπής του Κοινοβουλίου.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα της πανδηµίας και επειδή υπάρχει
σχετική τροπολογία, αλλά και λόγω της συζήτησης η οποία αναπτύσσεται. Κοιτάξτε, είναι ψευτοδίληµµα το σκληρά ή µαλακά
µέτρα. Είναι ψευτοδίληµµα. Οι σκληροί και οι χαλαροί. Τα ενδεδειγµένα επιστηµονικά µέτρα. Μόνο αυτά και µε ενιαίους κανόνες, χωρίς εξαιρέσεις και ρουσφέτια ,µπορούν να αποδώσουν.
Θα έλεγα, µάλιστα, ότι θα πρέπει αφού η πολιτεία, η Κυβέρνηση,
-αν θέλετε και τα κόµµατα- και τα κόµµατα, θέσουν συγκεκριµένα
ερωτήµατα να απαντηθούν αυτά τα ερωτήµατα από την Επιστηµονική Επιτροπή. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Όσο
κοµµατικοποιείται η πανδηµία και όσο η αντιπαράθεση γίνεται
πολωτική και οξεία άνευ ουσίας, λύσεις δεν δίνουµε. Άρα, πρέπει
να δούµε και εκεί που έχει αποτύχει η Κυβέρνηση -γι’ αυτό συζητάµε, διότι αν είχε πετύχει δεν θα συζητούσαµε- στην αντιµετώπιση ή στην ανάσχεση συγκεκριµένων ζητηµάτων και εκεί που
η Αντιπολίτευση κάνει άγονη αντιπαράθεση. Να τα αφήσουµε
αυτά και να δούµε, επειδή είναι κρίσιµες καταστάσεις και έχουµε
πολλά προβλήµατα που δεν τα έχουν άλλες χώρες, πώς θα τα
αντιµετωπίσουµε.
Ακόµα και στις παρατάσεις που δίνονται µε τη σχετική τροπολογία, δεν καταλαβαίνω τη µιζέρια η οποία κυριαρχεί. Έχουν
έρθει επτά φορές παρατάσεις, όταν η Κυβέρνηση µε µία ενιαία
απόφαση µας είπε ότι µέχρι το Μάρτη του 2022 θεωρώ ότι θα
υπάρχουν µε τον ένα τον άλλο τρόπο περιοριστικά µέτρα. Άρα,
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θα έπρεπε εκ των προτέρων µέχρι το Μάρτιο του 2022 να δώσει
τις παρατάσεις. Δεν τις δίνει, όµως, και για τη συγκεκριµένη τροπολογία που την ψηφίζουµε δίνει παρατάσεις µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου, λες και την Πρωτοχρονιά θα έχουν αλλάξει τα πράγµατα.
Είναι µίζερη η αντίληψη της Κυβέρνησης σε αυτό.
Θεωρώ ότι πρέπει να πάνε όλα για την ΕΣΑΜΕΑ, τουλάχιστον
µέχρι τις 31 Ιουλίου και οπωσδήποτε για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τυφλών. Δεν γίνεται να τους λέτε θα έρθετε την Πρωτοχρονιά να κάνετε εκλογικές διαδικασίες, γιατί δεν θα έχουν
βελτιωθεί τα πράγµατα. Δεν γίνονται αυτά. Για τον Πανελλήνιο
Σύλλογο Τυφλών -ιδιαίτερα το λέω γι’ αυτόν- θα πρέπει να πάει
µέχρι 31 Ιουλίου.
Και µια κουβέντα, κύριε Καραγιάννη, µια και είστε εδώ, για
τους σεισµούς και τη σεισµόπληκτη περιοχή του Δήµου Μινώα
Πεδιάδα Αστερουσίων του Νοµού Ηρακλείου. Πολύ θετική η εξέλιξη µε την απόφασή σας να ιδρυθεί υπηρεσία. Θα προτιµούσα
να µην είναι τοµέας, βεβαίως, αλλά να είναι µια ολοκληρωµένη
υπηρεσία, γιατί τα προβλήµατα είναι πολλά. Η υπηρεσία αυτή
πρέπει να εγκατασταθεί επιτόπου. Υπάρχουν υποδοµές, υπάρχει
πρόταση να εγκατασταθεί επιτόπου. Ήδη έχουµε προβλήµατα
και πρέπει να λυθούν µε την καταγραφή των ζηµιών. Οι δευτεροβάθµιες επιτροπές αντιµετωπίζουν ίδιες ή παρόµοιες καταστάσεις µε διαφορετικό πνεύµα. Αυτό έχει δηµιουργήσει ανησυχία
και αβεβαιότητα στην τοπική κοινωνία για το κατά πόσο είναι
αποτέλεσµα αντικειµενικής κρίσης το πράσινο ή το κίτρινο. Γι’
αυτό θα πρέπει να δούµε µια ευέλικτη διαδικασία προσφυγής για
να αντιµετωπιστούν τέτοια προβλήµατα. Έχουµε προβλήµατα µε
τα κριτήρια, τους κανόνες και τους κόφτες. Τα εκατόν πενήντα
τετραγωνικά έχουν σφαγιάσει τους ανθρώπους που έχουν σπίτι
και κατάστηµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Που τυχαίνει το κατάστηµα να έχει µεγάλο αποθηκευτικό χώρο
και, δυστυχώς, µπαίνουν τέτοια προβλήµατα.
Έχουµε προβλήµατα και µε τις επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους. Δεν είναι αντικείµενο σας, αλλά πρέπει να δοθεί ένα µήνυµα στο Υπουργείο Οικονοµικών. Δεν έχει δώσει παρατάσεις να
καταλάβετε και στην υποβολή ΦΠΑ περιοδικών καταστάσεων.
Κάποιων, δηλαδή, προθεσµιών ζητά από κατεστραµµένες επιχειρήσεις να υποβάλλουν στοιχεία, τα οποία δεν µπορούν να τα
υποβάλλουν. Στο εξάµηνο, λοιπόν, που δόθηκαν παρατάσεις,
έπρεπε να συµπεριληφθούν και αυτά.
Τελειώνω λέγοντας ότι δεν γίνεται µε τις µεµονωµένες ενισχύσεις. Πρέπει να γίνει οργανωµένο το σχέδιο ανασυγκρότησης.
Το σχέδιο να είναι πολυεπιχειρησιακό, να αξιοποιήσει όλες τις
παραµέτρους και βεβαίως, να ολοκληρωθεί επιτέλους το υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα γίνει η ανασυγκρότηση της περιοχής.
Δεν εγκρίθηκε ακόµα το πολεοδοµικό σχέδιο Αρκαλοχωρίου που
θέλει µια υπογραφή -το λέω το ξαναλέω- και ούτε ανατέθηκε το
χωρικό σχέδιο παρά µπήκε στις δαιδαλώδεις διαδικασίες της
προκήρυξης και θα κάνει έξι µήνες να υπάρξει ανάδοχος. Έλεος!
Αναθέστε το τώρα. Μα, τόσα πολλά αναθέτετε ως Κυβέρνηση,
ε, αυτό που είναι επείγον, δεν το αναθέτετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μπλούχος από τη Νέα Δηµοκρατία και αµέσως µετά ο κ. Περικλής Μαντάς.
Ελάτε, κύριε Μπλούχο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Χρήσιµος και γόνιµος ο λόγος σήµερα του κ. Κεγκέρογλου.
Θα µου επιτρέψετε να πω µια κουβέντα µόνο για τη Φώφη Γεννηµατά, για τη µοναδική και αξιοζήλευτη αξιοπρέπεια µε την
οποία διαχειρίστηκε το προσωπικό της πρόβληµα. Αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση τόσο για τον πολιτικό αλλά και για την ευρύτερη κοινωνία. Καλή δύναµη εύχοµαι στους οικείους της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε νοµοθετική προσπάθεια
εκσυγχρονισµού του συστήµατος εκπαίδευσης και εξέτασης κυκλοφοριακής αγωγής είναι θεµιτή και θετική, τουλάχιστον επί της

1245

αρχής. Παρακολούθησα τις εργασίες της Εθνικής Επιτροπής
Οδικής Ασφάλειας, ιδιαίτερα µάλιστα στη δεύτερη συνεδρίαση
όπου τον λόγο είχαν οι φορείς. Μου έκανε εντύπωση ότι απουσίαζε ο λόγος των ιατρών τµηµάτων επειγόντων περιστατικών.
Έπρεπε αυτόν τον λόγο να τον χρησιµοποιήσει ο κ. Κέλλας ενδεχόµενα. Ουδείς αναφέρθηκε στο αποτέλεσµα της κακής οδικής παιδείας, στο αποτέλεσµα της έλλειψης παιδείας αστικής και
υπεραστικής κινητικότητας που αντιµετωπίζει ένας εφηµερεύων
ιατρός επειγόντων.
Η µατωµένη στατιστική της Ελληνικής Αστυνοµίας µεταξύ των
ετών 1991 - 2019 αναφέρει σαράντα τρεις χιλιάδες νεκρούς και
εξήντα εννιά χιλιάδες βαριά τραυµατίες από αυτοκινητιστικά. Δηλαδή σε λιγότερο από τριάντα χρόνια εξαφανίζεται µια πόλη σαν
τη δική µου, σαν τη Δράµα. Επιπλέον, σε λιγότερο από τριάντα
χρόνια µια πόλη σαν τη γειτονική Καβάλα αποτελείται από παραπληγικούς ή τετραπληγικούς ασθενείς, επιβαρύνοντας µε
ασύλληπτους ρυθµούς το Εθνικό Σύστηµα Υγείας αλλά και το
ασφαλιστικό µας σύστηµα. Αλλά το χειρότερο, επί του συνόλου
των θυµάτων νεκρών και βαρέως τραυµατισµένων η συντριπτική
πλειοψηφία είναι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν θα ξαναεργαστούν, δεν θα δηµιουργήσουν, δεν θα τεκνοποιήσουν, παρά µόνο
θα είναι το αντικείµενο ενός θρήνου. Δεν το εύχοµαι ούτε σε
εχθρό αυτό που πολλές φορές κλήθηκα εγώ και άλλοι συνάδελφοι χειρουργοί στα επείγοντα να αναγγείλουµε στα ΤΕΠ των
εφηµεριών µας ότι το παιδί κάποιου γονιού κατέληξε, ότι το ΤΕΠ
του νοσοκοµείου έφτασε στο σηµείο να θυµίζει χώρο σφαγείου
όπου γινόταν µια εναγώνια και υπεράνθρωπη προσπάθεια διάσωσης.
Ειπώθηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από εκπρόσωπο
φορέα ότι παράλληλα µε τον εκσυγχρονισµό και την επικαιροποίηση της διαδικασίας διδαχής της οδήγησης και εξέτασης της
οδηγικής ικανότητας και επάρκειας χρειαζόµαστε να εξασφαλίσουµε τη δυνατότητα ενός διαρκούς feedback. «Όχι», λοιπόν, σε
παγιώσεις διαδικασιών που ανταποκρίνονται µονίµως σε ένα κοντινό ή µακρινό χθες, αλλά «ναι» στην εξασφάλιση της ασφαλιστικής νοµοθετικής δικλείδας σε ένα διαρκές και ολοζώντανο
σήµερα.
Και το σήµερα για να είναι ζωντανό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει σχέση µε την εκπαίδευση συνείδησης, συνείδησης
ανθρωπιάς, συνείδησης αγάπης στη ζωή και στον συµπολίτη.
Χρειαζόµαστε εκπαίδευση συνείδησης ώστε να αντιλαµβανόµαστε σε κάθε δευτερόλεπτο πως ό,τι αγαπούµε περισσότερο, τα
πολυτιµότερα πρόσωπα αλλά και τα αγαθά µας κινδυνεύουν να
χαθούν χωρίς λόγο, χωρίς προειδοποίηση.
Να µιλήσω λίγο τώρα για την τροπολογία που κατέθεσε το
Υπουργείο Υγείας Άκουσα χθες µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή την τοποθέτηση του πρώην Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε
για την τροπολογία, αλλά µάλλον χωρίς να µιλήσει γι’ αυτή, για
να καταλήξει ότι η κρίση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας είναι
κρίση στελέχωσης αυτήν τη στιγµή και ηθικού. Στον αντίποδα
τώρα εγώ να χαιρετίσω την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας,
η οποία είναι προϊόν γόνιµης και ουσιαστικής συνεργασίας µας
µε την ηγεσία, που στοχεύει ξεκάθαρα µε όρους σοβαρών κινήτρων πλέον και αποκατάστασης του αισθήµατος δικαίου όσον
αφορά τον ιατρικό κόσµο του ΕΣΥ και που η αναγκαιότητά τους
ήταν επιβεβληµένη και θα αποκαταστήσει λειτουργικά προβλήµατα και ανισορροπίες, θα οµαλοποιήσει δηλαδή σε έναν µεγάλο
βαθµό την κλινική πρακτική κυρίως στα επαρχιακά νοσοκοµεία,
στις δοµές της περιφέρειας µας που µαστίζονται από χρόνια και
δυσεπίλυτα προβλήµατα.
Πιο συγκεκριµένα, γιατί δεν δόθηκε και ιδιαίτερη έµφαση σε
αυτό, ο κ. Ξανθός έµεινε µόνο όσον αφορά τη διαχείριση του
πλεονασµατικού αποθεµατικού των εµβολίων πώς θα το διαχειριστεί η Κυβέρνηση, το Υπουργείο και στο τελευταίο άρθρο της
τροπολογίας όσον αφορά την υποχρεωτικότητα, ενώ έπρεπε
όλοι µας εδώ να κάνουµε έκκληση στους συναδέλφους υγειονοµικούς µας που δεν έχουν εµβολιαστεί ότι πρέπει να εµβολιαστούν και πρέπει να επανέλθουν γιατί λείπουν από την εργασία
τους, µας λείπουν, λείπουν από τους ασθενείς µας.
Τα βασικά που νοµοθέτησε η συγκεκριµένη τροπολογία αφορούν κυρίως στους γιατρούς του ΕΣΥ που µετακινούνται πλέον
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για να καλύψουν ανάγκες εφηµεριών στα περιφερειακά νοσοκοµεία που µαστίζονται από την υποστελέχωση. Μιλάµε για άγονες
θέσεις και άγονες ειδικότητες. Όλοι αυτοί, εκτός από το επιπλέον ηµεροµίσθιο πλέον των µηνιαίων αποδοχών τους που θα
παίρνουν για κάθε µέρα µη εφηµέρευσης, θα παίρνουν και 250
ευρώ στην εφηµερία τους.
Η µετακίνηση θα αφορά πλέον και επικουρικούς γιατρούς, το
σύνολο δηλαδή των ειδικευµένων ιατρών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Να γνωρίσουµε τι λύνει αυτό. Αυτό λύνει τις αποφάσεις µετακίνησης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού.
Γνωρίζουµε ότι απαντάται πολλάκις η άρνηση, ενώ από την άλλη
η επιλογή της εντελλόµενης µετακίνησης προσκρούει σε µια δυσθυµία όσον αφορά τους συναδέλφους µας, οπότε πιστεύω ότι
ένα µεγάλο τµήµα αυτό θα το προσεγγίσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Προβλέπεται η δυνατότητα ιδιώτες ιατροί συγκεκριµένων ειδικοτήτων, των ειδικοτήτων δηλαδή των κρίσιµων αυτήν τη
στιγµή που είναι στη µάχη και στον πόλεµο κατά της πανδηµίας,
όπως είναι η αναισθησιολογία, η παθολογία, η πνευµονολογία
αλλά και οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις και υπάρχουν τα δυσεπλήρωτα αυτά κενά στα επαρχιακά µας νοσοκοµεία να εξασφαλίζεται η κάλυψης της εφηµέρευσης µε 250 ευρώ ανά
εφηµερία.
Το πολύ σηµαντικότερο που εισάγει αυτή η συγκεκριµένη τροπολογία, που αφορά στους ήδη υπάρχοντες συναδέλφους µας
που υπερβάλλουν εαυτόν, που κάνουν επιπρόσθετες πολλές
εφηµερίες γιατί καλύπτουν ανάγκες εφόσον δεν υπάρχουν οι καλύψεις που χρειάζονται στις συγκεκριµένες ειδικότητες, είναι ότι
και αυτή πλέον η υπερβάλλουσα εφηµέρευση, η εικοσιτετράωρη,
θα αποζηµιώνεται µε 250 ευρώ σε κάθε εφηµερία.
Επίσης, σηµαντική όλη προσπάθεια που γίνεται όσον αφορά
τη δεύτερη ειδικότητα. Κάποιοι συνάδελφοι που θα µπορούσαν,
γιατί δεν έλεγε αυτά ο νόµος, που θέλουν να κάνουν τη δεύτερη
ειδικότητα της αναισθησιολογίας, υπάρχει µια απόλυτη ευελιξία
στην τροπολογία που κατατίθεται.
Και φυσικά, η µεγάλη αναγκαιότητα όσον αφορά το θέµα των
διακοµιδών που είναι το µεγαλύτερο αυτήν τη στιγµή πρόβληµα
που έχουµε στη διαχείριση των διακοµιδών στα περιφερειακά νοσοκοµεία, γιατί ελλείψει βασικών ειδικοτήτων, κυρίως αναισθησιολόγων, δηµιουργείται τροµερό κενό και µεγάλο πρόβληµα. Η
διαχείριση που προτείνεται εδώ θα λύσει συγκεκριµένα πρακτικά
προβλήµατα που φαντάζουν δυσεπίλυτα.
Και φυσικά εάν η έλευση αυτού του κύµατος πάρει εκρηκτικές
διαστάσεις µάλλον ασύµµετρες που θα εξαντλούν τα αποθέµατα
του ΕΣΥ, κάτι που σαφώς κανένας εχέφρων δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι είναι ανεξάντλητες, είναι αυτονόητη και καθ’ όλα παραδεκτή η αναπροσαρµογή και η αναδιάταξη των υγειονοµικών
µας δυνάµεων, δηµόσιων και ιδιωτικών, η αναζήτηση όποιων
υπηρεσιών και ιδιωτικών σαφέστατα αλλά που να µπορούν να
προσφέρουν και λειτουργικά. Τι σηµαίνει πρακτικά αυτό; Σηµαίνει ότι σε κάθε υγειονοµική περιφέρεια ανασυντάσσονται οι δυνάµεις µας και µεταφέρονται εκεί που το απαιτούν οι συνθήκες,
δηλαδή στις νοσοκοµειακές µας δοµές.
Και επειδή πάλι θα διαχειριστούµε µια πραγµατικότητα κρίσης
υπερβολικής, θα ήθελα να προσπεράσω τις περιχαρακώσεις σε
τσιτάτα και αφορισµούς πολιτικούς που µε ευκολία εδώ µέσα
όλοι επιδιδόµαστε. Και διερωτώµαι τι επιτύχαµε. Αλήθεια, πόση
ορολογική, εννοιολογική δηλαδή σπατάλη σε µια κρίσιµη και χρήσιµη έννοια αυτή της δηµόσιας υγείας! Και αυτή η σπατάλη γίνεται γιατί στήνονται διαρκώς ενέδρες στη λογική και το
αυτονόητο και όχι περιστασιακά αλλά αδιαλείπτως και συστηµατικά από ορισµένους, αλλά και κυρίως όταν εµείς στο Κοινοβούλιο ξεπερνούµε συνέχεια τα εσκαµµένα µε όρους λαϊκίστικης
ακροβασίας ή και κακοήθειας.
Άστοχα λόγια, ξαστοχώντας την κύρια στόχευσή µας που είναι
πώς θα απεγκλωβίσουµε τους παγιδευµένους συνανθρώπους
µας από τη θλιβερή παραπληροφόρηση και τον παλιρροισµό της
ανορθολογικότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Διερωτώµαι, λοιπόν, τι ακούµε σε αυτή την Αίθουσα και δεν
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κινδυνεύουµε να χάσουµε την αξιοπρέπειά µας µε τέτοιου τύπου
ρητορική, για παράδειγµα: «Φασισµός η λήψη µέτρων για την
προστασία της δηµόσιας υγείας». Σαφέστατα δυσάρεστο και σαφέστατα για κάποιους άστοχο ή αναποτελεσµατικό, αλλά φασισµός; Και δεν µιλούµε όλοι µαζί για τον ιδιότυπο φασισµό της
ανορθολογικότητας, για την παγίδευση µεγάλης µερίδας του
πληθυσµού των συµπολιτών µας στον παραλογισµό και όλα
πάνω σε ένα ιδιότυπο περιβάλλον, το ίδιον της νεοελληνικής
κουλτούρας και ίδιο χαρακτηριστικό ιδιοσυστασιακό πολιτισµικό
πολλών υµών, αυτό του ξερολισµού, της φωτεινής παντογνωσίας.
Στον πολιτικό µας ξερολισµό, λοιπόν, ας προσθέσουµε και τον
πάντα υπάρχοντα και κινητοποιούµενο δολίως επιστηµονικό αιρετισµό ο οποίος βρήκε απίστευτο έδαφος και δηµιούργησε εθισµό ως επιφαινόµενο και οριοθετείται µια πολυεπίπεδη κρίση
πάνω σε ψευδαισθήσεις και ψευτοδιλήµµατα, περιχαρακωµένα
σε υπεραπλουστεύσεις για ευνόητους λόγους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το επαναληπτικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν µπορεί να αµφισβητηθεί από κανέναν αυτό, η εντιµότητα στην πολιτική του Λένιν
είναι αποτέλεσµα της δύναµης ενώ η υποκρισία της αδυναµίας.
Καµµιά θεολογία χαρισµάτων και διακρίσεων. Μη πάντες απόστολοι, µη προφήτες, µη πάντες διδάσκαλοι. Αυτός ο ιδιότυπος
ξερολισµός µοιάζει αήττητος και οι όποιες εκστρατείες πειθούς
που κάποιοι εδώ µέσα κρύβονται πίσω από αυτές, αποτυγχάνουν
στις πολυεπίπεδες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
έχετε πάει στα δέκα λεπτά. Είναι άδικο για τους υπόλοιπους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,
για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σύµφωνοι, αλλά
πρέπει να υπάρχει και µια ισοτιµία στον χρόνο.
Τον λόγο θα δώσω στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων κ. Δόµνα Μιχαηλίδου για να υποστηρίξει την µε
αριθµό 1120/29-10-2021 τροπολογία.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καταθέτουµε
τροπολογία κατανοµής σχολικών γευµάτων σε όλη την επικράτεια έως ότου ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία της αρµόδιας αναθέτουσας αρχής, δηλαδή του ΟΠΕΚΑ. Ειδικά φέτος η
διαδικασία αυτή δεν πρέπει να καθυστερήσει και δεν πρέπει να
καθυστερήσει για τρεις κύριους λόγους.
Είναι µια σπουδαία παροχή. Είναι µια παροχή η οποία είναι ως
προς το χρονοδιάγραµµα της προβληµατική στα έτη κατανοµής
της από την προηγούµενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αλλά ειδικά φέτος που οι οικονοµικές επιπτώσεις της πανδηµίας έχουν
πλήξει επί το πλείστον τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, δεν υπάρχει
κανένας χώρος και κανένας χρόνος για καθυστέρηση της κατανοµής αυτών.
Ο δεύτερος λόγος που πρέπει να περάσει, πέραν από τη σπουδαιότητα του ίδιου του φαγητού για τα παιδιά µας, είναι ότι η
ρύθµιση αυτή έχει εξαιρετικό και προσωρινό χαρακτήρα. Ο προσωρινός χαρακτήρας είναι ακριβώς µέχρι την ολοκλήρωση της
διαγωνιστικής διαδικασίας. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει µέχρι την
απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία εκκρεµεί -υπενθυµίζω ότι µόλις προχθές συναντήθηκε το αρµόδιο τµήµα για να
συνεχίσει τη διαδικασία εκδίκασης της υπόθεσης- αλλά και των
αποφάσεων του εφετείου.
Και, αν θέλετε, αν η εµπειρία όλων των ετών αυτών είναι οδηγός µας στο κοµµάτι των αποφάσεων του εφετείου, αυτό φοβόµαστε ότι είναι κάτι που όπως και όλα τα προηγούµενα χρόνια
θα τραβήξει. Δεν θέλουµε να τραβήξει όπως το 2017, το 2018
και το 2019 µέχρι τον Μάιο, ειδικά αυτή τη χρονιά που οι οικονοµικές επιπτώσεις της πανδηµίας ταλαιπωρούν ιδιαίτερα τα πιο
ευάλωτα νοικοκυριά, οπότε περνάµε την τροπολογία αυτή ως
απαραίτητη.
Τρίτος λόγος είναι ότι το κάνουµε γιατί όλη η ιστορία του διαγωνισµού συνηγορεί στην απόφασή µας. Και τι εννοώ συνηγορεί
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στην απόφασή µας; Στις 21 Ιουνίου η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ΑΕΠΠ βρίσκει συγκεκριµένο όρο της διακήρυξης απολύτως νόµιµο µε εκτενή και εµπεριστατωµένη
αιτιολογία. Δεύτερο, στις 31 Αυγούστου δύο αποφάσεις του εφετείου επικυρώνουν την απόφαση που µόλις διάβασα. Τρίτο, ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου την
Τρίτη που µόλις µας πέρασε, δηλαδή στις 2 Νοεµβρίου, µόλις
προχθές, εισηγήθηκε την αποδοχή της αίτησης ανάκλησης που
έκανε ο ΟΠΕΚΑ, να κριθεί δηλαδή ότι δεν κωλύεται η υπογραφή
των συµβάσεων.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να απαντήσω στην τροπολογία του
ΣΥΡΙΖΑ την οποία δεν κάνουµε αποδεκτή. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και
γιατί δεν την κάνουµε αποδεκτή την τροπολογία του; Λέει: Επαναπροκηρύξτε τον διαγωνισµό και µέχρις ότου τελειώσει η νέα
διαγωνιστική διαδικασία, πηγαίνετε µε την διαδικασία των απευθείας αναθέσεων στους πρώην αναδόχους. Απαντώ και πραγµατικά απαντώ καλοπροαίρετα, ενώ δεν ξέρω αν θα έπρεπε.
Πρώτον, «δώστε το στους αναδόχους». Ποιοι είναι οι προηγούµενοι ανάδοχοι; Οι ανάδοχοι του 2020. Κι εµείς για να είµαι ειλικρινής από αυτό ξεκινήσαµε ότι η τροπολογία που περνάµε θα
δώσει τα γεύµατα στους αναδόχους του 2020. Αυτό, όµως, έχει
τρία βασικά προβλήµατα. Πρώτον, υπάρχουν νέα τµήµατα στο
διαγωνισµό γιατί θέλαµε να ενισχύσουµε τον θεσµό των σχολικών γευµάτων, βγάλαµε νέα τµήµατα, νέους δήµους, διακόσια
εξήντα οκτώ νέα σχολεία για να ενισχύσουµε τους πιο ευάλωτους σε όλη την Ελλάδα. Οπότε υπάρχουν νέα τµήµατα τα οποία
πριν δεν είχαν κανέναν ανάδοχο. Αυτό σηµαίνει: Ποιος θα είναι
ο ανάδοχος και κυριότερα ποια θα είναι η τιµή που θα επιβάλλουµε εµείς στον νέο ανάδοχο;
Δεύτερον, υπάρχουν συνενώσεις τµηµάτων. Στον διαγωνισµό
µας για να κάνουµε τις διαδικασίες ταχύτερες κάναµε συνενώσεις τµηµάτων έτσι ώστε να µην έχουµε κατατµήσεις και να παίρνει περισσότερο χρόνο και για τη διαγωνιστική διαδικασία, αλλά
και στο τµήµα προµηθειών του ίδιου του φορέα.
Τρίτον, κάποιος προηγούµενος ανάδοχος του 2020 µπορεί να
µην µπορεί ή µπορεί να µην θέλει να συµµετάσχει στη διαδικασία
αυτή, οπότε ενώ η ανάθεση στους αναδόχους του 2020 είναι κάτι
που και εµείς σκεφτήκαµε, και να σας πω ότι από εκεί ξεκινήσαµε, είναι κάτι που γι’ αυτούς τους τρεις λόγους πρακτικά δεν
γίνεται.
Και για να είµαι απολύτως ειλικρινής, θα µπορούσαµε να
πούµε ότι στο 1%, µπορούµε να δώσουµε µια µικρή πιθανότητα,
να βρίσκαµε µια λύση και στις τρεις αυτές παραµέτρους. Όµως
σίγουρα η λύση αυτή θα είχε επιπλέον καθυστερήσεις. Το να φέρουµε, δηλαδή, όλους τους αναδόχους στο τραπέζι, να δούµε
ποιος θα πάρει γεµάτα τα νέα τµήµατα, τι θα γίνει µε τις συνενώσεις και τι θα γίνει εκεί που ένας ανάδοχος µπορεί να µην έχει
την ικανότητα να δώσει τα γεύµατα αυτή τη χρονιά, θα υπήρχαν
σίγουρα καθυστερήσεις. Εκεί πέρα το διακύβευµα για εµάς είναι
τα γεύµατα να δοθούν άµεσα.
Και εδώ θα ήθελα να καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής τι
έγινε στον διαγωνισµό που παραλάβαµε το 2019 όπου για πάνω
από είκοσι δήµους η κατανοµή των γευµάτων έφτασε µέχρι και
τις 15 Μαΐου. Δηλαδή µε τον τελευταίο διαγωνισµό της προηγούµενης κυβέρνησης τον οποίο παραλάβαµε εµείς -αν θέλετε κληρονοµήσαµε εµείς- και έπρεπε βεβαίως να κάνουµε την
κατανοµή βάσει αυτού, πήγαν γεύµατα στα παιδιά έναν µήνα
πριν κλείσουν τα σχολεία. Οπότε αυτό θα ήθελα το πρώτο που
θα ήθελα να καταθέσω στη Βουλή.
Τώρα, δεύτερο κοµµάτι της τροπολογίας είναι ότι δίνουµε τα
γεύµατα όχι στους αναδόχους του 2020, που εξήγησα τους τρεις
λόγους που είναι πολύ δύσκολο να τα δώσουµε ως ανάδοχους
του 2020 ακόµη και αν από εκεί ξεκινήσαµε, είναι το τι δίνουµε
τα γεύµατα σε αυτούς που θέλουµε εµείς. Το δεύτερο Πρακτικό
που θα ήθελα να καταθέσω στη Βουλή είναι πού δίνονται τα γεύµατα τώρα µε τον διαγωνισµό του ΟΠΕΚΑ του 2021 και που δίνονταν τα γεύµατα µε τον διαγωνισµό του ΟΠΕΚΑ του 2019 της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Τι βλέπουµε εκεί; Συγκεκριµένα δεκαοκτώ στους είκοσι έναν αναδόχους είναι ακριβώς οι ίδιοι και
θα το καταθέσω. Δηλαδή κάνουµε όλο αυτό για να τα δώσουµε
στους ίδιους. Ποιους ίδιους; Τους κληρονοµηµένους.
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Τρίτον, σε κάθε περίπτωση δεν αποδεχόµαστε την τροπολογία
του ΣΥΡΙΖΑ γιατί ζητά επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Λέµε ότι η επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού πρέπει να είναι η
ύστατη λύση, γιατί αυτή τη στιγµή η διαδικασία βρίσκεται στο
Ελεγκτικό Συνέδριο. Την Τρίτη ξεκίνησε στο τµήµα όπου, όπως
σας είπα, η εισήγηση του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας ήταν
θετική ως προς τον ΟΠΕΚΑ και επίσης δεν χρειάζεται να προτρέχουµε και να προκαταβάλουµε το Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο
είναι µια ανεξάρτητη δικαστική αρχή, εκεί που εσείς έχετε κοινοβουλευτικό ρόλο κι εµείς έχουµε κυβερνητικό ρόλο. Οπότε όσο
και αν η Αντιπολίτευση µπορεί να ήθελε να είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν είναι. Δεν χρειάζεται να του προκαταβάλουµε. Υπάρχουν βήµατα. Το να επαναπροκηρύξουµε τον διαγωνισµό
σηµαίνει τουλάχιστον έξι µήνες καθυστέρηση. Άρα θα πάµε σε
µια κατάσταση του 2019 όπου τα παιδιά θα πάρουν γεύµατα πάλι
τον Μάιο.
Τώρα, το πρόβληµα των σχολικών γευµάτων η δική µας η Κυβέρνηση το έχει καταλάβει από την πολλή αρχή που αναλάβαµε
το Υπουργείο. Και γιατί το λέω αυτό;
Ανέλαβα εγώ τη θέση αυτή τον Ιούλιο του 2019, όπου ήδη είχε
σχεδόν ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία από την προηγούµενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για τα γεύµατα, η οποία
είχε ξεκινήσει τον Μάιο, στις 15 Μαΐου. Είχε ξεκινήσει πολύ αργοπορηµένα. Αυτό τι σήµαινε; Σήµαινε ότι οι επιτυχείς διανοµές
τότε ξεκίνησαν 2 Νοεµβρίου, προχθές δηλαδή. Επαναλαµβάνω
οι επιτυχείς διανοµές.
Οι υπόλοιπες είχαν τα εξής χαρακτηριστικά, δηλαδή ο διαγωνισµός του 2019 που έφτιαξε η προηγούµενη κυβέρνηση είχε τα
εξής τρία χαρακτηριστικά:
Πρώτον, είχε αποκλίσεις αναδόχων πολύ περισσότερες απ’ ότι
ο διαγωνισµός του 2021. Καταθέτω, δηλαδή, στη Βουλή τα πρακτικά των ΟΠΕΚΑ πώς ο προηγούµενος διαγωνισµός του 2019
ήταν περιοριστικός στους δυνητικούς αναδόχους και απέκλειε
περισσότερους -δηλαδή περισσότερες µικροµεσαίες επιχειρήσεις- από ότι θα απέκλειε ο διαγωνισµός αυτός. Καταθέτω.
Δεύτερο στοιχείο: Ως προς τους οριστικούς αναδόχους µεταξύ 2019-2021 -πριν µιλήσαµε για τους οριστικούς αναδόχους
2020-2021, που ήταν κατά δεκαοχτώ στους είκοσι ένα ακριβώς
οι ίδιοι- ο διαγωνισµός ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και ο διαγωνισµός ΝΔ ήταν
ίδιος κατά δεκαεπτά στους είκοσι ένα. Δηλαδή, και πάλι κάνουµε
όλο αυτό για να τα δώσουµε στους ίδιους, τους κληρονοµηµένους.
Οπότε, οι ίδιοι σχεδόν κατά 82% είναι οι ανάδοχοι, περισσότεροι αποκλεισµένοι από τον προηγούµενο διαγωνισµό και πολύ
ουσιαστικές καθυστερήσεις. Τι θέλω να πω; Ότι οι Δήµοι Αβδήρων, Μαραθώνα, Πικερµίου, Ξάνθης, Ζωγράφου, Βύρωνα, Καισαριανής, Τρικκαίων, Θερµαϊκού, Γαλατσίου, Δράµας, Ωραιοκάστρου και Πέλλας πήραν 6 Μαρτίου γεύµατα. Οι δήµοι Αιγιαλείας, Δυτικής Αχαΐας, Λέσβου, Κορινθίας, Τρίπολης πήραν 15
Μαΐου γεύµατα µε τον διαγωνισµό αυτό.
Και εδώ θέλω ένα λεπτό να ζητήσω συγνώµη, κύριε Γιαννούλη,
για τον χρόνο, αν τον έχω καταχραστεί.
Για να µη γίνουν αντίστοιχα λάθη, λοιπόν, και αντίστοιχα προβλήµατα καθυστέρησης τι κάναµε µε το που αναλάβαµε; Είχαµε
αυτό τον διαγωνισµό που είχε τα προβλήµατα αυτά, επί το πλείστων προβλήµατα καθυστερήσεων γιατί τα προβλήµατα κατανοµής ήταν ακριβώς τα ίδια µε αυτά που έχουµε τώρα. Τι κάνουµε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
όµως, παρακαλώ.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κάνουµε µια παράταση της διαγωνιστικής διαδικασίας κατά έξι µήνες κάνοντας απολύτως νόµιµη
χρήση του άρθρου 132 του ν.4412 για να δώσουµε άλλους έξι
µήνες στους αναδόχους των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Γιατί; Όχι γιατί είναι
δικοί µας ή δικοί σας, αλλά για να πάνε τα γεύµατα την ώρα που
πρέπει στα παιδιά και κάνουµε µετά έναν εξαµηνιαίο διαγωνισµό
για να καλύψουµε τις ανάγκες έως ότου προετοιµαστεί πληρέστερα εκείνος ο διαγωνισµός που θα επιτρέπει την απρόσκοπτη
και αποτελεσµατική διανοµή γευµάτων.
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Και εδώ κλείνω µε αυτό: Τι σηµαίνει απρόσκοπτη και αποτελεσµατική διανοµή γευµάτων που εξασφάλισε ο διαγωνισµός
αυτός; Σηµαίνει διανοµή σε περισσότερους όταν υπάρχει
ανάγκη, σε είκοσι έξι δήµους παραπάνω, είκοσι πέντε χιλιάδες
γεύµατα παραπάνω, 25% υψηλότερος προϋπολογισµός σε µια
πολύ δύσκολη χρονιά. Σηµαίνει παραπάνω σχολεία, συγκεκριµένα διακόσια εξήντα οχτώ παραπάνω σχολεία. Σηµαίνει πιο γρήγορα. Για αυτό γίνεται ο διαγωνισµός διετίας µε προαίρεση
τριετίας, έτσι ώστε δεύτερο και τρίτο χρόνο να ξεκινάνε τα γεύµατα την πρώτη µέρα του σχολείου όταν χτυπήσει το σχολικό
κουδούνι. Και σηµαίνει και πιο αποτελεσµατικά, ότι οι υπάλληλοι
του ΟΠΕΚΑ θα πρέπει µία και όχι τρεις φορές να ασχολούνται
µε όλο αυτό το κοµµάτι των προµηθειών, το οποίο κατακλύζει διοικητικά την καθηµερινότητά τους.
Οπότε πηγαίνουµε σε περισσότερα σχολεία, σε περισσότερα
παιδιά, µε υψηλότερο προϋπολογισµό, µε πιο γρήγορη διαδικασία έναρξης του προγράµµατος και πιο αποτελεσµατική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία Υπουργέ,
παρακαλώ ολοκληρώστε. Έχετε πάει στα έντεκα λεπτά.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Είναι µονόδροµος για την τάχιστη και
αποτελεσµατική διανοµή των γευµάτων.
Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την
ανοχή σας.
(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων κ. Δόµνα - Μαρία Μιχαηλίδου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας
και Πρακτικών της Βουλής
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ.
Μόνο σας παρακαλώ µη φύγετε. Ενδεχοµένως, να ζητήσουν
οι εισηγητές κάποια διευκρίνηση στις τροπολογίες σας.
Παρακαλώ, κύριε Σπίρτζη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η ερώτησή µου δεν απευθύνεται στην κ. Μιχαηλίδου. Απευθύνεται στον Υπουργό Μεταφορών και Υποδοµών, που είναι ένα
από τα δύο συναρµόδια Υπουργεία για τον νόµο των δηµόσιων
συµβάσεων. Και τον ρωτάω αν η τοποθέτηση και η αποδοχή της
τροπολογίας που ανέπτυξε η κ. Μιχαηλίδου έχει ψήγµα -ένα
ψήγµα- που να τηρεί την ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, ειλικρινά να κάνετε αναθέσεις εκεί
που θέλετε -το έχουµε συνηθίσει-, αλλά µην το λέτε κιόλας από
το Βήµα της Βουλής. Για όνοµα του Θεού. Θα καταδικαστεί η
χώρα. Δεν το καταλαβαίνετε; Είναι ντροπή για τη χώρα αυτό που
γίνεται. Είναι σκεπτικό ότι κάνουµε έναν διαγωνισµό -αφήστε το
Υπουργείο Εργασίας- και οι δεκαεπτά είναι ίδιοι από τους δεκαεννιά; Σοβαρά; Είναι αυτό σκεπτικό; Θα κάνετε ποτέ διαγωνισµό στη χώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα δώσει εξηγήσεις η κυρία Υπουργός.
Κυρία Υπουργέ, θέλετε να δώσετε διευκρίνιση;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Δεν είναι υπεύθυνη η κ. Μιχαηλίδου για
τον νόµο των δηµοσίων συµβάσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συγγνώµη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Είναι το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών και το Υπουργείο Οικονοµίας και Αναπτύξεως, που λείπει ο κ. Γεωργιάδης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Να συµπτύξουµε τις ερωτήσεις,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θέλετε να πείτε
κάτι, κύριε Γιαννούλη, συµπληρωµατικά; Όµως, σας παρακαλώ
όχι επαναλήψεις σε θέµατα που έχει αναπτύξει ο κ. Σπίρτζης.
Παρακαλώ έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Καµµία επανάληψη δεν θα κάνω,
κύριε Πρόεδρε.
Συµφωνώ, κατ’ αρχάς, απόλυτα και µε την προσέγγιση του κ.
Σπίρτζη. Ήθελα να πω στην κ. Μιχαηλίδου ότι το αντικείµενο το
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οποίο έρχεται να υποστηρίξει σήµερα δεν χωράει µικρότητες,
ακόµα και κουτοπονηριές, όπως «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ».
Αυτό που έχουµε ξεκάθαρα µπροστά µας, κ. Μιχαηλίδου, είναι
ότι τα σχολικά γεύµατα δεν εκτελούνται. Αυτό είναι αναντίρρητο.
Είναι η πραγµατικότητα, την οποία βιώνουµε σήµερα.
Και σας ρωτώ το εξής: Με την επιδείνωση των δεικτών και
λόγω της πανδηµίας, µε την αύξηση των αναγκών και των παιδιών που αποτελούν -ας το πούµε- δικαιούχοι µιας πολιτικής, που
όσο κι αν την περιγράφετε απαξιωτικά ή πολιτικά προσπαθείτε
να την αποµειώσετε, εκτελείτο. Τα παιδιά είχαν πρόσβαση -παιδιά οικογενειών που έχουν ανάγκη- σε σχολικά γεύµατα. Μην
παίζουµε µε τις λέξεις. Μην παίζουµε µε τους όρους. Μην παίζουµε µε τις έννοιες.
Αυτή τη στιγµή το πρόγραµµα αυτό λόγω της βουλιµίας σας ή
του µαξιµαλισµού σας µε την τριετή διάρκεια και αυτό που εσείς
παραδεχθήκατε «θα τα δώσουµε εκεί που θέλουµε» -εσείς το είπατε: «Τα δίνουµε εκεί που θέλουµε»- θα το ερµηνεύσει, όπως
αντιλαµβάνεται ο καθένας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία. Θα δώσει
εξηγήσεις.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Το ερώτηµά µου είναι το εξής: Στις
οικογένειες που µας βλέπουν και µας ακούνε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τα είπε ο κ. Σπίρτζης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Δυστυχώς, µπαίνετε και εσείς στην
αντι-ΣΥΡΙΖΑ υστερία ότι για όλα φταίνε οι προηγούµενες κυβερνήσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείτε να τους δώσετε µια χρονική απάντηση; Επιλέγετε να τα δώσετε εκεί που θέλετε. Το καταλάβαµε.
Πότε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Μη χρησιµοποιείτε τεχνάσµατα περιπτωσιολογικά, όπως το αυξάνουµε σε είκοσι πέντε δήµους την
ίδια ώρα που έχει «παγώσει» για όλη την Ελλάδα. Είναι άκοµψο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ανακοινώθηκε και
η επιθυµία από το Κίνηµα Αλλαγής και µετά θα πάρει τον λόγο η
κυρία Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Γκόκα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνω τον λόγο για να απαντήσει συνολικά και η κυρία
Υπουργός.
Επικαλείστε, κυρία Υπουργέ, απρόβλεπτα γεγονότα που δεν
επέτρεψαν να γίνουν οι ανταγωνιστικές διαδικασίες. Δεν ήξεραν
οι αρµόδιες υπηρεσίες ότι έπρεπε να τρέξει το πρόγραµµα των
σχολικών γευµάτων, το οποίο καταλαβαίνουµε ότι σε αυτή τη
συγκυρία είναι απαραίτητο για να βοηθηθούν και να στηριχθούν
οι οικογένειες, οι οποίες πλήττονται από την παρατεταµένη υγειονοµική και οικονοµική κρίση ή µε το πρόσχηµα της πανδηµίας
συνεχίζουµε µονίµως τις κατά παρέκκλιση διαδικασίες αναθέσεων, προµηθειών, έργων και λοιπών άλλων διαδικασιών που
έχουν να κάνουν µε τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα;
Άρα, θέλουµε µία πειστική απάντηση γιατί ξανά δεν έχουµε τις
σωστές ανταγωνιστικές διαδικασίες.
Και, επίσης, ένα άλλο ερώτηµα είναι το εξής: Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν περιλαµβάνει το κόστος του
προγράµµατος. Ποιο είναι τελικά; Είναι αυτό που είπατε και αναφέρατε σε ένα δελτίο Τύπου; Και γιατί δεν αναφέρθηκε στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Γκόκα.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώ, κύριε συνάδελφε, µε την τελευταία σας ερώτηση η
οποία είναι και εύλογη. Δεν αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση
το κόστος, γιατί είναι ακριβώς µηδενικό, είναι αυτό που έχει προβλεφθεί µε τον αρχικό διαγωνισµό του ΟΠΕΚΑ. Οπότε, δεν υπάρχει καµµία τροποποίηση του προϋπολογισµού. Το κόστος το
οποίο είχε προβλέψει ο ΟΠΕΚΑ για την ανάθεση και την κατα-
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νοµή των γευµάτων στους προσωρινούς αναδόχους -που δεν
είναι πια προσωρινοί κιόλας, είναι τελικοί, έτσι;- είναι αυτό το
οποίο θα ακολουθήσει. Οπότε, γι’ αυτό από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου µου, αλλά και από το Υπουργείο Οικονοµικών δεν βγήκε
κάποια τροποποίηση του προϋπολογισµού, είναι ακριβώς ο ίδιος.
Τώρα, θα ήθελα λίγο να αναφερθώ ως µη νοµικός στον ν.4412.
Η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ είναι παράνοµη. Γιατί είναι παράνοµη;
Γιατί πάει να κάνει παράταση µη υφιστάµενων συµβάσεων. Η
τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ πατάει πάνω στο άρθρο 132 του ν.4412.
Το άρθρο 132 µιλάει για συµβάσεις οι οποίες ήδη υπάρχουν, οι
οποίες ήδη τρέχουν. Οι ανάδοχοι του 2020 είναι ανάδοχοι οι
οποίοι σταµάτησαν την κατανοµή τους και τα συµβόλαιά τους
τον Ιούνιο του 2021, οπότε δεν γίνεται να γίνει χρήση του άρθρου
132. Τι λέει το άρθρο 132; Ότι εφ’ όσον δεν µπορεί να γίνει
χρήση του άρθρου αυτού, καθ’ ότι αυτές οι συµβάσεις έχουν
λήξει, πηγαίνει κανείς στο άρθρο 32. Τι σου λέει το άρθρο 32;
Ότι αν υπάρχουν λόγοι –ας πούµε- ανωτέρας βίας, µπορείς να
κάνεις απευθείας αναθέσεις στο κοµµάτι αυτό. Τι σηµαίνει αυτό;
Εµείς δεν λέµε -γιατί θέλω να το ακούσετε αυτό και οι ίδιοι οι
Βουλευτές, αλλά και να το ακούσουν και οι πολίτες της χώρας
µας- δεν λέµε ότι το κώλυµα που είχαµε ήταν η δικαστική διαδικασία. Αν εννοείτε αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο. Η δικαστική διαδικασία και οι όποιες καθυστερήσεις αυτής πρέπει να είναι µέσα
στα όσα υπολογίζει η αναθέτουσα Αρχή, όταν προετοιµάζει τις
συµβάσεις, σωστά.
Τι λέµε, όµως; Ότι είχαµε µία ειδική περίπτωση. Γιατί είχαµε
µία ειδική περίπτωση; Γιατί κληθήκαµε να δώσουµε σε παραπάνω, καταλάβαµε ότι οι ανάγκες της χώρας µέσα στην πανδηµία είναι παραπάνω και αποφασίσαµε να βάλουµε το χέρι στην
τσέπη και να αυξήσουµε τον προϋπολογισµό µας κατά 25%, εντάσσοντας διακόσια εβδοµήντα καινούργια σχολεία. Πώς το κάναµε αυτό, ακόµα και αν η προκήρυξή µας βγήκε τον Απρίλιο;
Υπενθυµίζω την τελευταία προκήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
ξεκίνησε µε απευθείας αναθέσεις, µην το ξεχνάµε αυτό. Η πρώτη
κατανοµή γευµάτων το 2017, χωρίς να υπάρχει πανδηµία, ξεκίνησε και µάλιστα ξεκίνησε και από το Υπουργείο Ανάπτυξης που
ήταν αναθέτουσα αρχή, η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. Άσχετο, αλλά δεν το αφήνουµε αυτό.
Ξεκινήσατε µε απευθείας αναθέσεις; Ξεκινήσατε µε απευθείας
αναθέσεις. Έτσι θέλατε; Έτσι θέλατε.
Εµείς δεν θέλουµε έτσι. Κάναµε διαγωνισµό, τον ξεκινήσαµε
την πρώτη µας χρονιά νωρίτερα από εσάς -και δεν τον ξέραµε
κιόλας- ξεκινήσαµε Απρίλιο, ο διαγωνισµός σας ο τελευταίος όσο γνωρίζατε το σύστηµα το οποίο εσείς στήσατε- ξεκίνησε
τέλος Μαΐου, έτσι; Γι’ αυτό είχε και τις καθυστερήσεις αυτές. Και
τι λέµε; Ξεκινάµε έναν διαγωνισµό ο οποίος, όµως, πρέπει να έχει
µέσα µια πολυκριτηριακή µελέτη για το πού δίνουµε τα χρήµατα
αυτά. Γι’ αυτό καθυστέρησε, ακόµα και αν ξεκινήσαµε πιο νωρίς
από ό,τι είχαν ξεκινήσει οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Ξεκινήσαµε
τον Απρίλιο. Τι είναι αυτή η πολυκριτηριακή µελέτη;
Εµείς δεν δίνουµε τα παραπάνω γεύµατα, αυτά τα 25% παραπάνω γεύµατα, σε µια δύσκολη χρονιά όπου νοµίζουµε, όπου
βλέπω εδώ τους φίλους µου Βουλευτές. Δίνουµε αυτά τα γεύµατα βάσει µιας µελέτης η οποία έχει τρεις παράγοντες. Τι είχε;
Είχε το ποσοστό ανεργίας σε όλη την Ελλάδα, είχε τη δυναµικότητα δηµιουργίας θέσεων εργασίας σε όλη την Ελλάδα και επίσης, είχε την πυκνότητα των δικαιούχων του επιδόµατος του
Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος, έτσι; Οπότε βάσει αυτών
των τριών κριτηρίων απόλυτης ευαλωτότητας κάναµε αυτή την
πολυκριτηριακή µελέτη, η οποία µας έδειξε πού πρέπει να δώσουµε τα γεύµατα. Γι’ αυτό καθυστέρησε ο διαγωνισµός, γι’ αυτό
οι ενστάσεις επί της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι τώρα, όχι
επειδή δεν είχαµε προβλέψει ότι αυτό µπορεί να γίνει. Το είχαµε
προβλέψει πολύ καλύτερα από πριν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Περικλή Μαντά από τη Νέα Δηµοκρατία
και αµέσως µετά θα µιλήσει η κ. Διονυσία Αυγερινοπούλου.
Ορίστε, κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τµήµα του
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δρόµου «Τσακώνα - Καλό Νερό», που αποτελεί µέρος του αυτοκινητοδρόµου «Πάτρα – Πύργος - Τσακώνα», αποτελεί µία διεκδίκηση εδώ και πολλές δεκαετίες από τους πολίτες της
Μεσσηνίας και ιδιαίτερα της δυτικής Μεσσηνίας, µια διεκδίκηση
για έναν δρόµο που θα συνδέσει µια πλούσια παραγωγική περιοχή µε τον αυτοκινητόδροµο του ΜΟΡΕΑ, µε την Αθήνα, µε την
Πάτρα, το λιµάνι µας και µε την Ολυµπία Οδό, έναν δρόµο που
θα καλύψει τις ανάγκες πάνω από πενήντα χιλιάδες κόσµου που
µένει στην περιοχή αυτή, ο οποίος κόσµος διπλασιάζεται τους
καλοκαιρινούς µήνες και βέβαια, πολλαπλασιάζεται πολύ περισσότερο µε τον τουρισµό και τους επισκέπτες που έχουµε κάθε
χρόνο.
Είναι ένας τόπος που θα συνδεθεί µε την Αθήνα και µε την
Πάτρα, πλούσιος, παραγωγικός. Αρκεί να σας πω ότι ο Δήµος
Τριφυλίας έχει το δεύτερο θερµοκηπιακό κέντρο της χώρας, που
σηµαίνει ότι υπάρχει ένας τεράστιος αριθµός εξαγωγών, αλλά
και πλούσιο µεταφορικό έργο. Στην περιοχή της Τριφυλίας παράγεται περίπου το 40% του ελαιολάδου της Μεσσηνίας, άρα,
αντιλαµβάνεστε πόσο µεγάλο είναι το µεταφορικό και το εξαγωγικό έργο της περιοχής. Και βέβαια, είναι ο δήµος ο οποίος συνδέει τις µεγάλες τουριστικές µονάδες της Πυλίας µε τη δυτική
Ελλάδα και βέβαια, µε τη δυτική Μεσσηνία.
Είναι ένας δρόµος οποίος είναι κατά 95% ώριµος µελετητικά
και θα είχε ολοκληρωθεί η ωριµότητά του εάν ο ΜΟΡΕΑΣ δεν
είχε υπαναχωρήσει της υποχρέωσης που είχε αναλάβει για να
ολοκληρώσει τις µελέτες. Είναι ένας δρόµος ο οποίος έχει εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους και µάλιστα, αν κάποιος ανατρέξει στη µελέτη του, θα δει ότι δεν είναι δύσκολος στην
κατασκευή του, διότι δεν περνάει µέσα από κατοικηµένες περιοχές, από πόλεις και µπορεί πολύ εύκολα να κατασκευασθεί. Και
κυρίως, όµως, είναι ένας δρόµος, όπως όλος ο άξονας µέχρι την
Πάτρα, όπου, δυστυχώς, έχουµε θρηνήσει πάρα πολλά θύµατα
λόγω της κακής οδικής ασφάλειας του συγκεκριµένου άξονα.
Ήρθε, λοιπόν, µια τροπολογία στο σηµερινό νοµοσχέδιο, κύριε
Υπουργέ, η οποία προφανώς µας ικανοποιεί, που εντάσσει το σύνολο του αυτοκινητοδρόµου «Πάτρα – Πύργος - Τσακώνα» στην
υφιστάµενη παραχώρηση, έτσι ώστε να δηµιουργήσει µια προοπτική ανάπτυξης και ολοκλήρωσης του συνόλου του οδικού
άξονα.
Το βασικότερο είναι ότι στην ίδια τροπολογία το Υπουργείο χαρακτηρίζει τον συγκεκριµένο αυτοκινητόδροµο ως έργο υποδοµής άµεσης προτεραιότητας και δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης
εντός του πλαισίου της οικείας παραχώρησης, όπως ήταν και ο
αρχικός σχεδιασµός του πριν το 2013 που εξαιρέθηκε και σαφέστατα είναι ένα έργο υψίστης σηµασίας για την οδική ασφάλεια.
Όµως, κύριε Υπουργέ, οφείλω να σας πω ότι υπάρχει µια διάχυτη ανησυχία στη Μεσσηνία για την εξέλιξη αυτού του δρόµου.
Και αυτό κυρίως γιατί αφ’ ενός εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ενώ
σε όλες µας τις συζητήσεις υπάρχει στην ατζέντα, δεν έχει γίνει
µέχρι σήµερα κάτι να προχωρήσει, αφ’ ετέρου τελευταία, τις τελευταίες µέρες, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Νίκας,
ανακοίνωσε τη διεκδίκηση κατασκευής ενός οδικού άξονα που
θα συνδέει το Λεύκτρο µε την Αρχαία Ολυµπία, την οποία θα
προσπαθήσει, βεβαίως, να την εντάξει και να χρηµατοδοτηθεί
µέσα από το Ταµείο του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης στη Μεταλιγνιτική Εποχή.
Αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι σαφώς είναι ένα δίκαιο αίτηµα για
την περιοχή της Μεγαλόπολης και της Αρκαδίας που θα συνδέσει την Ολυµπία Οδό µε τον αυτοκινητόδροµο του ΜΟΡΕΑ.
Όµως, αντιλαµβανόµαστε, παράλληλα, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σε τόσο µικρή απόσταση να κατασκευαστούν δύο αυτοκινητόδροµοι, που επί της ουσίας θα έχουν την ίδια φιλοσοφία,
βεβαίως, στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών που έχουµε ως χώρα
µε όλα αυτά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε και βέβαια, µε
τις σχετικές εγκρίσεις που θα πρέπει να πάρουµε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Και αυτή η ανησυχία γίνεται όλο και πιο έντονη, γιατί θα πρέπει
να ξεκαθαρίσουµε –και να ξεκαθαρίσετε και εσείς, βεβαίως, µε
την πρώτη ευκαιρία- ποια είναι η στόχευση του Υπουργείου. Η
τροπολογία αυτή αφορά µόνο το κοµµάτι «Πάτρα - Πύργος», που
σαφώς συµφωνούµε όλοι και πρέπει να τελειώνουµε µε αυτό τον
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άξονα και να προχωρήσει και µπράβο σας για τις προσπάθειες
που έχετε κάνει επιτέλους να ξεκινήσει ο αυτοκινητόδροµος στις
αρχές του χρόνου; Θα σταµατήσουµε εκεί; Θα συνεχίσουµε;
Υπάρχει χρονοδιάγραµµα; Ποιες δράσεις, τι δράσεις θα ακολουθήσει το Υπουργείο; Ποιες ενέργειες θα κάνει; Θα πρέπει να γνωρίζουµε για να µπορούµε να απαντάµε στους πολίτες.
Άλλη µία τροπολογία του σηµερινού νοµοσχεδίου η οποία είναι
πάρα πολύ σηµαντική, αγαπητέ κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η τροπολογία που αφορά την αποδέσµευση της Ελληνικής Αστυνοµίας από την ευθύνη παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας αεροµεταφορών.
Όσοι από εµάς έχουµε την τύχη να έχουµε στον νοµό µας ένα
περιφερειακό αεροδρόµιο, διαπιστώνουµε δυστυχώς, ότι πάρα
πολλοί αστυνοµικοί αναλαµβάνουν υπηρεσία στο αεροδρόµιο
κάνοντας πάρεργο επί της ουσίας, χωρίς να εστιάζουν πραγµατικά στις υποχρεώσεις τους που είναι η καταστολή του εγκλήµατος, µε αποτέλεσµα να αδειάζουν τα αστυνοµικά τµήµατα του
νοµού και ο κόσµος να µην έχει την απόλυτη ή την απαιτούµενη
ασφάλεια σε αριθµό αστυνοµικών σε ολόκληρο τον νοµό, προκειµένου να έχουµε αστυνοµικούς να ελέγχουν αποσκευές και
να φυλάνε τα πράγµατα σε ένα αεροδρόµιο, το οποίο δηµιουργεί
σηµαντικά προβλήµατα. Είναι ένα πάγιο αίτηµα και µπράβο που
υλοποιείται.
Κλείνοντας και όσον αφορά τον κορµό του νοµοσχεδίου, είναι
γεγονός, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι το τελευταίο διάστηµα, τα
τελευταία χρόνια όλοι µας έχουµε γίνει µάρτυρες διαφόρων φαινοµένων και κακής οδικής συµπεριφοράς σε αυτοκινητόδροµους
και στους ελληνικούς δρόµους γενικότερα. Κυρίως, όµως, µε
όλα αυτά που έχουν συµβεί τα τελευταία χρόνια σχεδόν κάθε ελληνική οικογένεια έχει θρηνήσει ένα θύµα συγγενή, φίλο στους
δρόµους της χώρας µας. Αν ανατρέξετε γύρω σας, θα βρείτε
παντού παραδείγµατα. Και αυτό, βέβαια, είναι αποτέλεσµα δύο
παραγόντων: της οδηγικής συµπεριφοράς, αλλά και των κατάλληλων υποδοµών.
Αγαπητέ Υπουργέ, τα τελευταία δύο χρόνια έχετε κάνει πραγµατικά µια εξαιρετική δουλειά στο κοµµάτι των υποδοµών, κάτι
που αναγνωρίζουν όλοι, χωρίς θόρυβο, αλλά µε πολύ ουσιαστικές παρεµβάσεις. Έχετε δροµολογήσει πολύ σηµαντικά έργα
υποδοµών για όλη τη χώρα, κάτι που είναι πολύ σηµαντικό για
όλους µας. Με το σηµερινό νοµοσχέδιο, λοιπόν, η Κυβέρνηση
κάνει πράξη ένα κοµµάτι πολύ σηµαντικό που έχει να κάνει µε τη
µεταρρυθµιστική τοµή που έχει ως στόχο τη βελτίωση και αναβάθµιση της διαδικασίας χορήγησης αδειών οδήγησης, έτσι
ώστε να πάµε σε µια άλλη φιλοσοφία στην οδηγική συµπεριφορά.
Αγαπητέ Υπουργέ, νοµίζω ότι αποτελεί πλέον χρέος όλων µας
να βάλουµε ένα οριστικό τέλος στο απαράδεκτο και επικίνδυνο
ελληνικό φαινόµενο, ορισµένοι νέοι οδηγοί πρώτα να παίρνουν
το δίπλωµα και µετά να µαθαίνουν να οδηγούν σε ελληνικούς
δρόµους µε τα γνωστά αποτελέσµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Μαντά.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Αυγερινοπούλου από τη Νέα Δηµοκρατία και αµέσως µετά ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής από τον
ΣΥΡΙΖΑ µέσω Webex.
Ορίστε, κυρία Αυγερινοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΘΕΟΔΩΡΑ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο συζητούµε µία σειρά ζητηµάτων τα οποία κρίνονται πολύ σηµαντικά
για την οδική ασφάλεια. Με το πρώτο τµήµα του νοµοσχεδίου
ρυθµίζονται θέµατα τα οποία εκκρεµούσαν από καιρό και τα
οποία εξορθολογίζουν, τακτοποιούν και δηµιουργούν όρους διαφάνειας και αντικειµενικότητας στον τρόπο που διεξάγονται οι
εξετάσεις απόκτησης διπλώµατος οδήγησης στη χώρα µας.
Με το δεύτερο τµήµα ρυθµίζεται σειρά ειδικότερων ζητηµάτων
περί της κυκλοφορίας οχηµάτων, τα οποία επίσης τακτοποιούν
χρόνιες εκκρεµότητες, όπως είναι η ρύθµιση περί των ιστορικών
οχηµάτων. Τίθενται οι ρυθµίσεις σχετικά µε τη θεωρητική και
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πρακτική εκπαίδευση και εξέταση των υποψηφίων οδηγών οι
οποίοι µπορούν να µετέχουν στις εξετάσεις έχοντας πλέον συµπληρώσει τα δεκαεπτά τους έτη και να λαµβάνουν την προσωρινή άδεια οδήγησης.
Η ειδική θεωρητική εκπαίδευση, επίσης, ενισχύεται για συγκεκριµένες κατηγορίες υποψηφίων οδηγών, όπως είναι τα άτοµα
µε αναπηρία, µε τη χρήση ειδικού εκπαιδευτικού υλικού το οποίο
θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τη χρήση ψηφιακού εγχειριδίου
µε ήχο, εικόνες και βίντεο στην ελληνική νοηµατική γλώσσα. Εκσυγχρονίζεται, λοιπόν, η εκπαιδευτική ύλη, η πρακτική εκπαίδευση σε αστικές οδούς, στις οποίες παρουσιάζονται βαθµοί
δυσκολίας, αλλά και η εξέταση εν γένει, έτσι ώστε να προωθηθεί
η οδική ασφάλεια στη χώρα µας.
Δίνεται ακόµα η δυνατότητα στους οδηγούς να παρακολουθήσουν µαθήµατα πρακτικής εκπαίδευσης σε οχήµατα νέας τεχνολογίας. Η προώθηση των οχηµάτων νέας τεχνολογίας
αποτελεί µια προτεραιότητα της χώρας µας, διότι παρέχουν αφ’
ενός µεγαλύτερη οδική ασφάλεια, αλλά εκπέµπουν και λιγότερους ρύπους.
Καθώς βρισκόµαστε αυτήν τη στιγµή ενδιαµέσου των εργασιών της 26ης Συνδιάσκεψης των µερών της Σύµβασης-Πλαισίου
του ΟΗΕ για την Κλιµατική Αλλαγή στη Γλασκώβη, αξίζει να γίνει
µία ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά τα νέα οχήµατα, αλλά και να αποτελέσει άµεσα µέληµά µας και η περιβαλλοντική και ενεργειακή
διάσταση των οδικών µεταφορών.
Πέραν από την πολύ αξιόλογη προσπάθεια την οποία καταβάλλει η Κυβέρνηση για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, θα πρέπει όλοι µας, οδηγοί και κυρίως οι καθηγητές οδήγησης, να
διδάξουµε και να διδαχθούµε, κυρίως δε να ενστερνιστούµε στην
καθηµερινότητά µας τον οικολογικό τρόπο οδήγησης, να επιλέγουµε οχήµατα µε χαµηλούς ή µηδενικούς ρύπους και να µειώσουµε τη χρήση των οχηµάτων µας στο απαραίτητο δυνατό.
Έτσι, η οδηγική µας συµπεριφορά θα γίνει ασφαλής όχι µόνο για
τον άνθρωπο, αλλά για το φυσικό περιβάλλον και το κλίµα επίσης.
Για την Ηλεία, αλλά ειδικότερα και για τους γειτονικούς νοµούς, όπως ακούσαµε πριν, για τη Μεσσηνία, για την Αχαΐα, τη
Ζάκυνθο, την Κεφαλλονιά, ακόµα πιο σηµαντική αναδεικνύεται η
κατάθεση µιας τροπολογίας σήµερα από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία ίσως είναι µία από τις πιο πολυαναµενόµενες ρυθµίσεις για τον νοµό µας.
Με το άρθρο 2 της κατατεθειµένης από το Υπουργείο Υποδοµών τροπολογίας υπ' αριθµόν 1116/25 µε τίτλο «Ρυθµίσεις για
τον οδικό άξονα Αυτοκινητόδροµος «Πάτρα – Πύργος - Τσακώνα» - Κατάργηση της παραγράφου 1 του πέµπτου άρθρου του
ν. 4219/2013» καταργείται η ρύθµιση µε την οποία εξαιρούνταν
από τον αρχικό σχεδιασµό υλοποίησης της αρχικής ενιαίας συµφωνίας παραχώρησης του αυτοκινητοδρόµου Ελευσίνα – Πάτρα
– Πύργος - Τσακώνα το αναβαλλόµενο τµήµα του αυτοκινητοδρόµου Πάτρα - Πύργος. Αυτό σηµαίνει ότι µε την κατάργηση
της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αναβιώνει αυτοδικαίως αναδροµικά η προϋφιστάµενη νοµική κατάσταση. Δίνεται, δηλαδή,
ξανά η δυνατότητα στο ελληνικό κράτος να προχωρήσει στην κατασκευή του Πάτρα - Πύργος, όπως ακριβώς προβλεπόταν µε
τους ίδιους όρους µε την αρχική σύµβαση παραχώρησης το
2007 εντός του αρχικού νοµικού πλαισίου µε το οποίο ήδη έχουν
κατασκευαστεί και τα υπόλοιπα τµήµατα του αυτοκινητοδρόµου
ως τώρα επιτυχώς.
Ο οδικός άξονας αυτοκινητόδροµος Πάτρα – Πύργος - Τσακώνα χαρακτηρίζεται ως έργο υποδοµής άµεσης προτεραιότητας και παρέχεται πλέον η δυνατότητα µε την υπό κρίση
νοµοθετική ρύθµιση µε την τροπολογία να υλοποιηθεί εντός του
πλαισίου της οικείας παραχώρησης και πλέον να υλοποιηθεί
αυτό το έργο, το οποίο αποτελεί έργο για την περιοχή µας και
για όλη τη χώρα ύψιστης σηµασίας για την οδική ασφάλεια.
Γι’ αυτή την εξέλιξη του έργου θα ήθελα να ευχαριστήσω
θερµά τον Υπουργό, αλλά και τον Υφυπουργό που βρίσκεται σήµερα µαζί µας, καθώς και όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες
που δούλεψαν άοκνα για την κατάθεση του φακέλου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και για την προετοιµασία της παρούσας
τροπολογίας, αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό µας, ο οποίος
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ανάµεσα στα σηµαντικά ζητήµατα τα οποία ο ίδιος διαπραγµατεύτηκε επιτυχώς µε την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αναφέρει και
είχε θέσει και τον αυτοκινητόδροµο Πάτρας - Πύργου. Αναµένουµε, λοιπόν, να ξεκινήσουν επιτέλους τα έργα στις αρχές του
2022.
Τέλος, θα ήθελα να κάνω µία ειδική αναφορά στην κατατεθειµένη από το Υπουργείο Υγείας τροπολογία, την υπ’ αριθµόν
1118, η οποία θεραπεύει εν µέρει ένα από τα πολύ σηµαντικά ζωτικής σηµασίας ζητήµατα για τον νοµό µας, την έλλειψη ιατρικού
προσωπικού στα νοσοκοµεία της Ηλείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Με την παρούσα ρύθµιση αντιµετωπίζονται τα ζητήµατα των
δαπανών των περιφερειακών νοσοκοµείων και των κέντρων
υγείας και ρυθµίζεται η παροχή υπηρεσιών από ιδιώτες γιατρούς, αλλά και από τους γιατρούς του ΕΣΥ για την κάλυψη
κενών στις εφηµερίες. Προβλέπονται, λοιπόν, αποζηµιώσεις του
ιατρικού προσωπικού για την εφηµεριακή τους απασχόληση, οι
οποίες ανέρχονται στο ποσό των 250 ευρώ ανά εφηµερία. Δίνεται, λοιπόν, η δυνατότητα αποζηµίωσης και για τις πρόσθετες
ενεργές εφηµερίες.
Αυτές οι ρυθµίσεις θα ενισχύσουν πράγµατι το Εθνικό Σύστηµα Υγείας µε ειδική µέριµνα για τα περιφερειακά νοσοκοµεία,
στα οποία σήµερα υπολείπεται το ιατρικό προσωπικό, ενώ πλέον
αποζηµιώνονται κατάλληλα και οι γιατροί µας, οι οποίοι ως τώρα
έχουν στηρίξει µε αυταπάρνηση το σύστηµα υγείας της χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κυρία Αυγερινοπούλου και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ευχηθώ ό,τι το καλύτερο στον κύριο
Υπουργό, αλλά και σε κάθε συµπολίτη µας και συµπατριώτη µας
που δοκιµάζεται από αυτήν τη φοβερή υπόθεση που µας έχει
βρει.
Και βεβαίως, θα ήθελα να κάνω κι εγώ έκκληση σε όσους δεν
έχουν εµβολιαστεί, να εµβολιαστούν διότι το εµβόλιο είναι
ασπίδα. Βεβαίως, όλοι µας πρέπει να τηρούµε τα µέτρα που οι
ειδικοί έχουν προτείνει.
Κύριε Πρόεδρε, ζούµε µία πολυσύνθετη κρίση στις µέρες µας.
Έχουµε φαινόµενα που πραγµατικά δηµιουργούν έντονα προβλήµατα στην κοινωνία. Η ακρίβεια βρίσκεται σε κατάσταση
έκρηξης. Θα έλεγα ότι κραυγάζει και απειλεί τα εισοδήµατα των
περισσοτέρων. Η πανδηµία δυστυχώς για άλλη µία φορά έχει ξεφύγει από τον έλεγχο της πολιτείας, µε συνέπεια να έχουµε όλα
αυτά τα φαινόµενα που πραγµατικά δηµιουργούν ένα µελαγχολικό κλίµα. Η πανδηµία πραγµατικά καγχάζει από τη στιγµή που
δεν µπορέσαµε µε αποφασιστικό τρόπο να στηρίξουµε το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας, το οποίο αν και ήταν ένα σύστηµα κουρασµένο
και αποδεκατισµένο, απέδειξε ότι πραγµατικά µπόρεσε να σηκώσει το βάρος αυτής της φοβερής κρίσης.
Η στελέχωσή του, λοιπόν, κρίνεται εκ των ουκ άνευ, παρά τις
καθυστερήσεις που έχουν προκύψει, διότι όταν αναστέλλουµε
την παρουσία κάποιων γιατρών και στελεχών λόγω του εµβολίου,
αυτοί έπρεπε να είχαν αντικατασταθεί απνευστί.
Επίσης, πρέπει να δούµε το ζήτηµα των βαρέων και ανθυγιεινών. Είναι ώριµες οι συνθήκες τώρα που δεν υπάρχει και ο περιορισµός του παρελθόντος από τα µνηµόνια που δεν επέτρεπε
να ανοίξει η λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών, να το δούµε.
Τότε, το πολιτικό σύστηµα είχε µία δικαιολογία. Τώρα δεν έχουµε
καµµία δικαιολογία. Πρέπει να δώσουµε στους ανθρώπους τα
βαρέα και ανθυγιεινά, αναγνωρίζοντας τη συµβολή τους. Πρέπει
να το κάνουµε όλο το πολιτικό σύστηµα µαζί και εκεί θα βάλουµε
πλάτη όλοι.
Επίσης, όπως η εισφορά αλληλεγγύης έχει καταργηθεί σε κάποιες οµάδες, θα πρέπει να καταργηθεί και στους υγειονοµικούς,
γιατί έχουν να αντιµετωπίσουν καταστάσεις που δεν έχουν να κάνουν µόνο µε τον ιό αυτό καθαυτό. Αν δει κανείς τα στατιστικά
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, θα δει ότι έχουµε από 12% έως 20% θανά-

1251

τους και από άλλες αιτίες λόγω του ότι έχουµε ρίξει όλο το
βάρος στον κορωνοϊό.
Άρα, λοιπόν, πρέπει αυτά τα ζητήµατα να τα αντιµετωπίσουµε,
διότι τα µέτρα που έφερε η Κυβέρνηση δηµιουργούν άλλες καταστάσεις. Πλήττουν άµεσα και καθοριστικά το λιανεµπόριο και
κυρίως την εστίαση. Οι άνθρωποι αυτοί είναι σε πραγµατική απόγνωση, διότι ήταν οι πρώτοι που πλήρωσαν το µάρµαρο της πρώτης, της δεύτερης και της τρίτης φάσης της πανδηµίας και τώρα
καλούνται πάλι να σηκώσουν πελώριο βάρος αντιµετωπίζοντας
υπαρξιακό πρόβληµα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Επίσης, θα ήθελα να χαιρετήσω την προσπάθεια να υλοποιηθεί, επιτέλους, το πρόγραµµα της σίτισης των παιδιών στα σχολεία. Είναι ένα πρόγραµµα που πραγµατικά είναι αναγκαίο να
λειτουργήσει.
Έρχοµαι τώρα στο ζήτηµα του νοµοσχεδίου.
Κύριε Πρόεδρε, τελικά, η υπόθεση της εκπαίδευσης των οδηγών είναι µία πονεµένη ιστορία που έρχεται από πολύ µακριά και
φοβούµαι ότι θα εξακολουθήσει να πηγαίνει πολύ µακριά, όσο
δεν τολµούµε ως πολιτικό σύστηµα να κόψουµε τον οµφάλιο
λώρο της εκπαίδευσης µε τις εξετάσεις. Μου έλεγε χθες –και
πολύ σοφά- ένας εκπαιδευτής «Το παιδί σας, κύριε Κουρουµπλή,
όταν κάνει φροντιστήριο Αγγλικά, πάει µε τον φροντιστή του στο
Βρετανικό Συµβούλιο να δώσει εξετάσεις για να πάρει το Proficiency»; Γιατί πρέπει να εµπλέκονται οι εκπαιδευτές στις εξετάσεις; Να αποκοπεί αυτή η σχέση και έτσι ίσως πραγµατοποιηθεί
αυτό που θέλουµε όλοι –και πιστεύω ότι το θέλει όλο το πολιτικό
σύστηµα- δηλαδή να αποκόψουµε αυτές τις περίεργες υπόγειες
διαδροµές που κατά καιρούς όλοι ξέρουµε ότι δυστυχώς ενυπάρχουν.
Τελικά, το αυτοκίνητο έχει γίνει απαραίτητο συστατικό της
ζωής µας και µέσα απ’ αυτήν την αναγκαιότητα που δηµιουργεί,
έχουµε δυστυχώς και τις εκτροπές, µε συνέπεια να χάνονται χιλιάδες άνθρωποι άδικα στους δρόµους, γιατί ακριβώς η οδική
ασφάλεια δεν είναι εκείνη που θα έπρεπε να είναι και στο επίπεδο
που θα έπρεπε να είναι, διότι δεν τολµήσαµε να την εισαγάγουµε
στην κανονική εκπαίδευση, για να αποκτήσει κουλτούρα η κοινωνία και η νεολαία που ξεκινάει να µαθαίνει πολύ νωρίς οδήγηση.
Βεβαίως, πρέπει να συµφωνήσουµε τη δυνατότητα των νέων
να παίρνουν στα δεκαεπτά δίπλωµα, γιατί όταν αναγνωρίζεις το
δικαίωµα σε έναν νέο άνθρωπο να έχει ψήφο στα δεκαεπτά,
κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι είναι εξαιρετικά πρέπον να του δώσουµε και τη δυνατότητα να είναι οδηγός. Από εκεί και πέρα,
πρέπει να είναι η προετοιµασία και η προεργασία η κατάλληλη,
ώστε να αποκτήσει την ευθύνη και τη συνείδηση που πρέπει να
έχει, διότι οδηγώντας απειλείται πολλές φορές και η δική του η
ζωή, αλλά και η ζωή άλλων ανθρώπων.
Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, λόγω και της ενασχόλησής µου στο
Υπουργείο Προνοίας ως Γενικός Γραµµατέας Πρόνοιας όπου
τότε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1993 ιδρύσαµε το Κέντρο
«ΗΝΙΟΧΟΣ», το Εθνικό Ίδρυµα Αποκατάστασης Αναπήρων, όπου
εκπαιδεύονταν και εκπαιδεύονται οι νέοι παραπληγικοί και τετραπληγικοί, θέλω να απευθυνθώ και στους νέους ανθρώπους και
να τους πω να έχουν υπ’ όψιν τους ότι ένας λαθεµένος τρόπος
οδήγησης µπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικές καταστάσεις
για τη ζωή των ανθρώπων και κυρίως των νέων ανθρώπων.
Έχουµε πολύ υψηλά ποσοστά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
τροχαίων δυστυχηµάτων που έχουν συνέπειες όχι µόνο τον θάνατο που είναι η πλήρης καταστροφή, αλλά και φαινόµενα παραπληγίας και τετραπληγίας που ανατρέπουν κυριολεκτικά τη
ζωή των νέων ανθρώπων. Πάνω σε αυτό το ζήτηµα έχουµε ευθύνη όλοι να συµβάλουµε ώστε να βρούµε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο να περιοριστούν αυτά τα φαινόµενα που έχουν πελώριο
κόστος όχι µόνο σε υλικές καταστάσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε Κουρουµπλή, σας παρακαλώ. Αδηµονεί και ο κ. Σπίρτζης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: ...αλλά και σ’ αυτή καθαυτή
την ανθρώπινη ζωή που είναι το ύψιστο αγαθό που έχουµε ως
άνθρωποι.
Γι’ αυτό, θα ήθελα και στο ζήτηµα του άρθρου 19 να κάνω µία
αναφορά, κύριε Πρόεδρε, και να πω ότι δεν νοµίζω ότι πρέπει να
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φορτώσουµε πάλι στους ένστολους αυτό το έργο που τους καλούµε να προσφέρουν, γιατί αυτοί πραγµατικά σηκώνουν πολύ
µεγάλο βάρος και πάρεργο, θα έλεγα, πολλές φορές. Δεν πρέπει
να τους εµπλέξουµε και σε αυτήν την υπόθεση.
Θα ήθελα, επίσης, να κάνω µία αναφορά, όπως είπα, στο
άρθρο 24. Υπάρχει αυτό το κέντρο που µπορεί η στελέχωσή του
να συνεχίσει να προσφέρει πολύ σηµαντικές υπηρεσίες στους
κινητικά ανάπηρους.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το άρθρο 42, όπου καθιερώνεται
ποσοστό 5%...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε Κουρουµπλή, σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να σας ζητήσω στην τοποθέτησή
σας να έχουµε µία ενηµέρωση σχετικά µε το τι γίνεται µε αυτόν
το περίφηµο σταθµό των ΚΤΕΛ στον Ελαιώνα. Ακόµα και οι γύρω
δήµοι επωφελούνται, όπως µου έλεγε προχθές ο δήµαρχος Αιγάλεω, όταν µου έλεγε πόσο σηµαντικό είναι να γίνει σε µία περιοχή που πραγµατικά δεν νοµίζω ότι συνάδει µε αυτό που
θέλουµε να λέµε ότι είναι η Αθήνα. Η περιοχή του Ελαιώνα είναι
µία περιοχή που έχει αφεθεί ουσιαστικά στην τύχη της. Τι γίνεται
µε τον περίφηµο σταθµό των ΚΤΕΛ που εδώ και είκοσι χρόνια
έχει προγραµµατιστεί να γίνει εκεί και µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει
το παραµικρό;
Nοµίζω ότι είναι µια πολύ σηµαντική υπόθεση την οποία πρέπει
να προωθήσουµε για να µπορέσει πραγµατικά και να αλλάξει το
τοπίο στην περιοχή και η χώρα επιτέλους το 2021, 2022, 2023 να
αποκτήσει έναν σταθµό υπεραστικών λεωφορείων αντάξιο του
πολιτιστικού και κοινωνικού της επιπέδου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Κουρουµπλή.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Σπίρτζης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ευχηθώ στον Υπουργό Κώστα Καραµανλή ειλικρινή περαστικά και να περάσει όσο το δυνατόν πιο ελαφριά την COVID.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µετά από αυτά που άκουσα λίγο πριν
παίρνω τον λόγο για να καταθέσω τις απόψεις µου όχι µόνον ως
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και µε την ιδιότητα του πρώην
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.
Η οδική ασφάλεια είναι µείζον ζήτηµα για τη χώρα. Γι’ αυτό και
η βελτιστοποίηση του τρίπτυχου «άνθρωπος, είτε ως οδηγός είτε
ως πολίτης, όχηµα, υποδοµές» είναι πάντα επίκαιρη. Πρέπει να
οδηγούµε µε ασφάλεια, πρέπει να περπατάµε µε ασφάλεια, πρέπει να χρησιµοποιούµε το ποδήλατο και τα υπόλοιπα µέσα µε
ασφάλεια, να έχουµε τα κατάλληλα οχήµατα και τις κατάλληλες
υποδοµές.
Είναι πολύ σηµαντικό πραγµατικά να εκπαιδευτούµε γι’ αυτό
και να µην αφήσουµε κι άλλες γενιές να µην έχουν την παιδεία
και την εκπαίδευση που χρειάζεται για την οδική συµπεριφορά
και για την οδική αγωγή.
Εγώ θα ήθελα να κάνω µία ερώτηση. Στα τεσσεράµισι χρόνια
του ΣΥΡΙΖΑ πραγµατικά, µε πολύ κόπο φτιάξαµε και την ύλη, τα
βιβλία, ηλεκτρονικά συστήµατα εκπαίδευσης των δασκάλων, ηλεκτρονικά και διαδραστικά παιχνίδια για τους µαθητές, πιλοτικό
πρόγραµµα για τα σχολεία. Τι έχει γίνει µε αυτήν την ιστορία;
Είστε δυόµισι χρόνια στην Κυβέρνηση. Γιατί δεν έχουν µπει ήδη
µαθήµατα κανονικά σε όλα τα δηµοτικά σχολεία, σε όλες τις τάξεις όπως προβλεπόταν; Θα ήθελα µια ενηµέρωση.
Πιστεύω -ακούστηκε κιόλας από πάρα πολλούς Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας- ότι ο στόχος -ο σκοπός είναι εκείνος ως
προς αυτό- είναι να αντιµετωπιστεί η διαφθορά, η αδιαφάνεια,
να διορθώσουµε τις στρεβλώσεις που υπάρχουν και να έχουµε
µία τελείως διαφορετική εικόνα, σε σχέση µε τα δυστυχήµατα,
µε τα ατυχήµατα. Νοµίζω ότι από το 2017 οπότε ολοκληρώθηκαν
οι µεγάλοι αυτοκινητόδροµοι της χώρας µέχρι το 2019 πραγµατικά, φάνηκε πόσο µεγάλη µείωση είχαµε στα ατυχήµατα και στα
δυστυχήµατα ειδικά, σε αυτά που είχαµε νεκρούς και σοβαρούς
τραυµατισµούς. Έµεναν να γίνουν τρεις, τέσσερις αυτοκινητόδροµοι ακόµη και έµεναν και τα υπόλοιπα που σχετίζονται κυρίως
µε την εκπαίδευση, µε την παιδεία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα καταθέσω τα δελτία Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής -δεν έχουν βγει όλα για το 2021- που δείχνουν τη µεγάλη
αύξηση των δυστυχηµάτων και των ατυχηµάτων τους µήνες, που
έχουν περάσει µέσα στο 2021. Είναι δραµατική η κατάσταση. Νοµίζω ότι αξίζει τον κόπο να θυµηθούµε για τα δυόµισι χρόνια ότι
τον Αύγουστο του 2019, µόλις έναν µήνα αφού εκλέχτηκε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, µετά τον νόµο του επιτελικού κράτους, ψηφίσατε τον ν.4625/2019 και ακυρώσατε τον ν.4599/2019, που
είχαµε ψηφίσει για τις άδειες οδήγησης. Ανατρέψατε πάρα
πολλά πράγµατα και έρχεστε σήµερα, ενώ είχε δεσµευτεί τότε
και ο κ. Καραµανλής και ο κ. Κεφαλογιάννης, να µας πείτε ότι
φέρνετε ένα µεγάλο µεταρρυθµιστικό νοµοσχέδιο.
Πρέπει να αλλάξετε, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, τον τίτλο του νοµοσχεδίου. Πρέπει να τον κάνετε: «Πίσω,
Κώστα, τα καράβια». Δεν θα χρειαζόταν τίποτα άλλο από αυτό
που θα σας διαβάσω τώρα, για να καταλάβει κανείς ότι όλα αυτά,
που είναι κοινός τόπος µε τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, δυστυχώς δεν είναι µε την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, µε το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη.
Διαβάζω, λοιπόν, µία ανάρτηση: «Η καλύτερη πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Μεταφορών των τελευταίων ετών σέβεται και
εκτιµά τον εκπαιδευτή οδήγησης και το αποδεικνύει έµπρακτα,
µε το να κάνει διάλογο µαζί του και να δέχεται τις θέσεις του. Η
ηγεσία δηµιούργησε και εισήγαγε στην Ολοµέλεια έναν νόµο,
που αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαφάνειας των εξετάσεων
και εξασφαλίζει την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτή οδήγησης.
Κύριε Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ, η συνεργασία µε την
ΠΟΕΟ, όπως πάντα, ήταν άψογη και εποικοδοµητική». Αυτή είναι
η ανάρτηση του προέδρου της ΠΟΕΟ. Θα την καταθέσω στο
τέλος στα Πρακτικά.
Δείχνει σαν να µην πέρασε µια µέρα. Δεν διαβάζετε φαίνεται,
δεν υπάρχει αποδελτίωση πια στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών. Ας τα δώσουµε εµείς τα δηµοσιεύµατα. Δεν διαβάζετε
έτσι και αλλιώς «DOCUMENTO»: «Γαλάζια αριστεία µε πλαστά
διπλώµατα». Αναφέρεται στους συνδικαλιστές της Νέας Δηµοκρατίας και τον συγκεκριµένο πρόεδρο µαζί, που πλέον είναι κατηγορούµενοι. Μετά την τακτική ανάκριση παραπέµφθηκαν σε
δίκη για το κύκλωµα πλαστών διπλωµάτων που είχε πιαστεί επί
ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί εσείς! Και µόνο που σας δίνει συγχαρητήρια γι’
αυτό το νοµοθέτηµα ο άνθρωπος αυτός, αρκεί. Θα µπορούσαµε
να περιοριστούµε εκεί. Δεν διαβάζετε «DOCUMENTO».
«Police News»: Άλλος που είχε πιαστεί µέσα στις εξετάσεις Αιγύπτιος ήταν, δεν ήξερε καν να γράφει ελληνικά- να τον καθοδηγεί µε ασύρµατο σχολή οδηγών. Πώς το αντιµετωπίζετε αυτό
στο συγκεκριµένο σχέδιο νόµου σήµερα που µας εισηγείστε; Φωτογραφία από τις γραπτές εξετάσεις, τις θεωρητικές. Ούτε αυτό
το διαβάζετε.
Δεν διαβάζετε ούτε «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»: «Δεκαπέντε συλλήψεις
για διπλώµατα – “µαϊµού”». Από 1.500 ως 2.500 χιλιάδες ευρώ η
αµοιβή για να έρθει στο σπίτι. Αυτό κάνετε και τώρα. Άδειες οδήγησης στο σπίτι.
Δεν διαβάζετε ούτε «in.gr»: «Πλαστά κυκλώµατα». Οι ταρίφες
διευκόλυνσης και ο τρόπος που δρούσε το κύκλωµα. Πλαστά διπλώµατα οδήγησης ακόµη και σε οδηγούς λεωφορείων και φορτηγών.
Ούτε «Πρώτο Θέµα» διαβάζετε: «Διάλογοι - φωτιά µε το κύκλωµα µε τα πλαστά διπλώµατα. Με 2.500 ευρώ έδιναν άδεια
οδήγησης σε οδηγούς λεωφορείων». Αυξάνετε και τα όρια.
Αυτά πώς τα αντιµετωπίζετε; Υπάρχουν και άλλα πολλά δηµοσιεύµατα της εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και άλλων εφηµερίδων. Δεν χρεώνονται στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βάζετε ούτε και τώρα
εξεταστές, όπως είχαµε βάλει µε αποκλειστικό και κύριο έργο
την εξέταση, δεν βάζετε καινοτόµες διαδικασίες. Είπε εχθές ο κ.
Παπαδόπουλος ότι απορρίφθηκε από την Αρχή Προσωπικών Δεδοµένων. Ποιος το είπε; Γιατί δεν µας το καταθέτει, για να δούµε
τι απορρίφθηκε; Γιατί καταργήσατε το σταθερό σύστηµα καταγραφής των καµερών µέσα στα αυτοκίνητα και βάζετε τον εκπαιδευτή -αυτόν που θέλουµε να πιάσουµε δηλαδή, αυτόν δηλαδή
που σας δίνει συγχαρητήρια, το στέλεχός σας- και άλλα στελέχη,
να είναι υπεύθυνα για την κάµερα; Δηλαδή θα καταγράφουν ότι
«τα παίρνουν»; Θέλετε να µας τρελάνετε; Και βέβαια, ούτε δια-
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µορφωµένες πίστες ούτε ειδικές δοκιµασίες ούτε ειδικές προδιαγραφές για τους εξεταστές. Χύµα όλα! Όσο καλά τα «καταφέρατε», όπως λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πανδηµία
µε δεκαέξι χιλιάδες νεκρούς, ακόµη καλύτερα θα τα «καταφέρετε» απ’ ό,τι φαίνεται στην οδική ασφάλεια.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα κυκλώµατα αυτά ανδρώθηκαν
επί των ηµερών σας, τα ανεχθήκατε, γιατί είναι στελέχη σας, και
συνεχίζετε και τα στηρίζετε. Γιατί δεν συναντήθηκε η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου µε άλλο πρόεδρο άλλης οµοσπονδίας,
µε τον συγκεκριµένο συναντήθηκε. Έχει και φωτογραφίες στην
ανάρτησή του ο άνθρωπος. Και, βέβαια, δεν έχετε τον εξεταστή
µέσα στο όχηµα και τον εκπαιδευτή έξω από το όχηµα, όπως είχαµε προβλέψει εµείς. Τον βάλατε τώρα και στη θέση του συνοδηγού µε τις νοµοθετικές τροποποιήσεις, που καταθέσατε στο
παρά πέντε, τις εξήντα τέσσερις. Επίσης, δεν έχετε προβλέψει
αυτό που είχαµε, δηλαδή κλήρωση την τελευταία στιγµή. Τους
δίνετε µερικές ώρες να προετοιµαστούν οι άνθρωποι! Επίσης,
προβλέπετε και φωτογραφία στις θεωρητικές εξετάσεις, αυτό
που σας είπα πριν. Για όνοµα του Θεού!
Για να µη νοµίζετε ότι έχουµε µόνο αντιπολιτευτική διάθεση,
υπάρχουν άρθρα µέσα που, πραγµατικά, είναι σε θετική κατεύθυνση, όπως είναι τα άρθρα 5, 10 και 11 για την υποχρεωτική
φοίτηση στο δηµοτικό σχολείο και στο γυµνάσιο, µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τα υπόλοιπα για τους συναδέλφους µας
µε ειδικές ανάγκες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Δύο λεπτά
θα χρειαστώ.
Τι άλλο κάνετε; Αίρετε το ασυµβίβαστο των υπαλλήλων του
δηµοσίου και των εκπαιδευτών. Γιατί; Υπάρχει απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Ανατράπηκε η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας; Πάλι ρουσφέτια; Διαπερνάτε αυτό το
νοµοσχέδιο από ρουσφέτια, όπως και οι τροπολογίες που έχετε
καταθέσει και αποδεχτήκατε.
Βέβαια, γίνονται και ρυθµίσεις για τα οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος. Άκουσα έναν Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας να
λέει ότι, εµείς το κάναµε αυτό από ιδεοληψία.
Κύριε Υπουργέ, έχετε ψάξει τους απατεώνες που είχατε αναθέσει από προηγούµενες κυβερνήσεις να χαρακτηρίζουν αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος πόσες χιλιάδες αυτοκίνητα δεν
ήταν ιστορικού ενδιαφέροντος, είχαν πινακίδες ως οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος και ποτέ δεν πλήρωναν ούτε τέλη κυκλοφορίας, ούτε οτιδήποτε άλλο, όπως είναι οι υπόλοιποι πολίτες
υποχρεωµένοι να πληρώνουν; Ούτε αυτό.
Τελειώνω µε κάτι που είπα να το αφήσω, αλλά δεν θα το
αφήσω. Είδα να πανηγυρίζει ο κ. Καραµανλής τις προηγούµενες
µέρες για τις άδειες οδήγησης στους νέους ηλικίας δεκαεπτά
χρονών. Είχε θεσµοθετηθεί αυτό. Το ακυρώσατε, το φέρνετε σήµερα σαν δικό σας, κάτι που είναι πάγια τακτική σε πάρα πολλά
πράγµατα. Όµως, εµείς είχαµε βάλει και έναν συνοδό που δεν
είχε στο σύστηµα, στο point system, µια µονάδα. Εσείς και αυτό
το ακυρώνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε σας
παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε µιλήσει διπλάσιο χρόνο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κλείνω πραγµατικά, κύριε Πρόεδρε.
Η κ. Μιχαηλίδου τα είπε όλα για τις δηµόσιες συµβάσεις. Είπε,
«τα αναθέτουµε εκεί που θέλουµε». Μέσα υπάρχει µια πρόβλεψη
και µια τροπολογία για το τµήµα Πάτρα-Πύργος. Στην απάντησή
σας, αφού µας πείτε για τα βοσκοτόπια, τον Καλογρίτσα και όλα
τα υπόλοιπα, θα µας απαντήσετε; Γιατί δεν απαντάτε εδώ και δυόµισι χρόνια. Και έχετε κάνει την ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία για τις δηµόσιες συµβάσεις κουρελόχαρτο. Γιατί δεν λέτε ότι
θα κοστίσει 100.000.000 παραπάνω; Γιατί δεν λέτε ότι θα δώσει
το ελληνικό δηµόσιο όσα είχαν προβλεφθεί από τους διαγωνισµούς συν εκατό παραχωρησιούχους, που θα τα πληρώσει ο Έλληνας πολίτης; Δεν είναι λεφτά του δηµοσίου αυτά; Δεν ήταν τα
διόδια η κρατική επιδότηση στη συγκεκριµένη παραχώρηση;
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Δεύτερον, σε ποιες εταιρείες δώσατε αποζηµίωση και πόση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Είχε ξεκινήσει, κύριε Πρόεδρε, το έργο,
µονοµερώς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε πάει….
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι, δεν έχουν πάει στα δικαστήρια.
Αποκλείουν και αυτό το δικαίωµα, να πάει κάποιος στα δικαστήρια, µέσα σε αυτά που προβλέπουν.
Είναι αντισυνταγµατική…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Βέβαια, θα σας καταθέσω και υπόµνηµα, κύριε Καραγιάννη, επειδή είναι και πρόχειρη. Δεν είναι
µόνο το ότι είναι αντισυνταγµατική, ότι αναιρείτε τη δική σας
υπουργική απόφαση του 2014, δεν είναι ότι είναι παράνοµο, γιατί
έχει κλείσει το έργο, την περίοδο λειτουργίας να καταργείται
υπουργική απόφαση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Η υπουργική απόφαση -θα σας τα πει ο
πρόεδρος- θα µπορούσε να καταργηθεί στους πέντε µήνες από
την έκδοσή της, όχι µετά από δέκα χρόνια.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία πρόβλεψη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τελειώνετε, αλλά
είσαστε ήδη στα δεκατέσσερα λεπτά, κύριε Σπίρτζη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Επειδή είναι και πρόχειρη, να κάνω µία
πρόβλεψη. Θα αναγκαστείτε να φέρετε τροπολογία της ρύθµισής σας.
Τα υπόλοιπα για τις παρανοµίες, για το κουρέλιασµα, που κάνετε στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία, θα τα πούµε στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σπίρτζης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ναι, κύριε
Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Δεν είχα σκοπό να παρέµβω, όπως σας είχα πει, αλλά
είδα ότι ο κ. Σπίρτζης είχε διάθεση να υπερβάλλει σε κάποια
πράγµατα. Απ’ ό,τι κατάλαβα από την οµιλία του, που ήταν περίπου δώδεκα, δεκατρία λεπτά, µάλλον το νοµοσχέδιο δεν το διάβασε, γιατί απ’ ό,τι κατάλαβα διάβαζε τα sites και τι λέγανε για
παλιές ιστορίες, που ήταν επί των ηµερών του, όταν ήταν Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών. Άρα, δεν έχω να πω κάτι ουσιαστικό σε ό,τι αφορά τα βασικά σηµεία αυτού του νοµοσχεδίου.
Βέβαια, κύριε Σπίρτζη, ένα από τα βασικότερα που θα πρέπει
να γνωρίζετε, είναι ότι οι κάµερες δεν είναι των εκπαιδευτών,
είναι του Υπουργείου. Το Υπουργείο τις εποπτεύει, το Υπουργείο
θα βλέπει τι θα γίνεται…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Αυτό είπα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Δεν είπατε αυτό. Είπατε ακριβώς το αντίθετο, ότι δίνουµε τις κάµερες στους εκπαιδευτές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Όχι, οι κάµερες είναι των περιφερειών…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Εν πάση περιπτώσει, όταν θα διαβάσετε καλύτερα το
νοµοσχέδιο, θα καταλάβετε.
Εγώ αντιλαµβάνοµαι αυτή την εσωτερική σας ανάγκη να ασκήσετε κριτική σε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο λύνει ζητήµατα χρόνων
και επειδή, όταν ήσασταν Υπουργός, κάνατε ένα νοµοσχέδιο το
οποίο, δυστυχώς -δυστυχώς, γιατί εµείς, ξέρετε, όλα τα θετικά
τα αναγνωρίζουµε- δεν εφαρµόστηκε ποτέ στην πράξη. Αυτό
ήταν το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίσαµε, όπως ξέρετε, και που αντιµετώπισαν και οι Έλληνες πολίτες.
Τώρα, κάτι τελευταίο που αναφέρατε για το Πάτρα-Πύργος,
µιας και είναι και θέµα αρµοδιότητάς µου.
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Με πολύ µεγάλο σεβασµό, κύριε Σπίρτζη, µην εκτίθεστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Καλά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Μην εκτίθεστε. Νιώθω ότι έχετε µία ανάγκη να επιβεβαιωθείτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ό,τι ακριβώς κάνουµε,
είναι σε απόλυτη συνεννόηση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε
απόλυτη συνεννόηση!
Δεύτερον, τα λεφτά που θα δώσει το ελληνικό δηµόσιο, θα είναι
λιγότερα σαν χρηµατοδοτική συµβολή και από αυτά που ανακοινώσαµε στη Βουλή, γιατί έχουµε τις απαντήσεις από το Funding
Gap για την κρατική ενίσχυση και θα είναι λιγότερα. Οπότε, µην
εκτίθεστε και σε αυτό. Και επειδή το έργο θα ξεκινήσει και θα τελειώσει έτσι όπως έχουµε πει, πάλι εδώ θα είµαστε -εσείς, τουλάχιστον, που είστε Βουλευτής του Κοινοβουλίου και σας εύχοµαι
να είστε ξανά- και θα δείτε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εγκαινιάσει και αυτό το έργο, µαζί µε τον Κώστα Καραµανλή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν υπάρχει θέµα,
κύριε Σπίρτζη. Σας απάντησε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Θέλω να διορθώσω κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εσείς θέσατε ένα
θέµα και µιλήσατε δεκατέσσερα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Δεν θέλω να µπαίνουν λόγια στο στόµα
µου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εν πάση περιπτώσει, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Μία διόρθωση θέλω να κάνω σε αυτά που είπε ο Υπουργός.
Εγώ είπα αυτό ακριβώς που είπατε, ότι τις κάµερες θα τις έχουν
οι περιφέρειες, οι υπάλληλοι που τα παίρνουν δηλαδή -αυτό
είπα- και θα κάνουν καταγραφή, όπως καταλαβαίνετε, όχι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία, το διευκρινίσατε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Καραγιάννη, θα σας πω κάτι. Ειλικρινά, δεν έχω κανένα πρόβληµα σε οποιαδήποτε δηµόσια αντιπαράθεση και λάθη ή παραλείψεις που έχουν γίνει στην
περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, να τα παραδεχτούµε και να
τα συζητήσουµε. Αυτό, όµως, που δεν έχουµε κάνει ποτέ, είναι
να ξεφτιλίσουµε, όπως γίνεται σήµερα, τώρα εδώ πέρα, την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και τις διεθνείς συµβάσεις. Και το ξέρετε
πάρα πολύ καλά αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Σπίρτζη,
δώσατε τη διευκρίνιση. Ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ολοκλήρωσα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία.
Κλείνουµε τον κύκλο οµιλητών µε το συνάδελφο κ. Ευάγγελο
Αποστόλου από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Αποστόλου, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κατ’αρχάς, κύριε Πρόεδρε, να ευχηθώ περαστικά στον κύριο Υπουργό και γρήγορη επιστροφή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί
µία έκθεση ιδεών, καθώς ο καθορισµός των λεπτοµερειών για
την υλοποίησή του, για µία ακόµα φορά, εξαρτάται από την έκδοση είκοσι υπουργικών αποφάσεων και ενός προεδρικού διατάγµατος.
Είναι χαρακτηριστικό ότι επαγγελµατίες του πεδίου προσπάθησαν να προχωρήσουν σε προσοµοίωση για την εφαρµογή του,
αλλά δεν τα κατάφεραν. Ειδικότερα, προβλέπονται υπουργικές
αποφάσεις, που καθορίζουν µεταξύ άλλων τα ειδικά εκπαιδευτικά εγχειρίδια, τη διδακτέα ύλη, τα ερωτηµατολόγια, την ύλη
της θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών για όλες τις
κατηγορίες οχηµάτων, τα ειδικότερα τεχνικά και οργανωτικά
µέτρα και άλλα, όπως τα προσόντα των εξεταστών, που εγγράφονται στο µητρώο. Με δύο λόγια, όλες αυτές οι προβλέψεις θα
χρειαστούν ανάλογες εφαρµοστικές υπουργικές αποφάσεις.
Το νοµοσχέδιο επιφέρει στη θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση των υποψήφιων οδηγών επιφανειακές, θα έλεγα, κι όχι ουσιαστικές τροποποιήσεις κι έτσι θα συνεχίσουν, όπως γίνεται
µέχρι σήµερα, να παπαγαλίζουν τις απαντήσεις, χωρίς ουσια-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στική κατανόηση. Δεν προβλέπει κανέναν έλεγχο της παρεχόµενης εκπαίδευσης … (δεν ακούστηκε λόγω κακής σύνδεσης) την
πλειοψηφία των εκπαιδευτών, προκειµένου να αλλάξει η νοοτροπία όλων των εµπλεκοµένων, εκπαιδευτών, εξεταστών και υποψήφιων οδηγών.
Αν και σκοπός του παρόντος, όπως επικαλείστε, είναι η αντιµετώπιση της διαφθοράς και της αδιαφάνειας κατά την εφαρµογή του συστήµατος εξετάσεων για τη χορήγηση αδειών,
δυστυχώς δεν καταφέρνετε να εκπληρώσετε αυτούς τους…. (δεν
ακούστηκε λόγω κακής σύνδεσης) στόχους.
Το πλαίσιο στη λειτουργία χορήγησης των αδειών παραµένει
αναχρονιστικό και επικίνδυνο, ευνοώντας τις παράνοµες συναλλαγές και …(δεν ακούστηκε λόγω κακής σύνδεσης) συλλήβδην
όλους τους εξεταστές στους υπόπτους. Έτσι, το σχέδιο νόµου
για την οδική ασφάλεια ενισχύει κυρίως την ανασφάλεια, αφού
όχι µόνο δεν καταφέρνει να δώσει λύσεις στα … (δεν ακούστηκε
λόγω κακής σύνδεσης) προβλήµατα της εκπαίδευσης και εξέτασης των οδηγών, αλλά διαιωνίζει το αναξιόπιστο µέχρι σήµερα
σύστηµα.
Για τη θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση προχωράτε σε επιφανειακές κι όχι ουσιαστικές τροποποιήσεις κι έτσι, δεν καταφέρνετε να σταµατήσετε το να παπαγαλίζουν οι υποψήφιοι τις
απαντήσεις, χωρίς ουσιαστική κατανόηση.
Επιτρέψτε µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σταθώ σε ένα
ζήτηµα που αφορά τον κύριο Υπουργό, αλλά και την Εύβοια, την
ιδιαίτερη περιοχή της Χαλκίδας. Επί είκοσι πέντε χρόνια για παράκαµψη της Χαλκίδας και ακόµη όχι µόνο δεν µπορεί να … (δεν
ακούστηκε λόγω κακής σύνδεσης), αλλά άνοιξε και µια άλλη συζήτηση για µια ακόµη µετατόπιση της … (δεν ακούστηκε λόγω
κακής σύνδεσης). Κι αυτή η αλλαγή όδευσης έρχεται εκ των
πραγµάτων από µόνη της, αφού την ίδια ώρα, µιλάµε για χρηµατοδότηση δύο παρακάµψεων, που ακουµπούν εκατέρωθεν της
Χαλκίδας και είναι η παράκαµψη Βασιλικού και των Ψαχνών.
Είναι δυνατόν στην ίδια περιοχή να έχουµε τρεις παρακάµψεις,
χωρίς να έχουν συσχετιστεί µεταξύ τους; Είναι δυνατόν να συζητάµε για αποκαταστάσεις γεφυρών από την πληµµύρα του
2020, που κακώς καθυστερούν επί ενάµιση χρόνο, χωρίς να προβλέπεται η σύνδεσή τους µε τις παρακάµψεις;
Αυτήν την περίοδο γίνεται, µε αφορµή την τραγωδία της βόρειας Εύβοιας, µια συζήτηση για το οδικό δίκτυο της Εύβοιας.
Δείτε τα όλα µαζί, µήπως µπορέσει ο τόπος µας να … (δεν ακούστηκε λόγω κακής σύνδεσης) µια πορεία υλοποίησης του αυτονόητου, τον οδικό άξονα της Εύβοιας, που αποτελεί … (δεν
ακούστηκε λόγω κακής σύνδεσης) εδώ και πολλά χρόνια.
Και δύο λόγια για την τροπολογία για τα σχολικά γεύµατα.
Πρωτόγνωρη, πρόχειρη ρύθµιση που βαπτίζετε προσωρινή, για
να αποφύγετε την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, που αποτελεί τη µόνιµη λύση. Δεν µπορεί να εφαρµοστεί η συγκεκριµένη τροπολογία. Πάλι θα ξανάρθετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Αποστόλου.
Τώρα έχουµε τη συζήτηση των δευτερολογιών. Ποιοι από τους
εισηγητές θέλουν να πάρουν τον λόγο; Όλοι. Θα έχετε δύο
λεπτά τον λόγο, γιατί έχετε εξαντλήσει όλοι τον χρόνο, απ’ ό,τι
βλέπω, εκτός από τον κ. Στολτίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Λογιάδης, για δύο λεπτά, από το έδρανό
του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ουσιαστικά σήµερα µιλάµε για ένα σχέδιο του Υπουργείου
Μεταφορών και Υποδοµών «Οδηγώντας µε ασφάλεια». Δεν καταλαβαίνουµε, όλες αυτές οι τροπολογίες τι σχέση έχουν µε
αυτά. Ο κόσµος που µας βλέπει, πραγµατικά διερωτάται τι κάνουµε εδώ.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, η τροπολογία µε αριθµό 11/17
αναφέρεται στην πρόσληψη προσωρινών εκπαιδευτικών για το
2021-2022, χρόνιο πρόβληµα, όλο µπαλώµατα. Εµείς, ως
ΜέΡΑ25, λέµε ότι απαιτείται άµεση πρόσληψη µόνιµων εκπαιδευτικών. Την καταψηφίζουµε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
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Σχετικά µε την τροπολογία µε αριθµό 11/18 του Υπουργείου
Υγείας, βλέπουµε παραδείγµατος χάρη στο δεύτερο άρθρο τη
δυνατότητα διάθεσης του πλεονασµατικού αποθέµατος. Αυτό
δείχνει πόσο απέτυχε το εµβολιαστικό πρόγραµµα στην Ελλάδα.
Τα άρθρα 4, 5 και 6 της τροπολογίας αναδεικνύουν την εξαιρετική πίεση που δέχεται το ΕΣΥ. Δεν έχετε κάνει τίποτα για το ΕΣΥ.
Μπαλώµατα, αντί να προχωρήσετε σε προσλήψεις.
Είναι σαφές πως η Κυβέρνηση έχει χάσει πλήρως τον έλεγχο
της πανδηµίας και καταφεύγει σε σπασµωδικές κινήσεις, εν είδει
µπαλώµατος.
Η τροπολογία µε αριθµό 11/20 του Υπουργείου Εργασίας δίνει
τη δυνατότητα στον ΟΠΕΚΑ, τον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, να συνάπτει απευθείας αναθέσεις. Είµαστε κατά.
Καταψηφίζουµε.
Σχετικά µε την τροπολογία µε αριθµό 11/21 του Υπουργείου
Υποδοµών, ως ΜέΡΑ25 είµαστε αντίθετοι στην εκχώρηση συγκοινωνιακού έργου της ΟΑΣΑ προς τους ιδιώτες των ΚΤΕΛ, που
µεθοδεύει η Νέα Δηµοκρατία µε την επίκληση της πανδηµίας,
αντί να προχωρήσει στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισµό του
στόλου των λεωφορείων των δηµόσιων συγκοινωνιακών φορέων.
Στο όνοµα πάλι της πανδηµίας, παρατείνετε τη διάρκεια κυκλοφορίας παλαιωµένων λεωφορείων ή ιδιωτικών συγκοινωνιακών φορέων, µε προφανή αρνητικά αποτελέσµατα για το
περιβάλλον και την οδική ασφάλεια και εν γένει τις συνθήκες µετακινήσεις του επιβατικού κοινού.
Το άρθρο 7 διευρύνει την προβλεπόµενη δυνατότητα ανάθεσης κατ’ εξαίρεση και σύµφωνα µε τις διατάξεις περί σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας,
την ΥΠΑ, του έργου της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας security
στα αεροδρόµια. Αν είναι δυνατόν την ασφάλεια να την έχουν
ιδιωτικές επιχειρήσεις και όχι η Ελληνική Αστυνοµία. Παίρνετε το
έργο από την Ελληνική Αστυνοµία και το δίνετε σε ιδιώτες. Είµαστε αντίθετοι. Την καταψηφίζουµε και αυτή την τροπολογία.
Τέλος, όσον αφορά την τροπολογία 11/19 του Υπουργείου Οικονοµικών, τα δέκα πρώτα της άρθρα αφορούν ρυθµίσεις που
ιδιωτικοποιούν το έργο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων, δηλαδή ο ελεγχόµενος θα είναι και ελεγκτής του εαυτού του µε την τροπολογία αυτή. Ασφαλώς και καταψηφίζουµε
για τους ιδιώτες συµβούλους που αναλαµβάνουν το έργο αυτό
και γενικά καταψηφίζουµε όλες τις τροπολογίες που έχετε φέρει,
οι οποίες καµµία σχέση δεν έχουν µε την οδική ασφάλεια.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Λογιάδη.
Καλό µεσηµέρι και από µένα.
Τον λόγο έχει ο κ. Λεωνίδας Στολτίδης από το Κοµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήκωσε τους τόνους ο κύριος Υπουργός, στον οποίο δίνουµε
τις ευχές µας για γρήγορη ανάρρωση. Περαστικά.
Ήταν χαρακτηριστικό ότι η αντιπαράθεση µε τον ΣΥΡΙΖΑ οξύνθηκε σε ένα ελάχιστο ζήτηµα που έχει σχέση µε το αν ο εκπαιδευτής θα είναι µέσα στο αυτοκίνητο. Δεν µάθαµε βέβαια τίποτα
καινούργιο. Αυτές είναι οι διαφορές, διότι και σε σχέση µε το τάισµα του κεφαλαίου που οξύνθηκε πάλι η αντιπαράθεση σε σχέση
µε το ποσό ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας, όσον
αφορά τον ΟΣΕ και την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», στο τσάκισµα των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, στη δηµιουργία όρων και προϋποθέσεων αφόρητης µετακίνησης, της εργασίας και συνολικά, της
ζωής του λαού µας, αλληλοσυµπληρώνεστε.
Εδώ πρέπει να καταγγείλουµε ξανά, όπως όλο το χρονικό διάστηµα και σε όλες τις κυβερνήσεις, ότι ο τρόπος µε τον οποίο
κατεβαίνουν οι τροπολογίες και πρέπει να ψηφιστούν ενιαία και
για να µην µπορούν να εγκλωβίζονται τα κόµµατα και να µην µπορούν ουσιαστικά να εκφραστούν κατά άρθρο που θα µπορούσαν
να ψηφίσουν υπέρ και «παρών» σε κάποιες περιπτώσεις, όπως
εδώ του Υπουργείου Οικονοµίας, Εργασίας, Εσωτερικών, που δίνεται η παράταση στη δυνατότητα στους δήµους να παρέχει
πρόσθετους χώρους για τραπεζοκαθίσµατα που το βλέπουµε θετικά και την παράταση θητειών, ιδιαίτερα όσον αφορά τους µα-
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ζικούς φορείς του κινήµατος.
Με την απαράδεκτη διάταξη της εφαρµογής του νόµου Χατζηδάκη, αυτού του αντεργατικού εκτρώµατος, για τη διενέργεια
ηλεκτρονικών αρχαιρεσιών, διαφωνούµε κάθετα.
Ανέφερε ο Υπουργός ότι υλοποιεί ουσιαστικά το αίτηµα κάποιων σωµατείων, συλλόγων, και του λέµε ότι ξέρουµε ποια είναι
αυτά τα σωµατεία, οι σύλλογοι. Η ΓΣΕΕ ουσιαστικά το ζήτησε
για να ακυρώσει τις συλλογικές διαδικασίες, να ανοίξει καλύτερο
δρόµο για την παρέµβαση στις αποφάσεις των εργαζοµένων από
την πίεση της εργοδοσίας και βέβαια να δηµιουργήσει συσχετισµούς που διογκώνουν τη µοιρολατρία και τον συµβιβασµό, κάτι
που δεν θα περάσει.
Όσον αφορά το θέµα του Υπουργείου Υγείας κυρίως, δεν µπορούµε να µιλάµε για αριθµό εµβολίων, να πλεονάζουν, και την ίδια
στιγµή να είναι ανεµβολίαστο σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού µε
ευθύνη της Κυβέρνησης. Κι εδώ θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµε µε τις πρόσθετες αµοιβές, αλλά στο όνοµα αυτής της αµοιβής δεν µπορούµε να δεχτούµε τη βιοµηχανία των µετακινήσεων
από νοσοκοµείο σε νοσοκοµείο, προκειµένου να µισοκλείνουν ορισµένες τρύπες και να ανοίγουν πολλές περισσότερες, αφού από
τα ήδη υποστελεχωµένα δηµόσια νοσοκοµεία θα αποσπώνται γιατροί, υπονοµεύοντας περισσότερο τη λειτουργία τους και τις
ανάγκες των ασθενών.
Στην άλλη παρέµβαση, που έχει να κάνει πάλι µε το ίδιο νοµοσχέδιο, µε την εµπλοκή των ιδιωτών αξιοποιείται ως όχηµα για την
άµεση διείσδυση του ιδιωτικού τοµέα στα δηµόσια νοσοκοµεία η
πρόβλεψη για τη δυνατότητα απόκτησης δεύτερης ειδικότητας.
Νοµίζουµε ότι ο ανεπαρκής αριθµός γιατρών συνολικά αλλά και η
κατανοµή τους σε διάφορες ειδικότητες, όπως επίσης και η κατανοµή σε διάφορες περιοχές της χώρας, οφείλεται στο γεγονός ότι
καθορίζονται από την ανάπτυξη του συστήµατος υγείας µε τους
κανόνες της αγοράς, που στοιχείο του είναι η άναρχη ανάπτυξη,
οι αντιθέσεις και οι αντιφάσεις, που δεν θα υπήρχαν σε άλλο σύστηµα ικανοποίησης λαϊκών αναγκών.
Οι νοσοκοµειακές διακοµιδές διασωληνωµένων είναι επικίνδυνη
ρύθµιση και για τους ασθενείς αλλά και για ένα µέρος των γιατρών
που θα κληθούν να πραγµατοποιήσουν τη διακοµιδή. Στην ιατρική,
ξέρετε, δεν ισχύει το «όλα για όλα». Η εξειδίκευση, ενώ προχωράει
µπροστά ως αποτέλεσµα των νέων γνώσεων και των αναγκών,
στην περιποίηση των ενδονοσοκοµειακών διακοµιδών, οι οποίες
αποτελούν µέρος της νοσηλείας των ασθενών, αντιµετωπίζονται
µε όρους περασµένων δεκαετιών.
Η αξιολόγηση της κυβερνητικής πολιτικής και των «αντιπολιτευοµένων» συµµάχων σας έχει γίνει. Δεν χρειάζεται καµία επαναξιολόγηση. Οι ρυθµοί χελώνας στον εµβολιασµό και η
επιδείνωση των δεικτών της πανδηµίας, η οριακή λειτουργία πολλών δηµοσίων νοσοκοµείων και το τάισµα των επιχειρηµατιών της
υγείας έχουν βάλει τη σφραγίδα τους σε όλα.
Κλείνοντας, κύριε πρόεδρε -και ευχαριστώ- µε αφορµή την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, τα µέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση αναδεικνύουν την επικίνδυνη πολιτική σας. Για σας τα µέσα µαζικής
µεταφοράς, τα σουπερµάρκετ, οι εκκλησίες είναι κλειστοί χώροι
όπου δεν κολλάει η πανδηµία. Με αυτές τις παραδοξότητες τρέφετε τον ανορθολογισµό και τη δυσπιστία, όχι µόνο απέναντι στην
πολιτική σας, αλλά και απέναντι στην ίδια την επιστήµη. Έτσι τα
αποτελέσµατα του µεγάλου αντιεµβολιαστικού ποσοστού όχι µόνο
τα αντιστρέφετε, αλλά το διατηρείτε και είστε υπεύθυνοι για το
κόστος που θα προκύψει από αυτήν την επιλογή στην υγεία του
λαού µας.
Απαιτούµε µέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, προσλήψεις µόνιµου προσωπικού και περισσότερες ΜΕΘ,
επαναλειτουργία νοσοκοµείων που έχουν κλείσει, επίταξη ιδιωτικού τοµέα χωρίς αποζηµίωση, πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας σε
εικοσιτετράωρη βάση, έλεγχο παντού µε ευθύνη του κράτους.
Αυτή είναι η προµετωπίδα των διεκδικήσεων του ταξικού πόλου
στο εργατικό κίνηµα και πρέπει να πλαισιωθεί όσο πιο µαζικά γίνεται, γιατί είναι η µεγαλύτερη αυταπάτη να περιµένουµε να γίνει
προτεραιότητα της Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Στολτίδη.
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Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Γκόκας από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς θα χρειαστούµε λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί δεν
έχουµε εξαντλήσει αυτά που θέλαµε να πούµε µε τον χρόνο που
έβαλε το Προεδρείο. Έχουν µπει πάρα πολλά θέµατα σε σχέση
µε το κύριο µέρος του νοµοσχεδίου για το νέο καθεστώς εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψήφιων οδηγών για τη χορήγηση
της άδειας οδήγησης, µετά και από την αποδοχή προτάσεων,
όπως το άρθρο 14 µε τη θέση τελικά του εκπαιδευτή στο µπροστινό κάθισµα του οχήµατος, αλλά και άλλων βελτιώσεων και
αποδοχής αρκετών προτάσεών µας, όπως στο άρθρο 12, στο
άρθρο 23, αλλά και σε σχέση µε τις προβλέψεις του άρθρου 30
για τις προϋποθέσεις που αφορούν στο συνοδό του δεκαεπτάχρονου οδηγού και λόγω της αναγκαιότητας θέσπισης διατάξεων που στοχεύουν στην αξιοπιστία και τη διαφάνεια της
διαδικασίας εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψήφιων οδηγών,
τοποθετούµαστε θετικά επί της αρχής του νοµοσχεδίου και παρακαλούµε να αξιολογήσετε και να λάβετε υπ’ όψιν και τις άλλες
προτάσεις που έχουµε διατυπώσει σε όλες τις συζητήσεις, ώστε
να συµπεριληφθούν είτε στις υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν, για τις οποίες θα θέλαµε µια συνολική ενηµέρωση σε
συνεδρίαση των αρµόδιων Επιτροπών Παραγωγής και Εµπορίου
και Οδικής Ασφάλειας, είτε θα περιληφθούν σε µεταγενέστερες
νοµοθετικές πρωτοβουλίες.
Επί των άρθρων όµως θα ψηφίσουµε ανάλογα µε τις θέσεις
µας, που έχουµε εκφράσει στις συνεδριάσεις, και τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που έγιναν ή δεν έγιναν.
Για τις τροπολογίες, όπως ανέφερα και στην πρωτολογία, µου
οι πολυτροπολογίες αυτές µε τα πολλά άρθρα και οι πολλές τροπολογίες έχουµε τονίσει και καταγγείλει πολλές φορές ότι παραβιάζουν τον Κανονισµό, αλλοιώνουν τη βούληση των
Βουλευτών και των κοµµάτων και σε πολλές περιπτώσεις εκβιάζετε και εκµαιεύετε τη θετική ψήφο λόγω θετικών και αναγκαίων
διατάξεων, καλύπτοντας και διατάξεις που εξυπηρετούν άλλες
σκοπιµότητες, που δεν τις γνωρίζουµε. Συνεχίζετε λοιπόν συστηµατικά, µε το πρόσχηµα της πανδηµίας, παράλληλα, τις κατά παρέκκλιση διαδικασίες υπογραφής διαφόρων συµβάσεων
οικονοµικού περιεχοµένου.
Τώρα, σε σχέση µε την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας,
δεν µας είπε ο κύριος Υπουργός τελικά τι λένε οι ειδικοί για
άλλες κατηγορίες υπαλλήλων σχετικά µε την υποχρεωτικότητα.
Δεν είναι ευθύνη της Κυβέρνησης να εξετάσει όλα τα ζητήµατα
που υπάρχουν, της συνταγµατικότητας ή σε σχέση µε την Επιτροπή Βιοηθικής; Απλά είναι φανερή η ατολµία της Κυβέρνησης
στη διαχείριση των µέτρων, της επιλεκτικής για ορισµένες οµάδες αντιµετώπιση, αλλά και για την εφαρµογή. Ας µην προσπαθεί
λοιπόν να κρυφτεί πίσω από αυθαίρετες διαστρεβλώσεις της
πραγµατικότητας. Η συγκυρία βέβαια και οι αρνητικές εξελίξεις
µάς οδηγούν, παρά τα άρθρα που διαφωνούµε, λόγω των θετικών άρθρων και της σηµασίας που έχει να αντιµετωπιστεί όσο
γίνεται αποτελεσµατικότερα το τέταρτο κύµα της πανδηµίας, να
είµαστε θετικοί στην εν λόγω τροπολογία.
Στην τροπολογία 1121, σε σχέση µε την κατά παρέκκλιση ισχύ
της σύµβασης ανάθεσης εκτέλεσης δροµολογίων στα ΚΤΕΛ Αττικής αναφερθήκαµε στα φαινόµενα συνωστισµού στα µέσα µαζικής µεταφοράς σε φάση έξαρσης του κορωνοϊού, αλλά δεν
πήραµε απαντήσεις ούτε για την προµήθεια των τριακοσίων λεωφορείων µε leasing, πόσα παρελήφθησαν, πόσα κυκλοφορούν,
ούτε για τον διαγωνισµό αγοράς των χιλίων νέων λεωφορείων,
ούτε για το άρθρο 4 για την αντικατάσταση των επιβατηγών δηµοσίας χρήσεως ταξί µε έδρα την Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου. Καλώς, αλλά γιατί µόνο εκεί; Υπάρχουν κι άλλες
περιφέρειες, που έχουν επίσης αυξηµένη τουριστική κίνηση και
αντίστοιχα προβλήµατα.
Σε σχέση µε την προσωρινή άδεια της τριετίας για τα υδατοδρόµια και τα χρονικά διαστήµατα που αναφέρονται ελπίζουµε
να µη δηµιουργηθούν επιπλέον προβλήµατα στη διαδικασία της
οριστικής αδειοδότησης. Είναι προβλήµατα που τα είχαµε επισηµάνει. Κάποια από αυτά συµπεριελήφθησαν στις αλλαγές που
έγιναν στην παρούσα τροπολογία. Όµως και µε αυτές τις διατάξεις το πλαίσιο και πάλι δεν είναι σίγουρο ότι θα επιτρέψει τη δι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ευκόλυνση των αδειοδοτήσεων.
Στην τροπολογία 1116 και σε σχέση µε το άρθρο 2 για τον
οδικό άξονα Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα, οι αναφορές του κυρίου
Υπουργού δεν µας καθησυχάζουν και δεν ικανοποιούν την αναγκαιότητα γρήγορης και ολοκληρωµένης κατασκευής του έργου,
όπως είχε σχεδιαστεί. Το έργο αυτό, είπαµε, δεν πρέπει να µείνει
τυφλό. Για το Πύργος - Τσακώνα υπήρξε απλώς µια αναφορά για
ένταξη στο µέλλον στη σύµβαση παραχώρησης, αόριστα και
χωρίς χρονοδιάγραµµα. Γιατί δεν καταργείτε µόνο την εξαίρεση
για το Πάτρα - Πύργος, του οποίου η αναγκαιότητα είναι δεδοµένη και κατεπείγουσα, και να έχουµε περισσότερες εναλλακτικές λύσεις για το άλλο κοµµάτι;
Στην τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών ρυθµίζονται µε
δέκα άρθρα ζητήµατα της λειτουργίας της Επιτροπής Παιγνίων
µε τα οποία διαφωνούµε. Δεν µπορούµε να µην επισηµάνουµε
ότι συζητάµε θέµατα για την επιτροπή µε τόσο πρόχειρο τρόπο.
Αυτή η επιτροπή εποπτεύει µια αγορά µε κύκλο εργασιών πάνω
από 16 δισ. για το 2020. Ωστόσο, στο άρθρο 11 της τροπολογίας
προβλέπεται η τµηµατική καταβολή των εβδοµήντα δύο δόσεων
για τις βεβαιωµένες οφειλές στις ΔΟΥ, που είναι σε θετική κατεύθυνση. Υπενθυµίζω όµως τη δική µας πρόταση για τις εκατόν
είκοσι δόσεις, για το σύνολο των οφειλών σε δηµόσιο και ταµεία,
µε κούρεµα 30%.
Όµως, αυτή η τροπολογία δεν µπορεί να ψηφιστεί στο σύνολό
της. Και αναρωτιόµαστε γιατί δεν έρχεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής στη Βουλή να τον ρωτήσουµε γιατί εισηγείται αυτές τις
διατάξεις για την Επιτροπή Παιγνίων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γι’ αυτό είναι η Βουλή, για να ελέγχει την εκτελεστική εξουσία
σε όλες τις µορφές της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κλείστε σιγά - σιγά,
κύριε Γκόκα, σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Τελειώνω σε δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δύο λεπτά; Αργά
είναι. Οκτώ λεπτά;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Αντίστοιχες επιφυλάξεις προκαλεί και η
πρόβλεψη της τροπολογίας για αναστολή µέχρι τις 31-3-2022
της εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για τις αναφερόµενες περιπτώσεις έργων που έχουν κατασκευαστεί σε αιγιαλό, παραλία, όχθες, παρόχθιες ζώνες,
υδάτινα στοιχεία κ.λπ..
Γράφετε στην αιτιολογική έκθεση να διασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος για την οµαλή διεξαγωγή διαδικασιών νοµιµοποίησης - τακτοποίησης έργων κάθε είδους που έχουν
κατασκευαστεί σε αυτά. Τι εννοείτε, όταν γράφετε στην αιτιολογική έκθεση «κάθε είδους έργα»;
Τέλος και πριν κλείσω, θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία που κατέθεσαν Βουλευτές του Κινήµατος Αλλαγής. Ζητήσαµε πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια όργανα της ΕΣΑΜΕΑ να
µην έχουν παράταση µέχρι τις 31-12-2021, όπως προβλέπει η
τροπολογία που καταθέσατε. Θα το ψηφίσουµε µεν, αλλά δεν
είναι επαρκές. Προτείνουµε να κάνετε έστω και την τελευταία
στιγµή µια βελτίωση για τις 31-7-2022.
Σε σχέση µε τα σχολικά γεύµατα, είπαµε ότι είναι µια διάταξη
µε την οποία δεν συµφωνούµε. Βέβαια, είναι µέσα σε µια τροπολογία µε άλλες θετικές διατάξεις. Δεν βλέπουµε και δεν καταλάβαµε ούτε από την απάντηση της κυρίας Υπουργού ποια είναι τα
απρόβλεπτα γεγονότα που δεν επέτρεψαν στον ΟΠΕΚΑ να κάνει
τις ανταγωνιστικές διαδικασίες. Είναι αναγκαία τα σχολικά γεγονότα, αλλά αυτές οι διαδικασίες πλέον δεν δικαιολογούνται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Κλείνω µε την τελευταία τροπολογία σε
σχέση µε την ίδρυση ιδιωτικών ΚΤΕΟ σε περιοχές εκτός γενικής
κατοικίας. Είναι σαφή αυτά που αναφέρονται στην αιτιολογική
έκθεση. Θέλω, όµως, να γίνει µια διευκρίνιση. Με την προτεινόµενη τροπολογία επανέρχεται η απαγόρευση ίδρυσης σε περιοχές γενικής κατοικίας, αλλά δεν διευκρινίζεται τι γίνεται µε τα
υπάρχοντα, διότι από το 2018 έως το 2021 -το 2018 ήρθη αυτή
η απαγόρευση- έχουν γίνει ενδεχοµένως κάποια ΚΤΕΟ. Για αυτά
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ισχύει η εικοσαετία της αρχικής πρόβλεψης, από το 2010, ή η εικοσαετία από τη στιγµή που ιδρύθηκαν και ύστερα; Διότι είναι
ένα πολύ σοβαρό θέµα και πρέπει να διευκρινιστεί.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή σας, αλλά
είναι η διαδικασία έτσι που χρειαζόταν αυτός ο χρόνος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Οι τροπολογίες,
όµως, δεν ήρθαν τώρα, κύριε Γκόκα.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Στολτίδη, ξεχάσατε κάτι; Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για τη
δυνατότητα παρέµβασης.
Μόνο µία διευκρίνιση ήθελα να κάνω, για να µη µείνει σε εκκρεµότητα το γεγονός ότι όσοι αναφερθήκαµε στην τροπολογία
που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουµε καµµία αντίρρηση. Συµφωνούµε ότι δεν πρέπει να υπάρξει, δεν αποδεχόµαστε δηλαδή ουσιαστικά εξαίρεση κλειστών χώρων χωρίς τα απαραίτητα µέτρα
ασφάλειας, εξετάσεων και για να αποφευχθεί οποιαδήποτε διασπορά υπάρχουν αυτά τα µέσα και βέβαια, η τοποθέτηση συµπεριλάµβανε και όλα τα άλλα δεδοµένα που πρέπει ουσιαστικά
µε ευθύνη της Κυβέρνησης να καλυφθούν για να µπορέσει να
γίνει πιο αποτελεσµατικά η ανάσχεση της πανδηµίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Γιαννούλης, ο οποίος θα παραδώσει µαθήµατα πώς θα τα λένε από τη θέση τους σε δύο λεπτά. Από ό,τι
βλέπω, θα ανεβείτε και πάνω, στο Βήµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Μαθήµατα να παραδώσω, αλλά σε
δύο λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σε δύο λεπτά. Ικανός
είστε! Ίδρωσα τώρα! Τον είδα και πάνω, στο Βήµα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Μη στεναχωριέστε, κύριε Πρόεδρε.
Θα συµβάλω µε τα νέα δεδοµένα αυτής της συζήτησης...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Διότι ο κ. Αθανασίου
είπε «δύο λεπτά από τη θέση του». Τώρα ήρθε ο φιλότιµος στην
Έδρα. Σας άφησε!
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κατ’ αρχάς, να εκφράσω για µια
ακόµη φορά τις ειλικρινείς ευχές για περαστικά µε τον πλέον
ανώδυνο τρόπο στον Υπουργό, στον κ. Καραµανλή. Ελπίζω να
είναι καλά και ο κ. Παπαδόπουλος, ο Υφυπουργός Μεταφορών.
Σε αυτή την Αίθουσα υπάρχει µια πολιτική παρακαταθήκη που
έχει ειπωθεί παλιότερα χρόνια για την τήρηση της σεµνότητας
και της ταπεινότητας στον δηµόσιο λόγο. Δεν το συνάντησα στην
τοποθέτηση της Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπου της Πλειοψηφίας. Το «σεµνά και ταπεινά» θα ήταν µια καλή απάντηση, όταν
έρχεται σήµερα η πραγµατικότητα και διαψεύδει τον Πρωθυπουργό για το πιο σηµαντικό ζήτηµα που υπάρχει στη δηµόσια
σφαίρα, το θέµα της πανδηµίας, εκεί όπου σήµερα η τροπολογία
του ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκε εκπρόθεσµη για τη λήψη µέτρων και για
τους λατρευτικούς χώρους.
Όταν ο Πρωθυπουργός χθες, στη συνέντευξή του ισχυρίστηκε, ψευδόµενος ότι δεν µπορούµε να εφαρµόσουµε το µέτρο
στους λατρευτικούς χώρους, βγήκε σήµερα εκπρόσωπος του
Συνδέσµου Κληρικών και είπε το αυτονόητο, ότι νοµικά πρόσωπα
τα οποία έχουν δοµή, ιεραρχία, µητροπόλεις, ιερείς, επιτροπές
µπορούν να εφαρµόσουν ελέγχους όχι για να δηµιουργούµε
ψευτοδιλήµµατα και ανόητες προσπάθειες υποβάθµισης του πολιτικού λόγου µε διληµµατική «κοµµωτήρια ή εκκλησίες» -είναι
φαιδρά αυτά- για να προστατέψουµε τους πιστούς, τους Έλληνες πολίτες στο σύνολό τους.
Το «σεµνά και ταπεινά» θα µπορούσε να έχει πολιτική επίδραση στο ότι δυόµισι χρόνια µετά την ανάληψη της εξουσίας
δεν δικαιολογείται να περιορίζεται ο λόγος σας σε µια αντι-ΣΥΡΙΖΑ µανιέρα υστερίας, που δεν περιέχει κανένα στοιχείο πρότασης, κανένα στοιχείο κριτικής, κανένα στοιχείο αυτοκριτικής
για το γεγονός ότι δεν ισχύει αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης
χθες, ότι δεν έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει. Στη Θεσσαλονίκη, στη βόρεια Ελλάδα έχει ξεφύγει και εσείς υποκρίνεστε
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ότι τα πράγµατα είναι νορµάλ, ότι δε χρειάζεται η επίταξη, η
χρήση ιδιωτικών κλινικών, η ευαισθητοποίηση ή κινητοποίηση και
των στρατιωτικών µονάδων νοσηλείας, η στήριξη των γιατρών
και όχι η τιµωρητική και µάλιστα, µε ανακολουθία νοµοθέτησης
Πλεύρη. Ενώ είχε υποσχεθεί στους επικουρικούς γιατρούς την
ανανέωση των συµβάσεων, έρχεται χθες µε τροπολογία, κρυπτόµενος σε άλλο νοµοσχέδιο, για να αλλάξει την αρχική απόφαση
και όσοι είναι σε αναστολή να δουν τον δρόµο της εξόδου στις
31 Δεκεµβρίου, την ώρα που ήδη διοικήσεις νοσοκοµείων έχουν
υπογράψει τις ανανεώσεις, έχοντας στον νου τους τη δέσµευση
της Κυβέρνησης Μητσοτάκη - Πλεύρη ότι θα ανανεωθούν οι συµβάσεις µέχρι τις 31 Μαρτίου.
Αυτά δεν συνθέτουν µια σοβαρή Κυβέρνηση. Δεν συνθέτουν
την υπεύθυνη Κυβέρνηση που οφείλει να έχει ο τόπος σε τέτοιας
έντασης κρίση πανδηµική, υγείας και οικονοµική.
Το «σεµνά και ταπεινά», επίσης, θα βοηθούσε και τη σεβαστή
και άξια Υφυπουργό Εργασίας, την κ. Μιχαηλίδου, να µην ισχυριστεί τέσσερα κραυγαλέα ψέµατα, υποστηρίζοντας την τροπολογία για ένα µείζονος κοινωνικής σηµασίας θέµα, όπως είναι τα
σχολικά γεύµατα. Είναι τέσσερα ψέµατα σε σχέση µε τη δράση
ή την αδράνεια της Κυβέρνησης Μητσοτάκη και τέσσερα ψέµατα
σε σχέση µε το τι συνέβαινε τα προηγούµενα χρόνια.
Κρατώ επιγραµµατικά -για να µην κάνω πραγµατικά κατάχρηση του χρόνου, κύριε Πρόεδρε- ότι στα τέσσερα σηµεία για
τις απρόβλεπτες ανάγκες, όπου η αλήθεια είναι ότι η αύξηση είχε
αποφασιστεί από τον Απρίλιο, όταν βγήκε η προκήρυξη του διαγωνισµού. Δεν προέκυψε εκ των υστέρων. Ο διαγωνισµός προκηρύχθηκε τον Απρίλιο επί ΣΥΡΙΖΑ, «πολύ αργότερα κάθε
χρόνο», είπε η κ. Μιχαηλίδου.
Η αλήθεια: Ο διαγωνισµός ξεκινούσε και ολοκληρωνόταν εγκαίρως -και αυτό είναι ιστορία, δεν είναι έπεα πτερόεντα- όταν
τα είχαν ανάγκη οι µαθητές. Είπε: Καθυστέρησαν απρόβλεπτα,
διότι έκαναν µελέτη κριτηρίων. Τα ίδια κριτήρια που υπήρχαν στο
νοµοθετικό πλαίσιο που φέρει την υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ χρησιµοποιεί και η ίδια.
Το τέταρτο ψέµα -εκεί πλέον υπάρχει και το όριο- είναι ότι από
το 2017 που θεσµοθετήθηκε µε νόµο αυτή η παροχή για οικογένειες που δοκιµάζονταν τότε από την οικονοµική κρίση -τώρα δοκιµάζονται και από την οικονοµική κρίση και από την ακρίβεια και
από την πανδηµία- και µετά, η δαπάνη περιήλθε στον κρατικό
προϋπολογισµό.
Λυπάµαι, αλλά µε πολύ σύντοµες αναφορές θα ήθελα να σας
παρακαλέσω, έστω και την τελευταία στιγµή.
Έρχοµαι στις διατάξεις του νοµοσχεδίου. Μην εκδικείστε ανθρώπους και εργαζόµενους. Δεν οδηγεί πουθενά -το είδαµε και
µε την αποτελεσµατικότητα του µέτρου της αναστολής των υγειονοµικών- για δύο λόγους. Η συζήτηση µε πολύ µεγάλη φοβική
ευθύνη και ενοχική ευθύνη από την Κυβέρνηση έχει παγώσει.
Ήταν αποτελεσµατικό το µέτρο; Καλύφθηκαν οι έξι χιλιάδες και
πλέον υγειονοµικοί που λείπουν σήµερα από τους οργανισµούς
που δίνουν σκληρή µάχη για να κρατηθούν άνθρωποι στη ζωή.
Σε αυτά δεν έχετε απαντήσεις; Έχετε µόνο κατηγορίες που
εκτοξεύονται για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; Αυτό θα είναι το πολιτικό σας αφήγηµα, όταν θα κριθείτε µε την ιστορία και την υστεροφηµία σας ότι εµείς κυβερνήσαµε τη χώρα συγκρινόµενοι και
µε τη σκιά ή πάντα µε το άγχος να αποδοµήσουµε την προηγούµενη κυβέρνηση και να αφήσετε το απόλυτο κενό;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ολοκληρώνω µε τα άρθρα.
Μην εκδικείστε τους εργαζόµενους του ΟΑΣΘ.
Κύριε Υπουργέ, ξέρω ότι δεν έχετε ευθύνη για τη σύνταξη
αυτού του νοµοσχεδίου, κατάγεστε όµως από τη Θεσσαλονίκη.
Δεν προκύπτει από πουθενά η τιµωρητική εξαίρεση των εργαζοµένων του ΟΑΣΘ, για να λάβουνε συγκεκριµένα ευεργετήµατα,
χωρίς µισθολογικό κόστος σε αντίθεση µε όλους τους υπόλοιπους εργαζόµενους στις αστικές συγκοινωνίες και τις συγκοινωνίες που θα τα λάβουνε µε το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα.
Ειλικρινά, δεν κατάλαβα, από τη διαδικασία µέχρι εκεί που δια-
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κόπηκε, εάν είναι πειραµατικό και υβριδικό το µέτρο µε τα πολυθέσια ταξί για το νοτιοανατολικό Αιγαίο ή εάν είναι πελατειακή
και ρουσφετολογική σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ Υπουργείου και κάποιων πολιτικών συµφερόντων στη συγκεκριµένη περιφέρεια.
Δεν έχω καταλάβει. Είναι υβριδικό; Είναι πειραµατικό; Το δοκιµάζετε για να ακολουθήσει και στις άλλες περιφέρειες ή απλώς
µας κοροϊδεύετε; Πρέπει να το εξηγήσετε, για να ξέρουν και οι
οδηγοί, οι ιδιοκτήτες ταξί τι τους περιµένει. Μην το αφήνετε
θολό, είναι πολύ σοβαρό µία περιφέρεια της Ελλάδας να αποκτά
ένα, κατά κοινή οµολογία, αποδεκτό µέτρο, αλλά να το απολαµβάνει µία περιφέρεια και οι άλλες να µένουν στο κενό. Και θέλω
να κλείσω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κλείστε παρακαλώ.
Πού να κάνατε και κατάχρηση του χρόνου!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Απολογούµαι, κύριε Πρόεδρε.
Σε ό,τι αφορά τον ΟΣΕ, εισέπραξα ειρωνικές προσεγγίσεις για
την ταχύτητα του βέλους, των γρήγορων τρένων. Θα σας πρότεινα, που και που, να έρχεστε λίγο πιο ενηµερωµένοι και αν διαβάζατε σήµερα στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» αυτό για το οποίο µε
ειρωνικό, απαξιωτικό και αλαζονικό τρόπο, που προφανώς, είναι
και η δεύτερη φύση της πολιτικής σας πρακτικής, περιγράφεται
σήµερα στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ότι «τα γρήγορα τρένα το 2022 και
βλέπουµε». Βέβαια εκτιµώ ότι στο «2022 και βλέπουµε» θα έχετε
την ιδιότητα των στελεχών της Αντιπολίτευσης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εµείς ευχαριστούµε
κύριε Γιαννούλη.
Ο εισηγητής από τη Νέα Δηµοκρατία κ. Χρήστος Κέλλας έχει
τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν προχωρήσω στην δευτερολογία, θα ήθελα να ευχηθώ από καρδιάς περαστικά στον αγαπητό µας Υπουργό κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες και σήµερα σε αυτή εδώ
την Αίθουσα ακούστηκαν πολλά από τους προλαλήσαντες. Θα
αντιπαρέλθω τις βαριές κουβέντες που ακούστηκαν, ιδίως από
πλευράς της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης περί τυµβωρυχίας.
Περί απώλειας των εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω τυµβωρυχίας,
ακούσαµε. Νοµίζω ότι στον κοινοβουλευτικό διάλογο πρέπει να
υπάρχει µέτρο και εδώ φαίνεται ότι το µέτρο έχει χαθεί.
Αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι δυόµισι χρόνια
µετά δεν έχετε ακόµη αντιληφθεί γιατί χάσατε τις εκλογές και
αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι δεν έχετε αλλάξει σε τίποτε,
διότι σε όλα υπάρχει µία διαρκής άρνηση. Ούτε είναι τυχαίο ότι
µετά από δυόµισι χρόνια σε όλες τις δηµοκοπικές µετρήσεις φθίνετε διαρκώς.
Και έρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Για την Κυβέρνησή µας η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας συνιστά µια από τις βασικές προτεραιότητες της. Από την εποχή που ήµασταν ακόµα
Αντιπολίτευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παρουσιάσει το
σχέδιο της Νέας Δηµοκρατίας για την οδική ασφάλεια, το οποίο
σήµερα υλοποιεί µε γρήγορους ρυθµούς ο Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών ο Κώστας Καραµανλής µε τους συνεργάτες του.
Πρόκειται για ένα ολιστικό σχέδιο, το οποίο δεν περιλαµβάνει
µόνο δράσεις στα επίπεδα των δηµόσιων πολιτικών µεταφορών
και υποδοµών, αλλά αναπτύσσει συνδυαστικά και παρεµβάσεις
στους τοµείς της παιδείας, της διακυβέρνησης και των ποινών.
Όπως έχουµε κατ’ επανάληψη τονίσει στην Επιτροπή Οδικής
Ασφάλειας, αυτό που έχει θεµελιώδη σηµασία για τον νέο οδηγό
είναι η οδική παιδεία που έχει λάβει και η οδική συνείδηση που
έχει διαµορφώσει. Με αυτή την πεποίθηση ζητήσαµε την αναβάθµιση της οδικής εκπαίδευσης στα σχολεία.
Και πράγµατι έγινε σηµαντικό βήµα, κύριε Χήτα από το Υπουργείο Παιδείας και το µάθηµα της οδικής παιδείας µπήκε στα σχολεία, ενώ ήταν στην ελεύθερη ζώνη διδασκαλίας και στο
ωρολόγιο πρόγραµµα.
Στη συνέχεια το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών πραγµατοποίησε ένα µεγάλο άλµα και έφερε το νοµοσχέδιο µε την
ενεργοποίηση των σχεδίων βιώσιµης αστικής κινητικότητας, τα
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περίφηµα ΣΒΑΚ. Και ακολουθεί στη συνέχεια το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών που φέρνει προς ψήφιση σήµερα το νέο
πλαίσιο οδήγησης εξέτασης των υποψηφίων οδηγών που συνιστά πυλώνα της στρατηγικής της Κυβέρνησης για την οδική
ασφάλεια.
Είναι κανείς, αγαπητοί συνάδελφοι, σε αυτή την Αίθουσα ο
οποίος αµφισβητεί το γεγονός ότι πρέπει να αλλάξουν οι διαδικασίες απόκτησης διπλώµατος οδήγησης; Πιστεύω πως όχι. Είναι
κανένας ο οποίος δεν θέλει τη διαφάνεια στη διαδικασία αυτή των
εξετάσεων; Φαντάζοµαι πως επίσης όχι. Δεν οφείλουµε να εξασφαλίσουµε και να βελτιώσουµε την προσβασιµότητα των ατόµων
µε αναπηρία στις µεταφορές και να στηρίζουµε την απρόσκοπτη
συµµετοχή τους στην κοινωνική και οικονοµική ζωή του τόπου;
Οπωσδήποτε. Αυτό είναι και ηθικό χρέος της πολιτείας.
Αυτούς τους σκοπούς εξυπηρετεί το παρόν νοµοθέτηµα. Εµπλουτίζει τη διαδικασία της θεωρητικής εξέτασης µε την τράπεζα
θεµάτων η οποία θα ανανεώνεται. Δεύτερον, η πρακτική δοκιµασία διαρθρώνεται σε τέσσερα στάδια, όπου ο οδηγός εξετάζεται
στην οδήγηση στους ελιγµούς. Τρίτον, λαµβάνεται ολοκληρωµένη µέριµνα για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και ειδική αναπηρία. Τέταρτον, διευρύνεται το σώµα των εξεταστών και µε
άλλους υπαλλήλους από τη γενική κυβέρνηση. Και πέµπτον, δίνουµε τη δυνατότητα στους δεκαεπτάχρονους από την ώρα που
έχουν το δικαίωµα να ψηφίζουν, να µπορούν να πάρουν και το
δίπλωµα οδήγησης για έναν χρόνο µέχρι τα δεκαοχτώ, υπό δυο
συγκεκριµένες προϋποθέσεις: Να συνοδεύονται από εικοσιπεντάχρονο στο διπλανό κάθισµα και να έχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, τουλάχιστον πέντε χρόνια.
Θα πρέπει παράλληλα να σηµειώσουµε ότι η Κυβέρνηση µε
τον νέο νόµο εργάζεται και για την τροποποίηση του πλαισίου
των ποινών που έχουµε, επίσης, εισηγηθεί µέσω της Ειδικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας, ζητώντας την αυστηροποίηση της νοµοθεσίας και ήδη έχει κατατεθεί στη Βουλή το νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Δικαιοσύνης που τροποποιεί επί το αυστηρότερο τον
Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Και βεβαίως
να σας πω ότι ακολουθεί και άλλο νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών που θα τροποποιεί και τον Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας και βέβαια τα έργα οδικής υποδοµής προχωρούν σε όλη την επικράτεια µε ταχύτατους ρυθµούς. Τέτοιο
ρυθµό δηµόσιων έργων και οδοποιίας έχει να δει η χώρα µας από
την εποχή της διακυβέρνησης από τον Κώστα Καραµανλή, όπου
τότε Υπουργός Υποδοµών, ΠΕΧΩΔΕ, ήταν ο Γιώργος ο Σουφλιάς, όπου έγιναν τα µεγάλα οδικά έργα υποδοµής που ενίσχυσαν την οικοδοµική δραστηριότητα κεντρικής και βόρειας
Ελλάδας και έδωσαν νέα πνοή στην περιφέρεια.
Κλείνοντας, θα αναφερθώ στην πανδηµία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πανδηµία δεν µπορεί να αποτελεί πεδίο αντιπολίτευσης µεταξύ των κοµµάτων και ειδικά από
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Δεν υφίσταται πουθενά αυτό στην
Ευρώπη. Καµµία Αξιωµατική Αντιπολίτευση σε ευρωπαϊκή χώρα
δεν κάνει αντιπολίτευση µε πεδίο µόνο την πανδηµία από την
αρχή. Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση είναι µια διαρκής άρνηση.
Κλείσανε τα σχολεία, γιατί κλείσανε τα σχολεία; Ανοίξανε τα σχολεία, γιατί ανοίξανε τα σχολεία; Ανοίξαµε τον τουρισµό, γιατί
ανοίξαµε τον τουρισµό;
Αυτό το πράγµα δεν µπορεί να συνεχιστεί. Εµείς ήµασταν
αυτοί οι οποίοι κλείσαµε τις εκκλησίες και δεν κάναµε Πάσχα
στην Ελλάδα. Κι ενώ τώρα λέµε ότι επιτρέπεται η πρόσβαση στις
εκκλησίες για τους πιστούς, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και κόπτεται γιατί
να µην ισχύσουν και εκεί τα rapid test, όπως ισχύουν και στους
άλλους τοµείς.
Τώρα, τόση υποκρισία, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν µπορώ να
καταλάβω! Δεν µπορώ να την καταλάβω πραγµατικά. Δεν µπορεί
να είναι όλα ψήφοι. Ο εχθρός µας είναι η πανδηµία, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι η Νέα Δηµοκρατία στο συγκεκριµένο θέµα.
Κλείνω. Σας καλώ να υπερψηφίσετε το νοµοσχέδιο. Και αν
έχετε κάποια συγκεκριµένη πρόταση, εδώ είµαστε να την ακούσουµε και έχουµε αποδείξει ότι γι’ αυτό είναι η κοινοβουλευτική
διαδικασία, για να διαβουλευόµαστε και ό,τι είναι θετικό εµείς είµαστε σύµφωνοι.
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Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Αραµπατζή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κατ’ αρχάς, ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο µε ανέφερε στα όσα είπα και µου έκανε υποδείξεις ο
κ. Γιαννούλης.
Κι αν ακόµα, κύριε Γιαννούλη, δεν είχατε αναφέρει το όνοµά
µου, για να πούµε και για το προσωπικό, για να καταλαβαίνουµε
όλοι εδώ πέρα τον Κανονισµό τελικά, από την ιδιότητα και µόνο
που περιγράψατε, ασχέτως του αν είχα δικαίωµα ως κοινοβουλευτική, θα µπορούσα να πάρω τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Επί προσωπικού αν
πει κάτι και σας προσβάλει. Έκανε αναφορά γενικά για την κοινοβουλευτική. Σας παρακαλώ. Έτσι προσβάλλετε κι εµένα τώρα
µε αυτό που λέτε, ότι δεν σας έδωσα τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Δεν σας προσβάλλω, κύριε Πρόεδρε, λέω τα πράγµατα µε το όνοµά τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Προχωρήστε τώρα,
προχωρήστε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Εξηγούµε στον κ. Γιαννούλη που
έκανε υποδείξεις περί «σεµνά και ταπεινά» σ’ εµάς.
Προφανώς ξεχάσατε, κύριε Γιαννούλη, ότι είπατε χθες από
του Βήµατος της Εθνικής Αντιπροσωπείας ότι πήραµε τις εκλογές µε τυµβωρυχία. Συνεχίζετε να το λέτε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Συνέβη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Γιαννούλη, δεν
σας διέκοψε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ο Υπουργός, ο κ. Καραµανλής, σας
κάλεσε από το Βήµα να το ανακαλέσετε από τα Πρακτικά, όχι
γιατί προσβάλλετε εµάς, γιατί προσβάλλετε τον λαό, ο οποίος
κάποια στιγµή, πιστεύοντας τα χίλια ψέµατά σας, σας έδωσε την
εξουσία.
«Σεµνά και ταπεινά», λοιπόν, και υποδείξεις σε εσάς και κυρίως
σοβαρά. Γιατί το ζήτηµα που κάνετε πάλι για την πανδηµία, κύριε
Γιαννούλη, είναι εάν επικροτείτε καθαρά και ξάστερα τη χθεσινή
ανάρτηση του κ. Πολάκη που λέει ουσιαστικά «όσοι δεν έχουν
υποκείµενα κάτω από 65 να µην εµβολιαστούν». Περιµένουµε την
απάντησή σας. Έχετε απάντηση; Την επικροτείτε ή την καταδικάζετε; Επιτέλους δηλαδή!
Και θα πείτε εσείς σ’ εµάς ότι δήθεν αλιεύουµε ψήφους κοιτώντας την Εκκλησία; Σας τα είπε πάρα πολύ καλά ο κ. Κέλλας
αυτά τα οποία έγιναν πέρυσι. Και κλείσαµε τις εκκλησίες, πραγµατικά µε ψυχικό κόστος, προκειµένου να περιορίσουµε την πανδηµία.
Ποιος µιλάει δηλαδή σε αυτήν την Αίθουσα, πραγµατικά! Ξεχνάτε ότι καρατοµήσατε τον κ. Φίλη επειδή είπε να καταργηθούν
τα Θρησκευτικά, στο οποίο φυσικά είµαστε αντίθετοι, για να µην
χάσετε τον κ. Καµµένο και να µην χάσετε την εξουσία; Και λέτε
εσείς ότι εµείς κρυφοκοιτάµε µε πολιτική σκοπιµότητα; Έλεος
πια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό, επί προσωπικού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, κύριε Γιαννούλη,
δεν έχει κάτι.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ειπώθηκε ψέµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν έχει κάτι, κύριε
Γιαννούλη. Είναι δευτερολογίες, είστε εισηγητής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ειπώθηκε ψέµα! Δεν υπάρχει περίπτωση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση εσείς να µου κάνετε υπόδειξη!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ούτε δευτερόλεπτο.
Δεν είπε τίποτα. Όπως προηγούµενα είπα στην κ. Αραµπατζή
«δεν είπε τίποτα», έτσι και σ’ εσάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ειπώθηκε ψέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, δεν είπε κάτι που
σας έθιξε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Για ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, κύριε Γιαννούλη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα αφήσετε ένα
ψέµα να υπάρχει στον αέρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν αφήνω κανένα
ψέµα και σας παρακαλώ να µη µε διακόπτετε.
Ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Γιόγιακας ζητάει άδεια απουσίας
στο εξωτερικό από 4-11 έως 7-11. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια. Με το καλό να πάει και κυρίως να επιστρέψει!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
προς το Σώµα ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας καταθέτει τις εκθέσεις της σε αιτήσεις της Εισαγγελικής Αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης
κατά Βουλευτού.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών 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, λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Θέλω να επισηµάνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, εξήντα τέσσερα άρθρα, επτά τροπολογίες, το
ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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«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»
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 4 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 6 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 8 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 9 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 12 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 13 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 14 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 17 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 19 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 20 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 29 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 30 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 22 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 31 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 23 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 32 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 24 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 33 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 34 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 35 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 44 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 36 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 45 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 37 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 46 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 38 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 47 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 39 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 48 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 40 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 49 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 41 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 50 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 42 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 51 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 52 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 53 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 62 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 54 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 63 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 64 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 56 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Υπ. τροπ. 1116/25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 57 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Υπ. τροπ. 1117/26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 58 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Υπ. τροπ. 1118/27 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 59 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Υπ. τροπ. 1119/28 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 60 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Υπ. τροπ. 1120/29 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 61 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Υπ. τροπ. 1121/30 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Βουλ. τροπ. 1123/32 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Επί του συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς το σχέδιο
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, λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση,
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«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
, λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείµενο
Άρθρο 3 Ορισµοί
ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ
Άρθρο 4 Γενικές ρυθµίσεις εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών
Άρθρο 5 Ειδική θεωρητική εκπαίδευση
Άρθρο 6 Θεωρητική εξέταση
Άρθρο 7 Επιτηρητές θεωρητικής εξέτασης
Άρθρο 8 Διαδικασία θεωρητικής εξέτασης
Άρθρο 9 Δειγµατοληπτικός έλεγχος ταυτοπροσωπίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών
Άρθρο 10 Θεωρητική εξέταση ατόµων που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και όσων δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα
Άρθρο 11 Θεωρητική εξέταση κωφών και βαρήκοων υποψήφιων
οδηγών και οδηγών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
Άρθρο 12 Πρακτική εκπαίδευση
Άρθρο 13 Πρακτική δοκιµασία
Άρθρο 14 Διαδικασία πρακτικής δοκιµασίας υποψήφιων οδηγών
και οδηγών
Άρθρο 15 Οπτικοακουστική καταγραφή πρακτικής δοκιµασίας
Άρθρο 16 Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Αδειών Οδήγησης «Τέθριππον»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΣ
Άρθρο 17 Μητρώο Εξεταστών Πρακτικής Δοκιµασίας Υποψήφιων Οδηγών και Οδηγών
Άρθρο 18 Υποχρεώσεις των Εξεταστών
Άρθρο 19 Μητρώο Εποπτών
Άρθρο 20 Επιτροπές Εποπτείας και Ενστάσεων
Άρθρο 21 Αποζηµίωση Εξεταστών, Εποπτών και µελών Επιτροπής Εποπτείας και Ενστάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Άρθρο 22 Κριτήρια και αποτελέσµατα αξιολόγησης Εξεταστών
Άρθρο 23 Διαδικασία υποβολής ενστάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Άρθρο 24 Κέντρα αξιολόγησης ικανότητας και προετοιµασίας
οδήγησης για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 25 Άδειες οδήγησης - Κυρώσεις - Άδειες εκπαιδευτών
υποψηφίων οδηγών - Τροποποίηση του άρθρου 94 του ν.
2696/1999
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Άρθρο 26 Οικονοµικά θέµατα σχετικά µε άδειες οδήγησης και
πιστοποιητικά επαγγελµατικής ικανότητας - Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4155/2013
Άρθρο 27 Άσκηση του επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψήφιων
οδηγών
Άρθρο 28 Έκδοση Ψηφιακής Άδειας Οδήγησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Άρθρο 29 Κυρώσεις και διοικητικά πρόστιµα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 31 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 32 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Άρθρο 33 Στοιχεία κυκλοφορίας οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος
Άρθρο 34 Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε όχηµα ιστορικού ενδιαφέροντος
Άρθρο 35 Τεχνικός έλεγχος
Άρθρο 36 Τέλη κυκλοφορίας οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος
Άρθρο 37 Όροι κυκλοφορίας οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος
Άρθρο 38 Κυρώσεις και διοικητικά πρόστιµα
Άρθρο 39 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 40 Καταργούµενη διάταξη
ΜΕΡΟΣ Δ’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 41 Θέσπιση ανώτατου ορίου ηλικίας οδηγών φορτηγών
και λεωφορείων - Αίτηση συνταξιοδότησης ιδιοκτήτη άδειας φορτηγού δηµοσίας ή ιδιωτικής χρήσης
Άρθρο 42 Ρυθµίσεις θεµάτων Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. - Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 2963/2001
Άρθρο 43 Ορισµός οργάνων εξέτασης καταγγελιών για την
εφαρµογή των Κανονισµών (ΕΚ) 181/2011, 1371/2007 και
2006/2004 για τα δικαιώµατα των επιβατών και την προστασία των
καταναλωτών - Αντικατάσταση των παρ. 4 και 6 του άρθρου 26
του ν. 4313/2014
Άρθρο 44 Θέση σε κυκλοφορία µεταχειρισµένων Ε.Δ.Χ. οχηµάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Άρθρο 45 Απώλεια και αµετάκλητη ανάκληση ιδανικού µεριδίου
- Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν.δ. 1061/1971
Άρθρο 46 Καταβλητέο τίµηµα εξαγοράς ιδανικού µεριδίου - Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν.δ. 1061/1971
Άρθρο 47 Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας ιδανικού µεριδίου επί
αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης προς παραχώρηση ιδανικού µεριδίου - Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν.δ. 1061/1971
Άρθρο 48 Θέµατα Πειθαρχικών Συµβουλίων για Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα - Τροποποίηση του άρθρου 103 του ν. 4070/2012
Άρθρο 49 Θέµατα χορήγησης ή ανανέωσης ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου - Τροποποίηση του άρθρου 95 του ν.
4070/2012
Άρθρο 50 Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. τουριστικών αυτοκινήτων - Τροποποίηση της παρ. 1 της υπ’αριθµ. 34942/2982/1989 (Β’ 694) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΘΕΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Άρθρο 51 Άρση παρακράτησης κυριότητας για οχήµατα ιδιωτικής χρήσης σε περίπτωση οριστικής διαγραφής - Προσθήκη παρ.
3 στο άρθρο 50 του ν. 4784/2021
Άρθρο 52 Ρυθµίσεις για τα οχήµατα του Αγίου Όρους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Κ.Τ.Ε.Ο.
Άρθρο 53 Χώροι στάθµευσης υφιστάµενου κτιρίου ως στεγασµένοι σταθµοί αυτοκινήτων
Άρθρο 54 Κατάρτιση ελεγκτικού προσωπικού Κ.Τ.Ε.Ο. - Τροποποίηση του άρθρου 37 του ν. 2963/2001
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 55 Τιµολογιακή πολιτική Σιδηροδροµικών Επιχειρήσεων
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που εκτελούν σύµβαση παροχής Υποχρεώσεων Δηµόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) - Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3891/2010
Άρθρο 56 Εκκαθάριση υποχρεώσεων σύµβασης παροχής Υποχρέωσης Δηµόσιας Υπηρεσίας στις επιβατικές σιδηροδροµικές
µεταφορές - Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3891/2010
Άρθρο 57 Λειτουργία Εκπαιδευτικών Κέντρων - Επικαιροποίηση
συστήµατος ελέγχου και κυρώσεων - Τροποποίηση των άρθρων
23 και 29 του ν. 3911/2011
Άρθρο 58 Ακατάσχετο της χρηµατοδότησης του διαχειριστή
υποδοµής - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.
4408/2016
Άρθρο 59 Ανάπτυξη και βελτίωση της ασφάλειας των σιδηροδρόµων - Τροποποίηση του άρθρου 56 του Κεφαλαίου Β’ του ν.
4632/2019
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 60 Συνέχιση λειτουργίας των Ιδιότυπων Μεταφορικών
Εταιρειών (ΙΜΕ) - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3887/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 61 Χορήγηση παροχών
Άρθρο 62 Θέµατα συµβάσεων προµηθειών Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 63 Παράταση συµβάσεων παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.
Άρθρο 64 Ρυθµίσεις για τον οδικό άξονα «Αυτοκινητόδροµος
Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα» - Κατάργηση της παρ. 1 του άρθρου
πέµπτου του ν. 4219/2013
Άρθρο 65 Έναρξη ισχύος σύµβασης εκτέλεσης αστικών και ειδικών τοπικού χαρακτήρα δροµολογίων στην Περιφέρεια Αττικής
Άρθρο 66 Παράταση ορίων ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία οχηµάτων των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου
(Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ.), ειδικών τουριστικών λεωφορείων, ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δηµοσίας Χρήσης ανοικτού τύπου,
σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, επιβατηγών δηµόσιας
χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) µε οδηγό
του ν. 4093/2012
Άρθρο 67 Παραχώρηση µικροσυγκοινωνίας άγονης γραµµής
σε νήσους µε πληθυσµό κάτω των 10.000 κατοίκων
Άρθρο 68 Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου µε έδρα
εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Άρθρο 69 Τροποποίηση επωνυµίας Εθνικής Αρχής Συντονισµού
Πτήσεων - Τροποποίηση του άρθρου 1 του
ν. 4233/2014
Άρθρο 70 Προσωρινή αδειοδότηση πρώτου δικτύου υδατοδροµίων - Τροποποίηση του ν. 4663/2020
Άρθρο 71 Αποδέσµευση της Ελληνικής Αστυνοµίας από την ευθύνη παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αεροµεταφορών - Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν.δ. 714/1970
Άρθρο 72 Παύση εξόδων εκκαθάρισης και επίσπευση µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. - Τροποποίηση του
άρθρου 6 του ν. 4250/2014
Άρθρο 73 Ίδρυση ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. -Τροποποίηση των άρθρων
34 και 36 του ν. 2963/2001
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 74 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 75 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ E’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 76 Παράταση θητείας αιρετών µελών υπηρεσιακών συµβουλίων - Θητεία αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων του ν.
3528/2007 και του ν. 3584/2007
Άρθρο 77 Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων
των νοµικών προσώπων - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 89 του ν. 4790/2021
Άρθρο 78 Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης - Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4790/2021
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Άρθρο 79 Παράταση θητείας και ηλεκτρονική εξ αποστάσεως
διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζοµένων, συνταξιούχων και εργοδοτών - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου
72 του ν. 4756/2020
Άρθρο 80 Παράταση θητείας των Διοικητικών και Πειθαρχικών
Συµβουλίων, των Εξελεγκτικών Επιτροπών και των εκπροσώπων
των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της Χώρας στην Ελληνική
Οδοντιατρική Οµοσπονδία
Άρθρο 81 Παράταση καταληκτικής ηµεροµηνίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισµών και παράταση της
θητείας των διοικητικών και εποπτικών συµβουλίων αστικών συνεταιρισµών - Τροποποίηση της παρ. 2 του ν. 1667/1986
Άρθρο 82 Μίσθωση τουριστικών καταλυµάτων για την κάλυψη
αναγκών δηµόσιας υγείας - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου
121 του ν. 4790/2021
Άρθρο 83 Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε
κοινοχρήστους χώρους από καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020
Άρθρο 84 Υλοποίηση προγράµµατος «Σχολικά Γεύµατα»
Άρθρο 85 Ρυθµίσεις ζητηµάτων δαπανών των νοσοκοµείων του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας, των Υγειονοµικών Περιφερειών και
των Κέντρων Υγείας
Άρθρο 86 Διαδικασία διάθεσης πλεονασµατικού αποθέµατος
εµβολίων σε τρίτα κράτη - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου
53 του ν. 4764/2020
Άρθρο 87 Ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων για την εφαρµογή
του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού
COVID-19
Άρθρο 88 Μετακίνηση και αποζηµίωση ιατρικού προσωπικού
συγκεκριµένων ειδικοτήτων - Τροποποίηση των παρ. 1 και 4 του
άρθρου 29 του ν. 4816/2021
Άρθρο 89 Αποζηµίωση ιδιωτών ιατρών για εικοσιτετράωρη εφηµεριακή απασχόληση - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του
ν. 4839/2021
Άρθρο 90 Αποζηµίωση πρόσθετων ενεργών εφηµεριών
Άρθρο 91 Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρµογή των άρθρων 88, 89 και 90
Άρθρο 92 Απόκτηση δεύτερου τίτλου ειδικότητας στην αναισθησιολογία
Άρθρο 93 Διανοσοκοµειακές διακοµιδές διασωληνωµένων και
βαρέως πασχόντων
Άρθρο 94 Υποχρεωτικότητα εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού
COVID-19 - Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 206 του ν.
4820/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 95 Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2021-2022 Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 8 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021
Άρθρο 96 Αρµοδιότητες των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης - Τροποποίηση της υποπερ. αθ) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4823/2021
Άρθρο 97 Υποβολή αιτήσεων µετάθεσης εκπαιδευτικών και
µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το σχολικό έτος 2021-2022
Άρθρο 98 Παράταση ισχύος ρυθµίσεων για την επαναλειτουργία πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δοµών όλων των βαθµίδων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 99 Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων - Αντικατάσταση της παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011
Άρθρο 100 Κατάργηση ρυθµίσεων για πρόσθετες αποδοχές τακτικού προσωπικού και προσωπικού µε απόσπαση της Επιτροπής
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
Άρθρο 101 Ζητήµατα αποδοχών, πρόσθετων αµοιβών και απολαβών της διοίκησης και του προσωπικού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
Άρθρο 102 Προσωπικό για την υποστήριξη του έργου της Επι-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΗ’ - 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

τροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων - Τροποποίηση της παρ.
7 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004
Άρθρο 103 Υπάλληλοι για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 3229/2004
Άρθρο 104 Αρµοδιότητες Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων - Προσθήκη περ. ιγ’και ιδ’ στο άρθρο 17 του ν. 3229/2004
Άρθρο 105 Ρυθµίσεις για το Σώµα Ελεγκτών Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων - Προσθήκη άρθρου 23Α στον ν.
4141/2013
Άρθρο 106 Κατάργηση Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων του άρθρου 18 του ν. 3229/2004, αποσπάσεων από Σώµατα Ασφαλείας
και πρόσθετων αποδοχών για το προσωπικό της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων - Κατάργηση των παρ. 2, 5 και 10 του
άρθρου 23 του ν. 4141/2013
Άρθρο 107 Συγκρότηση οµάδων εργασίας στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων - Προσθήκη άρθρου 19Α στον ν.
3239/2004
Άρθρο 108 Ηµέρες µετακίνησης µελών Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων - Τροποποίηση της περ. γ’ της παρ. 3 άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α’ της υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015
Άρθρο 109 Ένταξη στις ρυθµίσεις τµηµατικής καταβολής οφειλετών φυσικών προσώπων επιτηδευµατιών,νοµικών προσώπων ή
νοµικών οντοτήτων που επλήγησαν λόγω των µέτρων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας COVID-19 µε ΚΑΔ δραστηριότητας
υπαγόµενης στις εν λόγω ρυθµίσεις και µε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας εντός ορισµένου χρονικού διαστήµατος - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 289 του ν. 4738/2020
Άρθρο 110 Παραχώρηση χρήσης για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης υποβρυχίων καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών για την διασύνδεση νήσων ή βραχονησίδων µε την
ηπειρωτική χώρα - Προσθήκη περ. ι’ στην παρ. 2 του άρθρου 14
του ν. 2971/2001
Άρθρο 111 Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και
διοικητικής αποβολής - Τροποποίηση του άρθρου 247 του ν.
4782/2021 (Α’ 36)
Άρθρο 112 Μεταβατική διάταξη - Προσθήκη άρθρου 30Α στον
ν. 2789/2000
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 113 Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι:
1. Η αντιµετώπιση της διαφθοράς και της αδιαφάνειας κατά την
εφαρµογή του συστήµατος εξετάσεων για τη χορήγηση αδειών
οδήγησης, ο εκσυγχρονισµός της εκπαιδευτικής ύλης και της δοκιµαστικής διαδικασίας µε γνώµονα την προαγωγή της οδικής
ασφάλειας της Χώρας, µέσω της διαµόρφωσης ενός σύγχρονου
πλαισίου θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και εξέτασης των
υποψήφιων οδηγών και οδηγών, καθώς και του καθορισµού ενός
συστήµατος ελέγχου και εποπτείας των διαδικασιών και αξιολόγησης των εξεταστών.
2. Η αντιµετώπιση των διοικητικών και νοµικών στρεβλώσεων
που έχουν ανακύψει εξαιτίας της κυκλοφορίας οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος µε ειδικές πινακίδες κυκλοφορίας, που έχουν
χορηγηθεί από ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον
χώρο αυτόν η δηµιουργία ενός σαφούς και αποτελεσµατικού νοµικού πλαισίου που προσδιορίζει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισµού οχηµάτων ως ιστορικού ενδιαφέροντος και τη διαδικασία
θέσης αυτών σε δηµόσια κυκλοφορία υπό όρους διαφάνειας σε
σχέση µε τα λοιπά οχήµατα, µέσω της χορήγησης στα οχήµατα
ιστορικού ενδιαφέροντος κρατικών στοιχείων κυκλοφορίας, του
καθορισµού των όρων κυκλοφορίας, της καθιέρωσης τεχνικού
ελέγχου, της θέσπισης υποχρέωσης καταβολής τελών κυκλοφορίας και της καταγραφής τους σε ηλεκτρονικό Μητρώο του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
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3. Η αντιµετώπιση ζητηµάτων που άπτονται των επιβατικών µεταφορών, των οχηµάτων δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης, των
σταθµών εξυπηρέτησης οχηµάτων, των σιδηροδροµικών µεταφορών, των εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών, καθώς και των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών,
µέσω της επικαιροποίησης, της απλούστευσης και του εκσυγχρονισµού των µηχανισµών και των διαδικασιών που διέπουν τα εν
λόγω ζητήµατα.
Άρθρο 2
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος είναι:
1. Η αναµόρφωση του συστήµατος θεωρητικής και πρακτικής
εκπαίδευσης των υποψήφιων οδηγών και οδηγών, της διεξαγωγής
των θεωρητικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιµασιών για τη χορήγηση όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης οχηµάτων, η ρύθµιση του ελέγχου, της εποπτείας και της αξιολόγησης των
σχετικών διαδικασιών, έτσι ώστε οι διαδικασίες αυτές να διεξάγονται υπό όρους αυξηµένης αποτελεσµατικότητας και διαφάνειας.
2. Η ρύθµιση της ταξινόµησης και κυκλοφορίας των οχηµάτων
ιστορικού ενδιαφέροντος µε στόχο την προαγωγή του ρόλου τους
ως τµήµατος της εθνικής και παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς και την ανάδειξη της ιστορικής και αισθητικής αξίας τους.
3. Η ρύθµιση ζητηµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών µε στόχο την απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών, την ίση µεταχείριση και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των
πολιτών.
Άρθρο 3
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισµοί:
1. «Φορέας εξετάσεων»: Οι υπηρεσίες µεταφορών και επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας που είναι αρµόδιες
για τη διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων και των πρακτικών
δοκιµασιών των υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση
όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης.
2. «Αρµόδια αρχή»: Το Τµήµα Αδειών Οδήγησης και Επιµόρφωσης Οδηγών της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας
της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού Μεταφορών και
Οδικής Ασφάλειας της Γενικής Γραµµατείας Μεταφορών του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
3. «Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»: Σηµαντικές δυσκολίες µάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβληµάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι
οποίες, σύµφωνα µε τη διεπιστηµονική αξιολόγηση, επηρεάζουν
τη διαδικασία της σχολικής προσαρµογής και µάθησης. Στους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται, ιδίως,
όσοι παρουσιάζουν διαταραχές οµιλίας - λόγου, ειδικές µαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδροµο ελλειµµατικής προσοχής
µε ή χωρίς υπερκινητικότητα. Στην κατηγορία µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εµπίπτουν οι µαθητές
µε χαµηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς µε εξωγενείς
παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισµικές ιδιαιτερότητες.
4. «Μελέτη περίπτωσης»: Θέµα θεωρητικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών σχετικά µε πραγµατική κατάσταση, την οποία µπορεί
να αντιµετωπίσει ένας οδηγός κατά την οδήγηση, ώστε να αξιολογηθούν η οδηγική συµπεριφορά του, η επίγνωση κινδύνου και
η εγρήγορσή του σε δυνητικό κίνδυνο, καθώς και η αντίληψή του
ως προς την οδική ασφάλεια.
5. «Πρακτική δοκιµασία»: Η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς των υποψήφιων οδηγών ή των οδηγών ως προς τις δεξιότητες οδήγησής τους, η οποία περιλαµβάνει ειδικές δοκιµασίες
και πορεία στο δηµόσιο οδικό δίκτυο της Χώρας υπό κανονικές
συνθήκες κυκλοφορίας.
6. «Επόπτες»: Οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εποπτών που
ασκούν εποπτεία στο έργο των υπεύθυνων για τη διεξαγωγή των
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θεωρητικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιµασιών των υποψήφιων
οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση άδειας οδήγησης.
7. «Εποπτεία»: Ο έλεγχος ο οποίος διενεργείται από τους Επόπτες, ως µέλη της Επιτροπής Εποπτείας και Ενστάσεων, στις θεωρητικές και πρακτικές δοκιµασίες των υποψήφιων οδηγών και
των οδηγών µέσω:
α) τακτικών δειγµατοληπτικών επιτόπιων ελέγχων,
β) εκτάκτων επιτόπιων ελέγχων,
γ) ελέγχων κατόπιν καταγγελιών και
δ) αποµακρυσµένης εποπτείας, βάσει δειγµατοληψίας ή κατόπιν καταγγελίας ή ένστασης.
8. «Αξιολόγηση»: Η συστηµατική αποτίµηση της Αρµόδιας
αρχής ως προς τη διενέργεια των πρακτικών δοκιµασιών των υποψήφιων οδηγών και οδηγών επί τη βάσει των αποτελεσµάτων της
Εποπτείας, καθώς και των λοιπών διαθέσιµων σε αυτήν στοιχείων.
9. «Επιτροπή Εποπτείας και Ενστάσεων»: Η τριµελής Επιτροπή,
η οποία είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια της αποµακρυσµένης
εποπτείας και την εξέταση των ενστάσεων των υποψήφιων οδηγών και οδηγών.
10. «Φορέας χαρακτηρισµού οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος»: Φορέας ο οποίος υποδεικνύεται από τη Διεθνή Οµοσπονδία
Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.), τη Διεθνή Οµοσπονδία Μοτοσικλέτας
(Δ.Ο.Μ.), τη Διεθνή Οµοσπονδία Παλαιών Οχηµάτων (Δ.Ο.Π.Ο.)
και το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, αρµόδιος για να χαρακτηρίζει
«Όχηµα ιστορικού ενδιαφέροντος», να εκδίδει και να χορηγεί τη
«Βεβαίωση χαρακτηρισµού οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος»,
καθώς και το «Πιστοποιητικό συµµόρφωσης οχήµατος ιστορικού
ενδιαφέροντος».
11. «Όχηµα ιστορικού ενδιαφέροντος»: Κάθε όχηµα που έχει
ηλικία τριάντα (30) τουλάχιστον ετών από το έτος κατασκευής του,
ο ειδικός τύπος του δεν κατασκευάζεται πλέον, από ιστορικής
απόψεως συντηρείται και διατηρείται στην αρχική του κατάσταση,
δεν έχει υποστεί ουσιαστική αλλαγή στα τεχνικά χαρακτηριστικά
των κατασκευαστικών του στοιχείων και πληροί το σύνολο των νοµικών προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών των διεθνών κανονισµών που θέτουν η Δ.Ο.Α., η Δ.Ο.Μ., η Δ.Ο.Π.Ο. και το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, κατά περίπτωση, και χαρακτηρίζεται
ως τέτοιο από τον «Φορέα χαρακτηρισµού οχήµατος ιστορικού
ενδιαφέροντος».
12. «Βεβαίωση χαρακτηρισµού οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος»: Βεβαίωση που εκδίδεται και χορηγείται από τους Φορείς
χαρακτηρισµού οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος, δια της
οποίας χαρακτηρίζεται ένα όχηµα ως ιστορικού ενδιαφέροντος.
13. «Πιστοποιητικό συµµόρφωσης οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος»: Πιστοποιητικό που εκδίδεται και χορηγείται από τους
Φορείς χαρακτηρισµού οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος, διά
του οποίου βεβαιώνεται η συµµόρφωση οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος µε τις προϋποθέσεις του παρόντος.
14. «Φορέας διοργανώσεων οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος»: Φορέας που διενεργεί τις διοργανώσεις της περ. ε’ του άρθρου 49 του ν. 2696/1999 (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, Α’ 57).
ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ
Άρθρο 4
Γενικές ρυθµίσεις εκπαίδευσης
και εξέτασης υποψηφίων οδηγών
1. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση της θεωρητικής και
πρακτικής εκπαίδευσης, καθώς και για την εξέταση των υποψηφίων οδηγών είναι ο εφοδιασµός τους µε το αντίστοιχο Δελτίο
Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.). Το Δ.Ε.Ε. είναι έντυπο µε τριετή
ισχύ, το οποίο περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία του
υποψηφίου, καθώς και µνηµόνιο δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς και εκδίδεται από τον Φορέα Εξετάσεων κατόπιν της

διενέργειας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών
από οποιονδήποτε ιδιώτη ιατρό των ειδικοτήτων του Παραρτήµατος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) που διατηρεί νόµιµο ιατρείο
στη Χώρα ή από οποιονδήποτε ιατρό των ιδίων ειδικοτήτων, ο
οποίος συµµετέχει ή είναι µέλος ιατρικής εταιρείας οποιασδήποτε νοµικής µορφής που έχει την έδρα της στη Χώρα. Η ως άνω
διαδικασία διενέργειας ιατρικής εξέτασης ισχύει και για την ανανέωση αδειών οδήγησης οχηµάτων.
2. Για την παρακολούθηση θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης οι υποψήφιοι οδηγοί για τη χορήγηση άδειας οδήγησης
οχηµάτων κατηγορίας Β, όπως αυτή ορίζεται στην περ. στ’ της
παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 51/2012, πρέπει να έχουν συµπληρώσει το δέκατο έβδοµο (17ο) έτος της ηλικίας τους.
3. Προκειµένου να λάβουν µέρος στη θεωρητική εξέταση και
στην πρακτική δοκιµασία, οι υποψήφιοι οδηγοί υποχρεούνται να
έχουν πραγµατοποιήσει τον ελάχιστο αριθµό ωρών θεωρητικής
εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται στην απόφαση της περ. γ) της
παρ. 1 του άρθρου 30, και πρακτικής εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται στην απόφαση της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 30,
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Παραρτήµατος ΙΙ του π.δ.
51/2012 περί ελάχιστων απαιτήσεων για τις εξετάσεις οδήγησης.
Ο Φορέας Εξετάσεων της οικείας Περιφέρειας είναι αρµόδιος
για τον προγραµµατισµό της διεξαγωγής της θεωρητικής εξέτασης και της πρακτικής δοκιµασίας.
4. Στους υποψήφιους οδηγούς που έχουν πραγµατοποιήσει
τον ελάχιστο αριθµό ωρών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την παρ. 3, χορηγούνται βεβαίωση για την πιστοποίηση της θεωρητικής εκπαίδευσης, υπογεγραµµένη από
τον Διευθυντή Σπουδών του Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης
Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.), όπως αυτό προβλέπεται στο
άρθρο 8 του π.δ. 208/2002 (Α’ 194) και αντίστοιχα βεβαίωση για
απόδειξη ολοκλήρωσης της πρακτικής εκπαίδευσης υπογεγραµµένη από τον ιδιοκτήτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπο της Σχολής
Οδηγών.
5. Οι υποψήφιοι οδηγοί που έχουν συµπληρώσει το δέκατο
έβδοµο (17ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πραγµατοποιήσει
τον ελάχιστο αριθµό ωρών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης οχηµάτων κατηγορίας Β, δύνανται να λάβουν µέρος στις θεωρητικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιµασίες για τη χορήγηση
άδειας οδήγησης οχηµάτων κατηγορίας Β, που πραγµατοποιούνται από τον φορέα εξετάσεων.
6. Στους υποψηφίους της παρ. 5 που ολοκληρώνουν επιτυχώς
την πρακτική δοκιµασία για τη χορήγηση άδειας οδήγησης οχηµάτων κατηγορίας Β, παρέχεται η δυνατότητα οδήγησης µε συνοδό και χορηγείται προσωρινή άδεια οδήγησης, η οποία
εκδίδεται σύµφωνα µε τις
διαδικαστικές προϋποθέσεις των
άρθρων 42 έως 47 του ν. 4663/2020 (Α’ 30).
7. Με την προσωρινή άδεια οδήγησης επιτρέπεται η συνοδευόµενη οδήγηση:
α) Εντός της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας
του ενδιαφερόµενου και ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής εντός
της Περιφέρειας.
β) Για χρονικό διάστηµα έως και την ηµεροµηνία παραλαβής
του εντύπου της άδειας οδήγησης που εκδίδεται σύµφωνα µε το
Παράρτηµα Ι του π.δ. 51/2012.
8. Ο συνοδός οδηγός απαιτείται να πληροί σωρευτικά τις εξής
προϋποθέσεις:
α) να έχει συµπληρώσει την ηλικία των εικοσιπέντε (25) ετών,
β) να έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης κατηγορίας Β
πάνω από πέντε (5) έτη και
γ) να έχει την άδεια οδήγησης σε ισχύ την οποία φέρει µαζί
του.
9. Η άδεια οδήγησης του Παραρτήµατος Ι του π.δ. 51/2012 χορηγείται µε τη συµπλήρωση της ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών.
Στην περίπτωση που ο οδηγός έχει υποπέσει σε παράβαση κατά
τη διάρκεια της συνοδευόµενης οδήγησης, η οποία επισύρει
ποινή αφαίρεσης της άδειας οδήγησης, και εφόσον µε τη συµπλήρωση της προαναφερθείσας ηλικίας η ποινή αυτή βρίσκεται
σε ισχύ, η άδεια οδήγησης χορηγείται µετά την επιβολή των προβλεπόµενων στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) κυρώσεων.
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Άρθρο 5
Ειδική θεωρητική εκπαίδευση
1. Eιδική θεωρητική εκπαίδευση προβλέπεται για τους υποψήφιους οδηγούς:
α) που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική φοίτηση στο
δηµοτικό σχολείο και στο γυµνάσιο σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 1566/1985 (Α’ 167),
β) µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
γ) οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, ή
δ) οι οποίοι είναι κωφοί ή βαρήκοοι.
2. Για τους υποψήφιους της παρ. 1 προβλέπεται ειδική εκπαιδευτική προσέγγιση µε τη χρήση ειδικού εκπαιδευτικού υλικού,
το οποίο περιλαµβάνει ενδεικτικά εγχειρίδιο σε ψηφιακή µορφή,
όπου η παρουσίαση της ύλης δύναται να γίνεται µε ήχο, εικόνες,
σκίτσα, φωτογραφίες, κείµενο και βίντεο στην ελληνική νοηµατική γλώσσα.
Άρθρο 6
Θεωρητική εξέταση
1. Για την απόκτηση της άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας, ο υποψήφιος υποβάλλεται σε θεωρητική εξέταση για
να διαπιστωθεί ότι διαθέτει την απαιτούµενη γνώση των θεµάτων
της θεωρητικής εκπαίδευσης που καθορίζονται µε την περ. γ)
της παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος και των κανόνων οδικής
κυκλοφορίας σύµφωνα µε τις ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101).
2. Σε θεωρητική εξέταση υποβάλλονται όσοι αιτούνται για
πρώτη φορά άδεια οδήγησης για τις κατηγορίες Β’, ΑΜ, Α1, Α2
ή Α, C1 ή C, D1 ή Dσε Ερωτηµατολόγια που αποτελούνται από
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και µελέτες περίπτωσης, όπως
καθορίζονται µε την απόφαση της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου
30.
3. Το υλικό των εξετάσεων διατίθεται και σε ξένες γλώσσες,
πέραν της ελληνικής, όπως προβλέπεται στην απόφαση της περ.
γ) της παρ. 1 του άρθρου 30. Επίσης, διατίθεται στην ελληνική
µε χρήση ακουστικών µε ήχο, καθώς και στην ελληνική νοηµατική
γλώσσα.
4. Οι ερωτήσεις που περιλαµβάνονται στα Ερωτηµατολόγια
ορίζονται µε τυχαία επιλογή από Τράπεζα Θεµάτων Θεωρητικής
Εξέτασης (Τ.Θ.Θ.Ε.), η οποία συστήνεται και λειτουργεί στο
Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών. Η Τ.Θ.Θ.Ε. αναθεωρείται
ανά δύο (2) έτη µε µέριµνα της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας
και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Δικαίωµα ένταξης ερωτήσεων στην Τ.Θ.Θ.Ε. έχουν τα πρόσωπα
που καθορίζονται µε την απόφαση της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 30.
Άρθρο 7
Επιτηρητές θεωρητικής εξέτασης
1. Οι επιτηρητές της θεωρητικής εξέτασης είναι υπάλληλοι των
κατηγοριών ΠΕ, TE και ΔΕ των υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που ορίζονται µε
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη. Για τον σκοπό αυτόν καταρτίζεται πίνακας µε τα στοιχεία των επιτηρητών.
2. Βάσει του πίνακα της παρ. 1, την ηµέρα των εξετάσεων, ο
Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Περιφερειακής Ενότητας ορίζει δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους
της οικείας Διεύθυνσης, ανά αίθουσα, ως επιτηρητές της θεωρητικής εξέτασης.
3. Με απόφαση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, δύνανται να
ορίζονται ως επιτηρητές της θεωρητικής εξέτασης και υπάλληλοι
άλλων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας, βάσει του πίνακα της παρ. 1.
4. Ειδικώς στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ο οικείος Περιφερειάρχης δύναται να ζητήσει να ορισθούν
ως επιτηρητές και υπάλληλοι από Διευθύνσεις που ανήκουν σε
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άλλες Περιφέρειες, εκτός της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή, ο ορισµός του υπαλλήλου πραγµατοποιείται µε κοινή απόφαση των οικείων
Περιφερειαρχών.
5. Οι υπάλληλοι που αναφέρονται στην παρ. 4 ενηµερώνονται
για τον ορισµό τους ως επιτηρητών κατά την αµέσως προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα των εξετάσεων, µε µέριµνα
του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφερειακής Ενότητας που ζητά τον ορισµό τους.
6. Υπεύθυνος της αίθουσας ορίζεται ο αρχαιότερος σε κατηγορία και βαθµό και, στην περίπτωση ισόβαθµων, ο επιτηρητής
µε περισσότερο πλεονάζοντα χρόνο στον συγκεκριµένο βαθµό.
Άρθρο 8
Διαδικασία θεωρητικής εξέτασης
1. Ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα των εξετάσεων την
ηµέρα και ώρα που αναγράφεται στο Δ.Ε.Ε. και επιδεικνύει
στους επιτηρητές της θεωρητικής εξέτασης το Δ.Ε.Ε. και την
ταυτότητά του ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρµόδιας
αστυνοµικής αρχής ή το διαβατήριό του ή, εφόσον δεν είναι Έλληνας πολίτης, την άδεια διαµονής του ή την Άδεια Διαµονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) και, σε περίπτωση που αυτή δεν έχει
χορηγηθεί, την απόφαση χορήγησης Α.Δ.Ε.Τ., που χορηγεί η
Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
2. Κάθε εξεταστικό κέντρο είναι εξοπλισµένο:
α) µε φορητή συσκευή µε την οποία ανιχνεύεται οποιαδήποτε
µορφή ασύρµατης επικοινωνίας, η οποία χρησιµοποιείται από
τους επιτηρητές κατά την είσοδο των υποψηφίων στην αίθουσα
των εξετάσεων, καθώς και κατά τη διάρκεια της εξέτασης,
β) µε φορητή κάµερα µε αποσπώµενη κάρτα µνήµης, µε την
οποία πραγµατοποιείται στιγµιαία λήψη φωτογραφίας κάθε υποψηφίου κατά την είσοδό του στο εξεταστικό κέντρο, πριν από την
έναρξη της διαδικασίας θεωρητικής εξέτασης και
γ) µε οθόνη, η οποία αναπαράγει οπτικοακουστικό υλικό για
την ενηµέρωση των υποψηφίων σχετικά µε την διαδικασία της
θεωρητικής εξέτασης, τις απαγορεύσεις και τις κυρώσεις που
καθορίζονται µε την απόφαση της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου
30 πριν από την έναρξη της θεωρητικής εξέτασης.
Ο ως άνω εξοπλισµός ελέγχεται και τίθεται σε λειτουργία µε
µέριµνα και ευθύνη των επιτηρητών της θεωρητικής εξέτασης.
3. Πριν από την έναρξη της θεωρητικής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών και οδηγών διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας
σε δύο στάδια:
α) Σε πρώτο στάδιο από τους επιτηρητές της θεωρητικής εξέτασης βάσει των προσωπικών στοιχείων του υποψηφίου, όπως
εµφανίζονται στην οθόνη των υπολογιστών που βρίσκονται στο
εξεταστικό κέντρο, στο Δ.Ε.Ε. και στα έγγραφα της παρ. 1. Ο
υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή αναγραφή των προσωπικών του στοιχείων στα προαναφερόµενα έγγραφα. Αν, κατά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας, διαπιστωθούν
διαφορές στα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων, όπως αναγραµµατισµός ονόµατος, ο υποψήφιος αποβάλλεται από τη διαδικασία θεωρητικής εξέτασης µε µέριµνα του υπευθύνου της
αίθουσας. Ο υποψήφιος που αποβάλλεται από τη διαδικασία έχει
το δικαίωµα να υποβάλει αίτηση διόρθωσης των προσωπικών του
στοιχείων στον φορέα εξετάσεων, ο οποίος, µετά από τη διόρθωση, επαναπρογραµµατίζει τη συµµετοχή του υποψηφίου στη
θεωρητική εξέταση.
β) Σε δεύτερο στάδιο, µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων. Για
την εισαγωγή τους στο εξεταστικό σύστηµα, οι υποψήφιοι κάνουν χρήση ψηφιακών διαπιστευτηρίων. Η αυθεντικοποίηση των
υποψηφίων γίνεται κατόπιν επιλογής ενός από τους τρόπους που
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (Α’
184).
4. Αν, κατά τη διενέργεια των ελέγχων ταυτοπροσωπίας της
παρ. 3 ή κατόπιν άσκησης ελέγχου από τους επόπτες του Μητρώου Εποπτών, διαπιστωθεί απόπειρα τέλεσης ή τέλεση πλαστογραφίας ή παραπλάνησης των επιτηρητών της θεωρητικής
εξέτασης ή των εποπτών ως προς την ταυτότητα του υποψηφίου,
ή αν ο υποψήφιος καταλαµβάνεται να υποβοηθείται µε οποιοδή-
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ποτε τρόπο, ή να παραβαίνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται
µε την απόφαση της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 30, ο υποψήφιος αποβάλλεται από τη διαδικασία θεωρητικής εξέτασης µε
ευθύνη των επιτηρητών της θεωρητικής εξέτασης, και σε περίπτωση παρουσίας επόπτη µε ευθύνη του επόπτη, και το Δ.Ε.Ε.
ακυρώνεται. Ο υποψήφιος έχει δικαίωµα επανέκδοσης του Δ.Ε.Ε.
και εκ νέου προγραµµατισµού συµµετοχής του στη θεωρητική
εξέταση µετά από την πάροδο δύο (2) ετών από τη διαπίστωση
της παράβασης και την εκ νέου παρακολούθηση των ελάχιστων
απαιτούµενων µαθηµάτων θεωρητικής εκπαίδευσης που προβλέπονται στην περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 30.
Άρθρο 9
Δειγµατοληπτικός έλεγχος ταυτοπροσωπίας
υποψήφιων οδηγών και οδηγών
1. Η ψηφιακή φωτογραφία των υποψηφίων χρησιµοποιείται
αποκλειστικά για τη διενέργεια, σε δεύτερο χρόνο, δειγµατοληπτικού ελέγχου ταυτοπροσωπίας από την αρµόδια αρχή. Για τη
διενέργεια του δειγµατοληπτικού ελέγχου ταυτοπροσωπίας, η
ψηφιακή φωτογραφία του υποψηφίου, που λαµβάνεται σύµφωνα
µε την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 8, διασταυρώνεται, µε τη
χρήση ηλεκτρονικών µέσων, µε την αντίστοιχη φωτογραφία που
συµπεριλαµβάνεται στο Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου.
2. Οι ψηφιακές φωτογραφίες των υποψηφίων αποθηκεύονται
στην αποσπώµενη κάρτα µνήµης, η οποία, µετά το πέρας της θεωρητικής εξέτασης, αποστέλλεται, µε µέριµνα των επιτηρητών
της θεωρητικής εξέτασης, στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας. Τα ανωτέρω δεδοµένα διατηρούνται
για τον σκοπό της διενέργειας δειγµατοληπτικού ελέγχου ταυτοπροσωπίας, καθώς και τη στατιστική επεξεργασία για χρονικό
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες από την
ηµέρα διεξαγωγής της θεωρητικής εξέτασης. Μετά το πέρας του
ως άνω χρονικού διαστήµατος, οι φωτογραφίες διαγράφονται.
Κατ’ εξαίρεση, αν έχει εκκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική διαδικασία ή διαδικασία αποµακρυσµένης εποπτείας σύµφωνα µε το άρθρο 20, οι φωτογραφίες
διατηρούνται µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών,
λαµβανοµένων των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν λόγω µέτρα καταγράφονται σε
κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας για το Υπουργείο Υποδοµών
και Μεταφορών που ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, και
για τις Περιφέρειες που εκτελούν πράξεις επεξεργασίας ως
Εκτελούντες την
Επεξεργασία, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του
Κανονισµού (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) και τον ν.
4624/2019 (Α’ 137).
3. Αν, κατά τη διενέργεια του δειγµατοληπτικού ελέγχου ταυτοπροσωπίας, διαπιστωθεί η τέλεση πλαστογραφίας ή παραπλάνησης των επιτηρητών της θεωρητικής εξέτασης ή των εποπτών
ως προς την ταυτότητα του υποψηφίου:
α) Ο υποψήφιος θεωρείται ότι απέτυχε στη θεωρητική εξέταση
και το Δ.Ε.Ε. ακυρώνεται. Ο υποψήφιος έχει δικαίωµα υποβολής
αίτησης επανέκδοσης του Δ.Ε.Ε. και εκ νέου προγραµµατισµού
συµµετοχής στη θεωρητική εξέταση µετά από την πάροδο δύο
(2) ετών από τη διαπίστωση της παράβασης. Για την επανέκδοση
του Δ.Ε.Ε. και τη συµµετοχή του στη θεωρητική εξέταση απαιτείται η εκ νέου παρακολούθηση των ελάχιστων απαιτούµενων
µαθηµάτων θεωρητικής εκπαίδευσης που προβλέπονται στην
περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 30.
β) Αν, κατά τη διαπίστωση της παράβασης, ο υποψήφιος έχει
ολοκληρώσει την πρακτική εκπαίδευση και την αντίστοιχη δοκιµασία και του έχει χορηγηθεί προσωρινή άδεια οδήγησης ή
άδεια οδήγησης, ανακαλείται η προσωρινή άδεια ή η άδεια οδήγησης που του έχει χορηγηθεί. Ο υποψήφιος έχει δικαίωµα υποβολής αίτησης επανέκδοσης του Δ.Ε.Ε. και εκ νέου
προγραµµατισµού συµµετοχής του στη θεωρητική εξέταση και
την πρακτική δοκιµασία, µετά από την πάροδο δύο (2) ετών από
τη διαπίστωση της παράβασης. Για την επανέκδοση του Δ.Ε.Ε.
και τη συµµετοχή του στις εξετάσεις, απαιτείται η εκ νέου παρα-

κολούθηση των ελάχιστων απαιτούµενων µαθηµάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης που προβλέπονται στις περ. γ)
και ε) της παρ. 1 του άρθρου 30 αντίστοιχα.
Άρθρο 10
Θεωρητική εξέταση ατόµων που δεν έχουν
ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ατόµων
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και όσων
δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα
1. Ειδική θεωρητική εξέταση προβλέπεται για τους υποψήφιους οδηγούς:
α) που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση,
β) µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
γ) που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.
2. Πέραν των προβλεπόµενων στο άρθρο 8, για τη θεωρητική
εξέταση των ανωτέρω κατηγοριών υποψήφιων οδηγών εφαρµόζονται, αντίστοιχα, τα ακόλουθα:
α) Οι υποψήφιοι για την απόκτηση άδειας οδήγησης όλων των
κατηγοριών οχηµάτων, που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 1566/1985 (Α’ 167),υποβάλλονται σε ειδική θεωρητική
εξέταση µε τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών του µηχανογραφικού συστήµατος µε εκφώνηση των αντίστοιχων ερωτηµατολογίων. Για την υπαγωγή τους στη θεωρητική εξέταση του πρώτου
εδαφίου οι υποψήφιοι υποβάλλουν υποχρεωτικά, ταυτόχρονα µε
την αίτηση για αρχική έκδοση του Δ.Ε.Ε., βεβαίωση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων ότι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή, αν τέτοια βεβαίωση δεν δύναται να εκδοθεί, βεβαίωση περί µη έκδοσης και µη ύπαρξης διαθέσιµων στοιχείων της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
β) Η θεωρητική εξέταση των υποψήφιων οδηγών, οι οποίοι παρουσιάζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, πραγµατοποιείται µε
τη διαδικασία της περ. α). Για την υπαγωγή τους στην διαδικασία
αυτή, οι υποψήφιοι υποβάλλουν στον Φορέα Εξετάσεων ειδική
διαγνωστική έκθεση, η οποία χορηγείται ή έχει χορηγηθεί από
κρατική δοµή, ιδίως από τα Κέντρα Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), ή τα Κέντρα
Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), ή τα
Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών
Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)ή τα Κέντρα Διάγνωσης,
Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.), τα Ιατροπαιδαγωγικά
Κέντρα (ΙΠΔ), τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και
Εφήβων (Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, καθώς και
την Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.) που
λειτουργεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ή από εξειδικευµένο σε θέµατα
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ψυχίατρο.
γ) Υποψήφιοι που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα δύνανται να εξετάζονται σε µία από τις ξένες γλώσσες που είναι διαθέσιµες µέσω του κατάλληλου µηχανογραφικού συστήµατος.
Όσοι δεν γνωρίζουν κάποια από τις διαθέσιµες ξένες γλώσσες
του συστήµατος, αλλά κατανοούν την ελληνική γλώσσα, δύνανται να εξετάζονται µε τη διαδικασία της περ. α).
Άρθρο 11
Θεωρητική εξέταση κωφών και βαρήκοων
υποψήφιων οδηγών και οδηγών
1. Πέραν των προβλεπόµενων στο άρθρο 8, για τη θεωρητική
εξέταση κωφών και βαρήκοοων υποψήφιων οδηγών ή οδηγών
εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
α) Πριν από την έναρξη της διαδικασίας θεωρητικής εξέτασης
και µε στόχο την ενηµέρωσή τους ή την παροχή διευκρινίσεων
από τους επιτηρητές δύνανται να χρησιµοποιούν διερµηνέα ελληνικής νοηµατικής γλώσσας ή χειλεανάγνωσης, η δαπάνη του
οποίου βαρύνει τον ίδιο τον εξεταζόµενο, ή να κάνουν χρήση της
Υπηρεσίας Εξ Αποστάσεως Διερµηνείας ή Χειλεανάγνωσης του
Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών µέσω βιντεοκλήσης. O υποψήφιος
οδηγός ή οδηγός δηλώνει στην αίτησή του για χορήγηση άδειας
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οδήγησης που υποβάλλει στον Φορέα Εξετάσεων ότι στη θεωρητική εξέταση θα κάνει χρήση διερµηνέα και η δήλωση αυτή
αναγράφεται στο Δ.Ε.Ε.. Ο διερµηνέας, που προσέρχεται στον
χώρο της θεωρητικής εξέτασης µε µέριµνα του εξεταζοµένου,
διαθέτει πιστοποίηση από την Οµοσπονδία Κωφών Ελλάδας ή το
Εθνικό Ίδρυµα Κωφών ή το Σωµατείο Διερµηνέων Ελληνικής
Νοηµατικής Γλώσσας, την οποία επιδεικνύει στους επιτηρητές.
Οι επιτηρητές αναφέρουν την πιστοποίηση και τα στοιχεία του
διερµηνέα στο Δ.Ε.Ε..
β) Υποβάλλονται σε θεωρητική εξέταση µε την προβολή βίντεο
που εµφανίζεται στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή και
περιλαµβάνει, τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις, τα σχήµατα και τα
κείµενα µεταφρασµένα στην ελληνική νοηµατική γλώσσα, καθώς
και υπότιτλους. Ο υποψήφιος επιλέγει τη σωστή απάντηση ακολουθώντας τις υποδείξεις του βίντεο.
2. Για την υπαγωγή τους στη θεωρητική εξέταση της παρ. 1,
οι υποψήφιοι που είναι κωφοί ή βαρήκοοι υποβάλλουν στον
Φορέα Εξετάσεων Πιστοποιητικό Αναπηρίας από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή από τις Ανώτατες Υγειονοµικές
Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17
του ν. 4058/2012 (Α’ 63).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
Άρθρο 12
Πρακτική εκπαίδευση
1. Η έναρξη των µαθηµάτων της πρακτικής εκπαίδευσης για
τη χορήγηση άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας, πραγµατοποιείται µόνο µετά από την περάτωση των µαθηµάτων θεωρητικής εκπαίδευσης του υποψήφιου οδηγού στην κατηγορία Β.
2. Κάθε υποψήφιος οδηγός που προσέρχεται στον φορέα εξετάσεων, προκειµένου να συµµετέχει σε πρακτική δοκιµασία, υποχρεούται να έχει παρακολουθήσει τα ελάχιστα µαθήµατα
πρακτικής εκπαίδευσης, σε αντίστοιχης κατηγορίας εκπαιδευτικό
όχηµα, που προβλέπονται στην απόφαση της περ. ε) της παρ. 1
του άρθρου 30. Υποψήφιος που έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης µιας εκ των κατηγοριών Β, ΑΜ, Α1, Α2, Α, C1, C, D1 ή D,
δύναται, εφόσον το επιθυµεί, να παρακολουθήσει µαθήµατα
πρακτικής εκπαίδευσης σε αντίστοιχης κατηγορίας οχήµατα
νέας τεχνολογίας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.
4710/2020 (Α’ 142).
Άρθρο 13
Πρακτική δοκιµασία
1. Μετά από την επιτυχή θεωρητική εξέταση και την ολοκλήρωση της πρακτικής εκπαίδευσης, ακολουθεί η πρακτική δοκιµασία για την κατηγορία οδήγησης που έχει ζητήσει ο υποψήφιος
οδηγός.
2. Η πρακτική δοκιµασία υποψήφιων οδηγών για την απόκτηση
άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α χωρίζεται στα εξής
τέσσερα (4) µέρη:
α) Προετοιµασία οδηγού και έλεγχοι ασφάλειας οχήµατος, κατά
την οποία ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε προκαθορισµένες ερωτήσεις και να αποδείξει ότι διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για την προετοιµασία ασφαλούς οδήγησης του οχήµατος,
β) δοκιµασία ελιγµών, η οποία πραγµατοποιείται εκτός οδικού
δικτύου σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο ελιγµών,
γ) πορεία, η οποία συνίσταται στον έλεγχο της οδηγικής ικανότητας και συµπεριφοράς του οδηγού, εντός οδικού δικτύου, σε
φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας υπό την καθοδήγηση του
εξεταστή,
δ) πορεία χωρίς καθοδήγηση, η οποία συνίσταται στον έλεγχο
της οδηγικής συµπεριφοράς του οδηγού και της ικανότητάς του
για λήψη οδηγικών αποφάσεων, εντός οδικού δικτύου, σε φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας χωρίς την καθοδήγηση του εξεταστή.
3. Η πρακτική δοκιµασία υποψήφιων οδηγών για την απόκτηση
άδειας οδήγησης κατηγορίας Β χωρίζεται στα εξής τέσσερα (4)
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µέρη:
α) Προετοιµασία οδηγού και έλεγχοι ασφάλειας οχήµατος, κατά
την οποία ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε προκαθορισµένες ερωτήσεις και να αποδείξει ότι διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για την προετοιµασία ασφαλούς οδήγησης του οχήµατος,
β) πορεία, η οποία συνίσταται στον έλεγχο της οδηγικής ικανότητας, συµπεριλαµβανοµένης της ικανότητας του οδηγού να
πραγµατοποιήσει ελιγµούς οπισθοπορείας, και συµπεριφοράς του
οδηγού, εντός οδικού δικτύου, σε φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας υπό την καθοδήγηση του εξεταστή,
γ) δοκιµασίες στάθµευσης οχήµατος που συνίστανται στον
έλεγχο της οδηγικής ικανότητας του υποψήφιου οδηγού να πραγµατοποιήσει ελιγµούς στάθµευσης του οχήµατος, µε ή χωρίς οπισθοπορεία, εντός και εκτός οδικού δικτύου, σε επιτρεπόµενο
χώρο στάθµευσης,
δ) πορεία χωρίς καθοδήγηση, η οποία συνίσταται στον έλεγχο
της οδηγικής συµπεριφοράς του οδηγού και της ικανότητάς του
για λήψη οδηγικών αποφάσεων, σε φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας χωρίς την καθοδήγηση του εξεταστή, αλλά µε τη
χρήση πλοηγού.
4. Η πρακτική δοκιµασία υποψήφιων οδηγών για την απόκτηση
άδειας οδήγησης κατηγορίας ΒΕ χωρίζεται στα εξής πέντε (5)
µέρη:
α) Προετοιµασία οδηγού και έλεγχοι ασφάλειας οχήµατος, κατά
την οποία ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε προκαθορισµένες ερωτήσεις και να αποδείξει ότι διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για την προετοιµασία ασφαλούς οδήγησης του ρυµουλκού
και ρυµουλκούµενου οχήµατος,
β) ζεύξη και απόζευξη ρυµουλκούµενου οχήµατος, όπου ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε προκαθορισµένες ερωτήσεις για
τον έλεγχο της ικανότητάς του να ζεύξει και να αποζεύξει µε
ασφάλεια το ρυµουλκούµενο όχηµα και εφόσον του ζητηθεί, να
πραγµατοποιήσει τη διαδικασία της ζεύξης και απόζευξης,
γ) πορεία, η οποία συνίσταται στον έλεγχο της οδηγικής ικανότητας και συµπεριφοράς του οδηγού, εντός οδικού δικτύου, σε
φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας υπό την καθοδήγηση του
εξεταστή,
δ) δοκιµασίες οπισθοπορείας και στάθµευσης οχήµατος που
συνίστανται στον έλεγχο της οδηγικής ικανότητας του υποψήφιου
οδηγού να πραγµατοποιήσει ελιγµούς οπισθοπορείας και στάθµευσης του ρυµουλκού και του ρυµουλκούµενου οχήµατος, εντός
και εκτός οδικού δικτύου, σε επιτρεπόµενο χώρο στάθµευσης,
ε) πορεία χωρίς καθοδήγηση, η οποία συνίσταται στον έλεγχο
της οδηγικής συµπεριφοράς του οδηγού και της ικανότητάς του
για λήψη οδηγικών αποφάσεων, σε φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας χωρίς την καθοδήγηση του εξεταστή, αλλά µε τη
χρήση πλοηγού.
5. Η πρακτική δοκιµασία υποψήφιων οδηγών για την απόκτηση
άδειας οδήγησης κατηγορίας C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE χωρίζεται στα εξής πέντε (5) µέρη:
α) Προετοιµασία οδηγού και έλεγχοι ασφάλειας οχήµατος, κατά
την οποία ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε προκαθορισµένες ερωτήσεις και να αποδείξει ότι διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για την προετοιµασία ασφαλούς οδήγησης του οχήµατος,
β) ζεύξη και απόζευξη συρµού και αρθρωτού οχήµατος, όπου
ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε προκαθορισµένες ερωτήσεις για τον έλεγχο της ικανότητάς του να ζεύξει και να αποζεύξει
µε ασφάλεια τον συρµό ή το αρθρωτό όχηµα, και εφόσον του ζητηθεί, να πραγµατοποιήσει τη διαδικασία της ζεύξης και απόζευξης,
γ) πορεία, η οποία συνίσταται στον έλεγχο της οδηγικής ικανότητας και συµπεριφοράς του οδηγού, εντός οδικού δικτύου, σε
φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας υπό την καθοδήγηση του
εξεταστή,
δ) δοκιµασίες οπισθοπορείας και στάθµευσης οχήµατος που
συνίστανται στον έλεγχο της οδηγικής ικανότητας του υποψήφιου
οδηγού να πραγµατοποιήσει ελιγµούς οπισθοπορείας και στάθµευσης του οχήµατος, εντός και εκτός οδικού δικτύου, σε επιτρεπόµενο χώρο στάθµευσης,
ε) πορεία χωρίς καθοδήγηση, η οποία συνίσταται στον έλεγχο
της οδηγικής συµπεριφοράς του οδηγού και της ικανότητάς του
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για λήψη οδηγικών αποφάσεων, σε φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας χωρίς την καθοδήγηση του εξεταστή, αλλά µε τη
χρήση πλοηγού.
6. Για τον έλεγχο της ικανότητας, την αξιολόγηση των προσόντων και συµπεριφοράς, τη διάρκεια και τον τόπο εξέτασης των
υποψήφιων οδηγών εφαρµόζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του
Παραρτήµατος ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101).
Άρθρο 14
Διαδικασία πρακτικής δοκιµασίας
υποψήφιων οδηγών και οδηγών
1. Ο Φορέας Εξετάσεων είναι αρµόδιος για τον προγραµµατισµό της πρακτικής δοκιµασίας, αφού προσκοµισθεί το Δ.Ε.Ε. του
υποψηφίου από τον ίδιο ή από τον νόµιµο εκπρόσωπό του και εφόσον αποδεικνύεται µε κάθε πρόσφορο µέσο η καταβολή του προβλεπόµενου στην παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4155/2013 (Α’ 120)
παραβόλου για την πρακτική δοκιµασία.
2. Η πρακτική δοκιµασία όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης υποψήφιων οδηγών και οδηγών γίνεται αποκλειστικά µε τα
οχήµατα και τις µοτοσικλέτες των σχολών οδηγών, σε εκπαιδευτικό όχηµα της κατηγορίας για την οποία ο εξεταζόµενος έχει ζητήσει την άδεια οδήγησης, µε την υποχρεωτική παρουσία
εκπαιδευτή που έχει την κατάλληλη άδεια για τον σκοπό αυτόν.
3. Η πρακτική δοκιµασία όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης διενεργείται από έναν εξεταστή, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση της αρµόδιας αρχής. Κατά τη διενέργεια πρακτικής
δοκιµασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων, παρίστανται µέσα στο όχηµα ο εξεταστής,
και ο εκπαιδευτής του υποψήφιου οδηγού, ο οποίος έχει τον χειρισµό των ποδοµοχλών. Σε περίπτωση κωφού και βαρήκοου υποψήφιου οδηγού που έχει ζητήσει παρουσία διερµηνέα της
ελληνικής νοηµατικής γλώσσας, ο διερµηνέας µπορεί να παραβρίσκεται στο οπίσθιο τµήµα του οχήµατος. Η πρακτική δοκιµασία
των υποψήφιων οδηγών και οδηγών µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων πραγµατοποιείται µε τον υποψήφιο να επιβαίνει µόνος του
επί της εκπαιδευτικής µοτοσικλέτας ή του εκπαιδευτικού µοτοποδηλάτου, ακολουθούµενος από εκπαιδευτικό όχηµα.
4. Πριν από την έναρξη της πρακτικής δοκιµασίας, οι υποψήφιοι
οδηγοί και οδηγοί έχουν το δικαίωµα ελεύθερης οδήγησης έως
πέντε (5) λεπτών χωρίς να υπόκεινται σε αξιολόγηση, εφόσον το
επιθυµούν. Ο χρόνος ελεύθερης οδήγησης προσµετράται στον
συνολικό χρόνο διεξαγωγής της πρακτικής δοκιµασίας.
5. Η πρακτική δοκιµασία υποψήφιου οδηγού και οδηγού, όπως
και η πρακτική εκπαίδευσή του, γίνονται σε αστικές οδούς στις
οποίες παρουσιάζονται βαθµοί δυσκολίας και συνθήκες παρόµοιες µε αυτές που συναντά κάθε οδηγός. Επίσης, εφόσον είναι
δυνατόν, χρησιµοποιούνται οδοί εκτός κατοικηµένων περιοχών,
οδοί ταχείας κυκλοφορίας και αυτοκινητόδροµοι.
6. Οι οδηγίες και οι παρατηρήσεις του εξεταστή δίδονται µε
τρόπο ώστε να µπορούν να γίνουν κατανοητές από τους υποψήφιους οδηγούς και οδηγούς.
7. Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί που είναι κωφοί ή βαρήκοοι,
κατόπιν δήλωσής τους κατά την έκδοση του Δ.Ε.Ε., εφόσον το επιθυµούν, κάνουν χρήση της Υπηρεσίας Εξ Αποστάσεως Διερµηνείας ή Χειλεανάγνωσης του Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών µέσω
βιντεοκλήσης, πριν από την έναρξη της πορείας ή χρησιµοποιούν
διερµηνέα ελληνικής νοηµατικής γλώσσας ή χειλεανάγνωσης, η
δαπάνη του οποίου βαρύνει τον ίδιο τον εξεταζόµενο. Διαφορετικά, ο εξεταστής δεν διενεργεί την εξέταση. Ο διερµηνέας που
προσέρχεται στον χώρο της πρακτικής δοκιµασίας µε µέριµνα του
εξεταζοµένου, διαθέτει πιστοποίηση από την Οµοσπονδία Κωφών
Ελλάδας ή το Εθνικό Ίδρυµα Κωφών ή το Σωµατείο Διερµηνέων
Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας, την οποία και επιδεικνύει στον
εξεταστή.
8. Μετά το πέρας της πρακτικής δοκιµασίας, ο εξεταστής µεριµνά για τη σύνταξη πρακτικού διενέργειας της πρακτικής δοκιµασίας, το οποίο αποστέλλει υπογεγραµµένο στον φορέα
εξετάσεων.
9. Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής δοκιµασίας, χορηγούνται η προσωρινή άδεια οδήγησης σύµφωνα µε

την περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4663/2020 (Α’ 30)
και, στη συνέχεια, η άδεια οδήγησης για την κατηγορία την οποία
έχει ζητήσει ο ενδιαφερόµενος. Αν ο υποψήφιος αποτύχει, υποχρεούται σε εκ νέου παρακολούθηση του ελάχιστου αριθµού µαθηµάτων πρακτικής εκπαίδευσης που προβλέπεται στην
απόφαση της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 30.
Άρθρο 15
Οπτικοακουστική καταγραφή πρακτικής δοκιµασίας
1. Η πρακτική δοκιµασία των υποψήφιων οδηγών και οδηγών
όλων των κατηγοριών οχηµάτων καταγράφεται µε τη χρήση οπτικοακουστικών µέσων.
2. Πριν από την έναρξη των πρακτικών δοκιµασιών για τις
οποίες έχει προγραµµατισθεί η συµµετοχή του, ο εξεταστής παραλαµβάνει φορητή κάµερα από τη Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφέρειας. Η φορητή κάµερα είναι, κατ’ ελάχιστον, υψηλής ευκρίνειας, µε δυνατότητα λήψης τριακοσίων
εξήντα (360) µοιρών και διαθέτει µικρόφωνο και ειδική αποσπώµενη κάρτα µνήµης, στην οποία αποθηκεύεται όλη η διαδικασία
της πρακτικής δοκιµασίας.
3. Ο εξεταστής, κατόπιν διενέργειας ελέγχου της ορθής λειτουργίας της κάµερας και της σωστής τοποθέτησης της αποσπώµενης κάρτας µνήµης, τοποθετεί τη φορητή κάµερα µε
ευθύνη του µέσα στο εκπαιδευτικό όχηµα και θέτει αυτή σε λειτουργία. Για την καταγραφή της πρακτικής δοκιµασίας µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, ο εξεταστής τοποθετεί µε ευθύνη
του τη φορητή κάµερα µέσα στο εκπαιδευτικό όχηµα κατηγορίας
Β, το οποίο ακολουθεί την εκπαιδευτική µοτοσικλέτα. Η κάµερα
απεικονίζει ευδιάκριτα ολόκληρη την καµπίνα του οχήµατος και
τους συµµετέχοντες στη διαδικασία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της
πρακτικής δοκιµασίας ο εξεταστής διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της κάµερας και την καταγραφή της πρακτικής δοκιµασίας. Αν, πριν από την έναρξη της πρακτικής δοκιµασίας,
διαπιστωθεί µη λειτουργία της κάµερας για οποιονδήποτε λόγο,
η εξέταση δεν διενεργείται και δεν προσµετράται στον αριθµό
εξετάσεων της παρ. 1 του άρθρου 21. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της κάµερας κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η εξέταση διακόπτεται µε ευθύνη του εξεταστή. Σε αµφότερες τις
περιπτώσεις, η εξέταση του υποψηφίου επαναπρογραµµατίζεται
ατελώς για την πρώτη διαθέσιµη ηµεροµηνία.
4. Μετά το πέρας της εξέτασης ο εξεταστής αφαιρεί από το
όχηµα την κάµερα και εξάγει από αυτήν την αποσπώµενη κάρτα
µνήµης. Εντός µιας (1) εργάσιµης ηµέρας από τη λήξη της εξέτασης ο εξεταστής υποχρεούται να παραδώσει την κάµερα και
την κάρτα µνήµης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφέρειας, µαζί µε το πρακτικό δοκιµασίας σύµφωνα µε
την παρ. 8 του άρθρου 14 και, εφόσον ο υποψήφιος έχει επιτύχει,
το Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας παραλαµβάνει την
κάµερα και την κάρτα µνήµης, αφού ελέγξει ότι η τελευταία περιέχει το προβλεπόµενο αποθηκευµένο υλικό σε κατάλληλη
µορφή. Αν διαπιστωθεί ότι η κάρτα µνήµης δεν περιέχει το προβλεπόµενο αποθηκευµένο υλικό, οι εξετάσεις που πραγµατοποιήθηκαν από τον εν λόγω εξεταστή ακυρώνονται και οι εξετάσεις
των υποψηφίων επαναπρογραµµατίζονται ατελώς για την πρώτη
διαθέσιµη ηµεροµηνία.
5. Η κάµερα φυλάσσεται σε ασφαλές µέρος µέχρι την παράδοσή της προς χρήση στον επόµενο εξεταστή. Η κάρτα µνήµης
µε το αποθηκευµένο οπτικοακουστικό υλικό της πρακτικής δοκιµασίας προστατεύεται από οποιαδήποτε παρέµβαση και µε ευθύνη του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφέρειας φυλάσσεται σε ασφαλές µέρος,
αρχειοθετείται ανά εξεταστή και ανά ηµέρα και φέρει υποχρεωτικά διακριτικό γνώρισµα που περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστον, την
ηµεροµηνία διενέργειας της εξέτασης και το όνοµα του εξεταστή. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας καθίσταται ο ίδιος ή δύναται να ορίζει
υπάλληλο ως υπεύθυνο ασφαλείας για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, εµπιστευτικότητας και διαθεσιµότητας του οπτικοακουστικού υλικού.
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6. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ή ο εξουσιοδοτηµένος από αυτόν υπάλληλος διαβιβάζει την κάρτα µνήµης µε το αποθηκευµένο
οπτικοακουστικό υλικό στην αρµόδια αρχή, κατόπιν υποβολής
αιτήµατος της εν λόγω µονάδας, µεριµνώντας για τη δηµιουργία,
αρχειοθέτηση και τήρηση αντιγράφου αυτής κατ’ αναλογία της
παρ. 5.
7. Η κάρτα µνήµης µε το αποθηκευµένο οπτικοακουστικό υλικό
περιέχει υλικό:
α) από το εσωτερικό του εκπαιδευτικού οχήµατος, όπου απεικονίζονται τα χειριστήρια του οχήµατος και όλοι οι συµµετέχοντες στη διαδικασία της πρακτικής δοκιµασίας και
β) από το εξωτερικό του εκπαιδευτικού οχήµατος, όπου απεικονίζεται το οδικό δίκτυο στο οποίο κινείται το εκπαιδευτικό
όχηµα και το οποίο περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο για
τους σκοπούς της αξιολόγησης και εποπτείας της πρακτικής δοκιµασίας, λαµβανοµένων των αναγκαίων τεχνικών µέτρων για τη
µη καταγραφή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων χρηστών της οδού, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην απόφαση
της παρ. 2 του άρθρου 30.
Η καταγραφή του οπτικοακουστικού υλικού γίνεται για τους
σκοπούς της διαφάνειας, της αξιοπιστίας, του ελέγχου και της
εποπτείας της διενέργειας της πρακτικής δοκιµασίας των υποψήφιων οδηγών και οδηγών όλων των κατηγοριών οχηµάτων, τη
διασφάλιση των υποψήφιων οδηγών και οδηγών και της άσκησης
των δικαιωµάτων τους, καθώς και τη στατιστική επεξεργασία των
στοιχείων που σχετίζονται µε τη διαδικασία της πρακτικής δοκιµασίας των υποψήφιων οδηγών και οδηγών.
8. Το καταγεγραµµένο οπτικοακουστικό υλικό διατηρείται για
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την
ηµεροµηνία της διενέργειας της πρακτικής δοκιµασίας και χρησιµοποιείται ως εξής:
α) Για τους σκοπούς της άσκησης του δικαιώµατος υποβολής
ένστασης, το καταγεγραµµένο υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί
για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιµες
ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας της πρακτικής δοκιµασίας, λαµβανοµένου υπόψη του άρθρου 23,
β) για τους σκοπούς του ελέγχου και της εποπτείας της διενέργειας της πρακτικής δοκιµασίας, καθώς και της αξιολόγησης
της οδηγικής ικανότητας του υποψηφίου οδηγού και οδηγού το
καταγεγραµµένο υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για χρονικό
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από τη διενέργεια της πρακτικής εξέτασης.
γ) για τον σκοπό της διαπίστωσης του αδιάβλητου της διαδικασίας των πρακτικών δοκιµασιών, το καταγεγραµµένο οπτικοακουστικό υλικό χρησιµοποιείται υποχρεωτικά στην περίπτωση
διαπίστωσης τέλεσης ατυχήµατος, για χρονικό διάστηµα που δεν
υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από τη διενέργεια της πρακτικής
εξέτασης.
9. Μετά το πέρας του χρονικού διαστήµατος των έξι (6) µηνών
το οπτικοακουστικό υλικό το οποίο:
α) φυλάσσεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφέρειας σύµφωνα µε τις παρ. 5 και 6, διαγράφεται µε
ευθύνη του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, εκτός εάν έχει εκκινήσει οποιαδήποτε διοικητική ή πειθαρχική ή δικαστική διαδικασία ή διαδικασία
εξέτασης ένστασης, οπότε το υλικό διατηρείται µέχρι το πέρας
των εν λόγω διαδικασιών, λαµβανοµένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας και
β) έχει διαβιβαστεί στην αρµόδια αρχή σύµφωνα µε την παρ.
6, διαγράφεται µε ευθύνη του Προϊσταµένου της εν λόγω αρχής,
εκτός εάν έχει εκκινήσει οποιαδήποτε διοικητική ή πειθαρχική ή
δικαστική διαδικασία ή διαδικασία εξέτασης ένστασης, οπότε το
υλικό διατηρείται µέχρι το πέρας των εν λόγω διαδικασιών, λαµβανοµένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων
για την ασφάλεια της επεξεργασίας.
10.α) Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών αποτελεί τον
Υπεύθυνο Επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρα-
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κτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας, στο πλαίσιο της οπτικοακουστικής καταγραφής, για λογαριασµό του οποίου οι Περιφέρειες εκτελούν συγκεκριµένες πράξεις επεξεργασίας, ως
Εκτελούντες την Επεξεργασία, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).
β) Απαγορεύεται κάθε άλλη, πέραν των ρητώς ανατιθέµενων,
πράξη επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα εκ µέρους των Εκτελούντων την Επεξεργασία, όπως, η αποθήκευση,
η κοινολόγηση, η διαβίβαση, η διαγραφή, καθώς και κάθε περαιτέρω χρήση αυτών. Ο Υπεύθυνος και οι Εκτελούντες την Επεξεργασία οφείλουν να διασφαλίζουν το κατάλληλο επίπεδο
ασφάλειας του υλικού, δηλαδή την εµπιστευτικότητα των δεδοµένων, την ακεραιότητα και τη διαθεσιµότητά τους. Για την επίτευξη του αναγκαίου επιπέδου ασφάλειας, το Τµήµα Ασφάλειας
Πληροφοριών και Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών εκδίδει δεσµευτικές πολιτικές και ορίζει διαδικασίες ασφάλειας, οι οποίες εφαρµόζονται µε ευθύνη
των Περιφερειών. Για την εφαρµογή των πολιτικών και διαδικασιών ασφάλειας, ορίζεται ως υπεύθυνος ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας
Περιφέρειας.
γ) Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των δεδοµένων,
διενεργείται υποχρεωτικά ένορκη διοικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.),
σύµφωνα µε το άρθρο 126 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007, Α’ 26), για τη διαπίστωση τέλεσης πειθαρχικού παραπτώµατος.
δ) Τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα καταγράφονται σε κατάλληλες πολιτικές για το Υπουργείο Υποδοµών και
Μεταφορών που ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και για τις
Περιφέρειες που εκτελούν πράξεις επεξεργασίας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία.
Άρθρο 16
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα
αδειών οδήγησης «Τέθριππον»
1. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δηµιουργείται
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ο.Π.Σ.) µε την ονοµασία «Τέθριππον» για την υποστήριξη και διεκπεραίωση όλων των
διαδικασιών που σχετίζονται µε τη χορήγηση, επέκταση, ανανέωση και διαχείριση της άδειας οδήγησης ή του Πιστοποιητικού
Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) που προβλέπεται στο π.δ.
74/2008 (Α’ 112).
2. Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών ορίζεται ως ο
Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγµατοποιείται µέσω του πληροφοριακού συστήµατος και των µηχανογραφικών εφαρµογών που το
πλαισιώνουν. Κάθε άλλη εµπλεκόµενη Υπηρεσία, που εκτελεί
πράξεις επεξεργασίας για την επίτευξη αποκλειστικά του σκοπού
της έκδοσης και διαχείρισης των αδειών οδήγησης και για λογαριασµό του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, ορίζεται ως
η Εκτελούσα την Επεξεργασία.
3. Τα επιµέρους στάδια των διαδικασιών της παρ. 1 µπορούν
να υποστηρίζονται είτε µε υποσυστήµατα του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος (Ο.Π.Σ.), είτε µε ειδικές µηχανογραφικές εφαρµογές και κατάλληλη δικτυακή υποδοµή που λειτουργούν για τον σκοπό αυτόν και διαλειτουργούν µεταξύ τους.
Στα παραπάνω περιλαµβάνονται, ιδίως, υποσυστήµατα και εφαρµογές για την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των
ενδιαφεροµένων, τη διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων, τον
προγραµµατισµό της πρακτικής δοκιµασίας και των εργασιών
των οικείων επιτροπών, την επιλογή και διαχείριση των εξεταστών και εποπτών, την καταχώριση των αποτελεσµάτων, την παρακολούθηση κάθε σταδίου της διαδικασίας, την υποστήριξη του
έργου της εποπτείας, της αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας, καθώς και της έκδοσης της προσωρινής άδειας οδήγησης
ή της εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΣ
Άρθρο 17
Μητρώο Εξεταστών Πρακτικής Δοκιµασίας
Υποψήφιων Οδηγών και Οδηγών
1. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών καταρτίζεται και
τηρείται Μητρώο Εξεταστών Πρακτικής Δοκιµασίας Υποψήφιων
Οδηγών και Οδηγών, εφεξής «Μητρώο Εξεταστών», για την εξυπηρέτηση των αναγκών των διενεργούµενων πρακτικών δοκιµασιών των υποψήφιων οδηγών και οδηγών από τον φορέα
εξετάσεων. Εξεταστές είναι οι υπάλληλοι, µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε
υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθµού και των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), καθώς και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), εφόσον ανήκουν στη
Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύµφωνα µε την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α’ 143), και είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή της πρακτικής δοκιµασίας των υποψήφιων οδηγών και οδηγών.
2. Στο Μητρώο Εξεταστών εγγράφονται:
α) Αυτοδίκαια, µε την επιφύλαξη της παρ. 3, οι ήδη πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε την υπό στοιχεία Α3/13948/1902/2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’
633) από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών εν ενεργεία
υπάλληλοι - εξεταστές της πρακτικής δοκιµασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών όλων των κατηγοριών άδειας οδήγησης,
β) δηµόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, κατόπιν δηµόσιας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από
τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών. Δεν µπορεί να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο οι υπάλληλοι που κατέχουν τη θέση
Προϊσταµένου Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών ή Προϊσταµένου Τµήµατος της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του ιδίου Υπουργείου,
γ) δηµόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, οι οποίοι είναι πιστοποιηµένοι από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στην ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών».
3. Οι υποψήφιοι προς εγγραφή στο Μητρώο πρέπει, κατά τον
χρόνο εγγραφής στο Μητρώο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραµονής
τους σε αυτό:
α) να µην έχουν τεθεί σε διαθεσιµότητα ή αργία και να µην τους
έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, πλην της
επίπληξης, από Υπηρεσιακό Συµβούλιο του άρθρου 120 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο
145 του ίδιου Κώδικα και
β) να µην έχουν υποπέσει σε περισσότερες από δύο (2) παραβάσεις που εντάσσονται στο Σύστηµα Ελέγχου Συµπεριφοράς
Οδηγών του άρθρου 107 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν.
2696/1999, Α’ 57) και να µην τους έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης, για οποιαδήποτε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα τελευταία τρία (3) έτη.
4. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη στο
Μητρώο δηµοσιεύεται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.
5. Η εγγραφή στο Μητρώο Εξεταστών γίνεται µε απόφαση του
αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
Για την οριστική ένταξη των προσώπων των περ. β) και γ) της παρ.
2 στο Μητρώο Εξεταστών απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση
ειδικών επιµορφωτικών προγραµµάτων αρχικής κατάρτισης που
διεξάγονται από το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
6. Οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εξεταστών, µετά από την οριστική ένταξή τους στο Μητρώο, υπόκεινται στις απαιτήσεις εξασφάλισης της ποιότητας και διαρκούς επιµόρφωσης σύµφωνα µε
το Παράρτηµα IV του π.δ. 51/2012 (Α’ 101).

7. Τα δεδοµένα των εγγεγραµµένων στο Μητρώο Εξεταστών
που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της παρ. 1 αποθηκεύονται σε ειδική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών που εφαρµόζει τις αρχές προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές προβλέπονται στον
Κανονισµό (EE) 2016/679 και στον ν. 4624/2019 και εξειδικεύονται
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 30 του παρόντος. Τα δεδοµένα των εγγεγραµµένων τηρούνται για τον χρόνο εγγραφής τους
στο Μητρώο και για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών από την για
οποιονδήποτε λόγο διαγραφή τους από αυτό και διαγράφονται
µετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, εκτός εάν έχει
εκκινήσει οποιαδήποτε διοικητική ή πειθαρχική ή δικαστική διαδικασία, οπότε και το υλικό διατηρείται µέχρι το πέρας των εν λόγω
διαδικασιών, µε τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας. Το Υπουργείο
Υποδοµών και Μεταφορών είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των
εν λόγω δεδοµένων.
Άρθρο 18
Υποχρεώσεις των Εξεταστών
1. Οι εξεταστές εκτελούν το έργο τους µετά από τη λήξη του
κανονικού ωραρίου εργασίας των δηµόσιων υπηρεσιών και εκτός
του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
2. Οι εξεταστές υποχρεούνται να παρίστανται στη διενέργεια
των πρακτικών δοκιµασιών για τις οποίες έχουν ορισθεί. Σε περίπτωση άρνησης παρουσίας τους ή αδικαιολόγητης απουσίας τους
εφαρµόζονται τα άρθρα 106 έως 146Β του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26). Η απουσία από τη διενέργεια πρακτικών δοκιµασιών θεωρείται αδικαιολόγητη ιδίως όταν δεν αφορά
σε υπηρεσιακό κώλυµα του εξεταστή, όπως αυτό έχει δηλωθεί εγγράφως από την υπηρεσία από την οποία προέρχεται. Αν η άρνηση
παρουσίας ή η αδικαιολόγητη απουσία εξεταστών στη διενέργεια
πρακτικών δοκιµασιών προκαλεί κώλυµα διεξαγωγής των δοκιµασιών αυτών σε ορισµένη Περιφερειακή Ενότητα, επιτρέπεται η µετακίνηση εξεταστών από άλλη Περιφερειακή Ενότητα.
3. Εξεταστής, ο οποίος αρνείται να παρασταθεί ή αδικαιολόγητα
δεν παρίσταται στις πρακτικές δοκιµασίες υποψήφιων οδηγών και
οδηγών για τις οποίες έχει οριστεί για περισσότερες από τρεις (3)
φορές, διαγράφεται από το Μητρώο µε απόφαση της αρµόδιας
αρχής για την τήρηση του µητρώου, πέραν των πειθαρχικών κυρώσεων που επιβάλλονται βάσει του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.,
σύµφωνα µε την παρ. 2.
Άρθρο 19
Μητρώο Εποπτών
1. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών καταρτίζεται και
τηρείται Μητρώο Εποπτών για τις ανάγκες της εποπτείας και του
ελέγχου του έργου των εξεταστών, των πρακτικών δοκιµασιών των
υποψήφιων οδηγών και οδηγών και της τήρησης των προϋποθέσεων διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων των υποψήφιων
οδηγών.
2. Στο Μητρώο Εποπτών δύναται να εγγράφεται:
α) το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, κατόπιν
ειδικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και
Προστασίας του Πολίτη εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος,
β) αν ο αριθµός των εγγεγραµµένων εποπτών της περ. α) δεν
επαρκεί για την κάλυψη του εποπτικού έργου που ανατίθεται σε
αυτούς, το ένστολο προσωπικό άλλων φορέων, στις αρµοδιότητες
των οποίων περιλαµβάνεται η εποπτεία εφαρµογής του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας, ήτοι το ένστολο προσωπικό της Δηµοτικής
Αστυνοµίας και το ένστολο προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής,
γ) το προσωπικό της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κατόπιν ειδικής
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από τον Διοικητή της Αρχής.
3. Η πρόσκληση για την εγγραφή στο Μητρώο δηµοσιεύεται σε
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έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.
4. Για την ένταξή τους στο Μητρώο Εποπτών οι υποψήφιοι επόπτες οφείλουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς ειδικά επιµορφωτικά
προγράµµατα κατάρτισης που διεξάγονται από το Εθνικό Κέντρο
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Η εγγραφή στο Μητρώο
Εποπτών γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
5. Τα δεδοµένα των µελών του Μητρώου Εποπτών που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της παρ. 1 αποθηκεύονται
σε ειδική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών που εφαρµόζει τις αρχές προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές προβλέπονται στον Κανονισµό
(EE) 2016/679 και στον ν. 4624/2019 (Α’ 137) και εξειδικεύονται
σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 30 του παρόντος. Τα δεδοµένα των εγγεγραµµένων τηρούνται για τον χρόνο εγγραφής τους
στο Μητρώο και για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών από την για
οποιονδήποτε λόγο διαγραφή τους από αυτό. Μετά το πέρας του
ανωτέρω χρονικού διαστήµατος τα δεδοµένα διαγράφονται, εκτός
εάν έχει εκκινήσει οποιαδήποτε διοικητική ή πειθαρχική ή δικαστική διαδικασία, οπότε και τα δεδοµένα διατηρούνται µέχρι το
πέρας των εν λόγω διαδικασιών, λαµβανοµένων των κατάλληλων
τεχνικών και οργανωτικών µέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας. Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των εν λόγω δεδοµένων.
Άρθρο 20
Επιτροπές Εποπτείας και Ενστάσεων
1. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών συστήνονται Επιτροπές Εποπτείας και Ενστάσεων,οι οποίες αποτελούνται από τον
Πρόεδρο και δύο (2) µέλη.
2. Πρόεδρος της κάθε Επιτροπής ορίζεται ο Προϊστάµενος Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών ή Προϊστάµενος Τµήµατος της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και
Ασφάλειας του ιδίου Υπουργείου µε απόφαση της αρµόδιας
αρχής, µετά από την επιτυχή ολοκλήρωση ειδικών επιµορφωτικών
προγραµµάτων που διεξάγονται από το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Μέλη της κάθε Επιτροπής ορίζονται
δύο (2) εγγεγραµµένοι επόπτες στο Μητρώο Εποπτών, ύστερα
από κλήρωση που διεξάγεται από την αρµόδια αρχή.
3. Η κάθε Επιτροπή συνεδριάζει πέντε (5) φορές τον µήνα.
4. Οι Επιτροπές Εποπτείας και Ενστάσεων είναι αρµόδιες για
την αποµακρυσµένη εποπτεία, η οποία συνίσταται:
α) στον αποµακρυσµένο δειγµατοληπτικό έλεγχο ή αποµακρυσµένο έλεγχο, κατόπιν καταγγελίας ή ένστασης, της πρακτικής
δοκιµασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών, που διενεργείται από
εξεταστές του Μητρώου Εξεταστών του άρθρου 17,
β) στον αποµακρυσµένο δειγµατοληπτικό έλεγχο ταυτοπροσωπίας των υποψήφιων οδηγών κατά τη θεωρητική εξέταση, που διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 9,
γ) στην εξέταση των ενστάσεων των υποψήφιων οδηγών και
οδηγών κατά του αποτελέσµατος της πρακτικής δοκιµασίας.
5. Για την εκτέλεση του έργου της αποµακρυσµένης εποπτείας,
τα µέλη των Επιτροπών Εποπτείας και Ενστάσεων αποκτούν πρόσβαση στο καταγεγραµµένο οπτικοακουστικό υλικό του άρθρου
15, καθώς και στις ψηφιακές φωτογραφίες του άρθρου 9, όπως
τους κοινοποιούνται από την αρµόδια αρχή. Τα αποτελέσµατα της
αποµακρυσµένης εποπτείας υποβάλλονται από τα µέλη των Επιτροπών στην αρµόδια αρχή, εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του υλικού.
6. Το έργο της Επιτροπής Εποπτείας και Ενστάσεων πραγµατοποιείται µετά από τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των
δηµόσιων υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από
υπερωριακή απασχόληση.
Άρθρο 21
Αποζηµίωση εξεταστών, εποπτών και µελών
Επιτροπής Εποπτείας και Ενστάσεων
1. Οι εγγεγραµµένοι εξεταστές του Μητρώου Εξεταστών λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις πρακτικές δοκι-
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µασίες υποψήφιων οδηγών και οδηγών, η οποία ορίζεται σε τριακόσια (300) ευρώ µηνιαίως. Η αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται
στους εξεταστές στην περίπτωση που ο αριθµός των συµµετοχών
κάθε εξεταστή στις πρακτικές δοκιµασίες είναι πέντε (5) µηνιαίως.
Οι εξεταστές υποχρεούνται, όταν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες, να πραγµατοποιούν και περισσότερες των πέντε (5) συµµετοχών. Για τις πέραν των πέντε (5) συµµετοχές στο έργο αυτό, δεν
καταβάλλεται αποζηµίωση και σε περίπτωση κάτω των πέντε (5)
συµµετοχών, η αποζηµίωση περιορίζεται αναλόγως.
2. Οι εγγεγραµµένοι επόπτες του Μητρώου Εποπτών λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στην εποπτεία της διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων, στην εποπτεία και τον
έλεγχο των πρακτικών δοκιµασιών υποψήφιων οδηγών και οδηγών
και του έργου των εξεταστών, η οποία ορίζεται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ µηνιαίως. Η αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται υπό
τον όρο ότι ο συνολικός αριθµός των συµµετοχών κάθε επόπτη,
συνυπολογιζοµένων τόσο των θεωρητικών εξετάσεων όσο και των
πρακτικών δοκιµασιών, είναι πέντε (5) µηνιαίως. Για τις πέραν των
πέντε (5) συµµετοχές στο έργο αυτό, δεν καταβάλλεται αποζηµίωση.
3. Στον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής Εποπτείας και Ενστάσεων καταβάλλεται αποζηµίωση ύψους διακοσίων πενήντα
(250) ευρώ µηνιαίως, υπό τον όρο ότι οι συνεδριάσεις της Επιτροπής στην οποία συµµετέχουν είναι πέντε (5) µηνιαίως. Οι ως άνω
υπάλληλοι υποχρεούνται, όταν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες,
να πραγµατοποιούν και περισσότερες των πέντε (5) συνεδριάσεων. Για τις πέραν των πέντε (5) συνεδριάσεις, δεν καταβάλλεται
αποζηµίωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Άρθρο 22
Κριτήρια και αποτελέσµατα αξιολόγησης εξεταστών
1. Για την αξιολόγηση των εξεταστών, που διενεργείται από
την αρµόδια αρχή, καθορίζονται κριτήρια και κατηγοριοποιούνται, αντιστοίχως, τα σφάλµατα που διαπιστώνονται κατά τη διαδικασία των εξετάσεων.
2. Τα σφάλµατα κατατάσσονται, ανάλογα µε τον βαθµό σοβαρότητάς τους, σε σοβαρά και απλά.
3. Η σοβαρότητα ενός σφάλµατος καθορίζεται µε βάση τα κριτήρια, µεταξύ άλλων, της επιρροής ή της αλλοίωσης του αποτελέσµατος της εξέτασης του υποψήφιου οδηγού ή οδηγού, της
πρόκλησης εµποδίων µε οποιονδήποτε τρόπον και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εξέτασης υποψήφιων οδηγών ή
οδηγών, καθώς και της αδικαιολόγητης παρέµβασης οποιασδήποτε µορφής στη διενέργεια εξετάσεων.
4. Αν, κατά τη διενέργεια ελέγχου πρακτικής δοκιµασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών, διαπιστωθεί η διάπραξη σοβαρού
σφάλµατος, συντάσσεται από την αρµόδια αρχή φύλλο αξιολόγησης, στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία του εξεταστή και
περιγράφεται το διαπιστωθέν σφάλµα. Βάσει του φύλλου αξιολόγησης, η αρµόδια αρχή,εκδίδει πόρισµα.
5. Εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή του
πορίσµατος, ο εξεταστής δύναται να διατυπώσει εγγράφως τις
αντιρρήσεις του. Αν παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσµία, το πόρισµα οριστικοποιείται.
6. Η αρµόδια αρχή εξετάζει τις αντιρρήσεις που υπέβαλε ο
εξεταστής ως προς την επάρκειά τους, αποφαίνεται σχετικά µε
αιτιολογηµένη κρίση, καταχωρίζει το αποτέλεσµα της αξιολόγησης στην ατοµική καρτέλα αξιολόγησης του εξεταστή και, εφόσον απαιτείται, επιβάλλει τις κυρώσεις της παρ. 7.
7. Οι κυρώσεις για τον εξεταστή, αν αυτός υποπίπτει σε σοβαρό σφάλµα, καθορίζονται ως εξής:
α) για την πρώτη φορά διάπραξης του σφάλµατος, επιβάλλεται στον εξεταστή αποµάκρυνση από το έργο της πρακτικής δοκιµασίας υποψήφιων οδηγών ή οδηγών για έναν (1) µήνα,
β) σε περίπτωση υποτροπής σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών
από την αρχική επιβολή της αποµάκρυνσης, ο εξεταστής αποβάλλεται από το Μητρώο Εξεταστών για δύο (2) µήνες και υποχρεούται πριν από την επανένταξή του στο Μητρώο σε εκ νέου
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επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος επιµόρφωσης διάρκειας πέντε (5) τουλάχιστον ηµερών,
γ) σε περίπτωση υποτροπής σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών
από την επανένταξή του στο Μητρώο Εξεταστών, ο εξεταστής
διαγράφεται από το Μητρώο.
8. Αν, κατά τη διενέργεια ελέγχου πρακτικής δοκιµασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών, διαπιστωθεί η διάπραξη απλού
σφάλµατος, συντάσσεται από την αρµόδια αρχή φύλλο αξιολόγησης, στο οποίο καταχωρίζονται τα σφάλµατα και εφόσον απαιτείται, επιβάλλονται κυρώσεις. Οι κυρώσεις για τον εξεταστή για
τη διάπραξη απλού σφάλµατος καταχωρίζονται στην ατοµική
καρτέλα του εξεταστή, ως παρατηρήσεις, ως εξής:
α) Αν σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών ο εξεταστής υποπέσει δύο (2) φορές στο ίδιο απλό σφάλµα, του επιβάλλεται η αποµάκρυνση από το έργο της πρακτικής δοκιµασίας υποψήφιων
οδηγών ή οδηγών για έναν (1) µήνα,
β) αν σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών ο εξεταστής υποπέσει τρεις (3) φορές σε απλά σφάλµατα, του επιβάλλεται η κύρωση της περ. α) και υποχρεούται σε εκ νέου επιτυχή
ολοκλήρωση του προγράµµατος επιµόρφωσης, διάρκειας πέντε
(5) τουλάχιστον ηµερών.
9. Εντός χρονικού διαστήµατος δύο (2) ετών από την ένταξή
τους στο Μητρώο Εξεταστών, όλοι οι εγγεγραµµένοι εξεταστές
του Μητρώου Εξεταστών υπόκεινται υποχρεωτικά σε αξιολόγηση. Αν, εντός χρονικού διαστήµατος δύο (2) ετών από την τελευταία αξιολόγηση, διαπιστωθεί ότι ο εξεταστής που
συµµετέχει στην πρακτική δοκιµασία υποψήφιων οδηγών και
οδηγών δεν έχει υποπέσει σε κανένα σφάλµα, συντάσσεται από
την αρµόδια αρχή φύλλο αξιολόγησης, στο οποίο καταχωρίζεται
η θετική αξιολόγηση του εξεταστή.
10. Εξεταστής για τον οποίο έχει καταχωρηθεί θετική αξιολόγηση στο φύλλο αξιολόγησής του, λαµβάνει, για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών, ή µέχρι την επόµενη αξιολόγησή του, τη
µηνιαία αποζηµίωση της παρ. 1 του άρθρου 21 για αριθµό συµµετοχών στις πρακτικές δοκιµασίες τρεις (3) φορές τον µήνα.
Άρθρο 23
Διαδικασία υποβολής ενστάσεων
1. Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί που συµµετέχουν στη διαδικασία πρακτικής εξέτασης για τη χορήγηση άδειας οδήγησης
έχουν δικαίωµα να υποβάλουν ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας
και Ενστάσεων ένσταση κατά των απορριπτικών αποτελεσµάτων
των πρακτικών δοκιµασιών, εντός αποκλειστικής προθεσµίας
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της εξέτασης. Για
την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου
υπέρ του Δηµοσίου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των εξήντα (60)
ευρώ. Υποβολή ενστάσεων µετά από την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία, ή χωρίς την καταβολή του παραβόλου είναι απαράδεκτη.
2. Η ένσταση υποβάλλεται για λόγους οι οποίοι σχετίζονται µε
την απόρριψη του υποψήφιου οδηγού και οδηγού και αντιστοιχούν
στους ειδικούς λόγους απόρριψης που αναγράφονται στο Δ.Ε.Ε..
3. Η ένσταση των υποψηφίων οδηγών και οδηγών υποβάλλεται
αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο, σε ειδική προτυποποιηµένη
φόρµα ένστασης, η οποία περιλαµβάνει το σύνολο των ειδικών
λόγων ένστασης, όπως αυτοί καθορίζονται από την αρµόδια αρχή
µε δυνατότητα επιλογής ενός ή όλων εξ αυτών, καθώς και πεδίο
για την τεκµηρίωση των ισχυρισµών τους. Η προτυποποιηµένη
φόρµα ένστασης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, καθώς και στην ιστοσελίδα των οικείων
Περιφερειών. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, κατά
την ως άνω ορισθείσα διαδικασία, δεν εξετάζονται.
4. Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των ενστάσεων εντός δέκα (10)
εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους.
5. Αν, µετά από την εξέταση από την Επιτροπή Εποπτείας και
Ενστάσεων, η ένσταση κατά της απόρριψης του υποψηφίου γίνει
δεκτή, ακυρώνεται η απορριπτική απόφαση του εξεταστή και αν:
α) εκδόθηκε κατόπιν διακοπής της εξέτασης πριν από την ελάχιστη απαιτούµενη διάρκειά της, παρέχεται η δυνατότητα στον
υποψήφιο οδηγό ή οδηγό να συµµετάσχει ατελώς σε επόµενη
πρακτική δοκιµασία, η οποία διενεργείται εντός πέντε (5) εργάσι-

µων ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης επί της ένστασης. Στην επαναληπτική πρακτική δοκιµασία, ο υποψήφιος οδηγός
ή οδηγός, του οποίου η ένσταση έγινε δεκτή, δεν εξετάζεται από
τον εξεταστή της ακυρωθείσας εξέτασης,
β) εκδόθηκε µετά από την ελάχιστη απαιτούµενη διάρκεια της
εξέτασης, χορηγείται στον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό η άδεια οδήγησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Άρθρο 24
Κέντρα αξιολόγησης ικανότητας και προετοιµασίας
οδήγησης για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα
1. Από φυσικά πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δύναται να ιδρύονται κέντρα αξιολόγησης ικανότητας
και προετοιµασίας οδήγησης για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα,
µε αποκλειστικό έργο την εκτίµηση δεξιοτήτων οδήγησης υποψήφιων οδηγών και οδηγών που παρουσιάζουν κινητικά προβλήµατα
ή ακρωτηριασµό άκρου - άκρων ή µικτού τύπου, ήτοι ορθοπεδικά
- νευρολογικά προβλήµατα, µε τη χρήση ειδικών διασκευών,
καθώς και την υπόδειξη και καταγραφή των απαιτούµενων διασκευών και βοηθηµάτων οδήγησης των προαναφερόµενων κατηγοριών οδηγών.
2. Τα κέντρα αξιολόγησης ικανότητας και προετοιµασίας οδήγησης για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα δύνανται να παρέχουν
τις εξής υπηρεσίες:
α) Εξατοµικευµένη ιατρική εκτίµηση της ικανότητας οδήγησης
ατόµων µε κινητικά προβλήµατα, προκειµένου να καταστούν ικανοί και ασφαλείς οδηγοί, µε τη βοήθεια τεχνικών βοηθηµάτων και
διασκευών των αυτοκινήτων τους, κατά περίπτωση, µετά από ολοκληρωµένη διαδικασία ιατρικής αξιολόγησης και δοκιµασίας οδήγησης σε κατάλληλα διασκευασµένα οχήµατα των κέντρων,
β) υπόδειξη των απαιτούµενων ειδικών τεχνικών βοηθητικών
µέσων µε τις αντίστοιχες κωδικοποιηµένες διασκευές-προσαρµογές στα αυτοκίνητα για άτοµα µε αναπηρία, προκειµένου να είναι
σε θέση να οδηγούν µε ασφάλεια και άνεση,
γ) χορήγηση στους υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς µε κινητικά προβλήµατα «Πορίσµατος Εξέτασης» περί της εκτίµησης της
ικανότητας οδήγησής τους σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ του π.δ.
51/2012 (Α’ 101).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 25
Άδειες οδήγησης - Κυρώσεις - Άδειες εκπαιδευτών
υποψηφίων οδηγών - Τροποποίηση του άρθρου 94
του ν. 2696/1999
Στο άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999,
Α’ 57):
α) στην παρ. 3, προστίθεται περ. η’,
β) στην παρ. 6 τροποποιείται η περ. α) ως προς το αντικείµενο
της εξουσιοδότησης και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 94
Άδειες Οδήγησης - Κυρώσεις Άδειες εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών
1. Για την οδήγηση µοτοποδηλάτων και ελαφρών τετρακύκλων, µοτοσικλετών, µηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και
αυτοκινήτων απαιτείται η κατοχή της κατάλληλης κατηγορίας
άδειας οδήγησης. Οι κατηγορίες των αδειών οδήγησης, η κλιµάκωση και η ισοδυναµία µεταξύ των κατηγοριών, καθώς και η χορήγηση, ανανέωση και η αµοιβαία αναγνώριση και ανταλλαγή
αυτών ορίζονται στο π.δ. 51/2012 (Α’ 101).
2. Απαγορεύεται η οδήγηση µοτοποδηλάτων και ελαφρών τετρακύκλων, µοτοσικλετών, µηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύ-
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κλων και αυτοκινήτων:
α) Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική
άδεια οδήγησης της κατάλληλης κατηγορίας. Η απαγόρευση αυτή
δεν ισχύει για τα πρόσωπα, τα οποία εκπαιδεύονται ή εξετάζονται
προκειµένου να αποκτήσουν ή ανανεώσουν συγκεκριµένης κατηγορίας άδεια οδήγησης, εφόσον είναι εφοδιασµένα µε τα κατά
νόµον προβλεπόµενα έγγραφα για τον σκοπό αυτόν.
β) Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική ειδική άδεια ή ισχύον ελληνικό πιστοποιητικό, τα οποία απαιτούνται
για την οδήγηση ειδικών κατηγοριών οδικών οχηµάτων, ακόµα και
εάν κατέχουν την προβλεπόµενη στην προηγούµενη περ. α’ της
παρούσας παραγράφου άδεια οδήγησης.
γ) Ειδικά για τα µοτοποδήλατα µε µέγιστη εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα έως 25 χλµ./ώρα, από πρόσωπα που δεν έχουν
συµπληρώσει την ηλικία των δεκαπέντε (15) ετών.
3. Δεν υπάγονται στις απαγορεύσεις της περ. α’ της παρ. 2 του
παρόντος και εφόσον έχουν συµπληρώσει την ελάχιστη απαιτούµενη ηλικία που προβλέπεται για τη χορήγηση ελληνικής άδειας
οδήγησης:
α. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, αντίστοιχης κατηγορίας, η οποία έχει εκδοθεί από κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν.
β. Οι κάτοχοι ισχύουσας διεθνούς άδειας οδήγησης η οποία
έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε κράτος, εκτός της Ελλάδος, και δεν
έχουν τη συνήθη διαµονή τους στην Ελλάδα.
γ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί
από κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τα οποία η Ελλάδα
έχει συνάψει ειδική συµφωνία, η οποία έχει κυρωθεί µε νόµο και
οι οποίοι δεν έχουν τη συνήθη διαµονή τους στην Ελλάδα.
δ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης κατά τα οριζόµενα
σε διεθνείς συµβάσεις ή συµφωνίες που έχουν κυρωθεί µε νόµο
και οι οποίοι δεν έχουν τη συνήθη διαµονή τους στην Ελλάδα.
ε. Οι οδηγοί µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών, µηχανοκίνητων
τρικύκλων, τετρακύκλων και αυτοκινήτων, τα οποία ανήκουν στις
ελληνικές ένοπλες δυνάµεις ή στα σώµατα ασφαλείας, εφόσον
είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από
τις αρµόδιες υπηρεσίες τους.
στ. Τα µέλη διπλωµατικών αποστολών και προξενικών αρχών,
καθώς και τα µέλη Διεθνών Οργανισµών και Γραφείων Διεθνών
Οργανισµών στην Ελλάδα ως και τα µέλη των οικογενειών τους,
υπήκοοι τρίτων χωρών, πλην των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν, και κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από τη Διεύθυνση Εθιµοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον κατέχουν ισχύουσα
άδεια οδήγησης της χώρας τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή
συνοδεύεται από βεβαίωση της εκδούσας αρχής, για το δικαίωµα
οδήγησης οχήµατος βάσει των κατηγοριών που κατέχουν, επίσηµα µεταφρασµένης.
ζ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών, µηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και επιβατικών αυτοκινήτων που δεν έχουν τη συνήθη διαµονή τους στην
Ελλάδα και η οποία άδεια έχει εκδοθεί από κράτος στο οποίο δεν
εκδίδεται διεθνής άδεια οδήγησης.
η. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών, µηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και επιβατικών αυτοκινήτων κατά τη διαµονή τους στην Ελλάδα και των
οποίων η άδεια οδήγησης έχει εκδοθεί από τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής ή τον Καναδά ή την Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας
ή το Ηνωµένο Βασίλειο και το Γιβραλτάρ.
Για την οδήγηση των υπόψη οχηµάτων από τους ανωτέρω
απαιτείται η κατοχή ισχύουσας εθνικής άδειας των αντίστοιχων
κατηγοριών υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από επίσηµη
µετάφρασή της στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
4. Αυτός που καταλαµβάνεται να οδηγεί µοτοποδήλατο, µοτοσικλέτα, µηχανοκίνητο τρίκυκλο, ελαφρύ τετράκυκλο, τετράκυκλο
και αυτοκίνητο και στερείται ή δεν κατέχει την κατάλληλη άδεια
οδήγησης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του
προεδρικού διατάγµατος της παρ. 1 του παρόντος ή η άδεια οδήγησής του έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης από έναν (1) έως δώδεκα (12) µήνες,
µε διοικητικό πρόστιµο διακοσίων (200) ευρώ, καθώς και µε επι-
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τόπου αφαίρεση του εντύπου της άδειας οδήγησής του, εφόσον
υπάρχει, για τριάντα (30) ηµέρες.
Για τη σχετική παράβαση που αφορά φορτηγά οχήµατα έχουν
εφαρµογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006 (Α’ 49).
Για τη σχετική παράβαση που αφορά στην ειδική άδεια οδήγησης οδηγού επιβατικού δηµοσίας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου
έχουν εφαρµογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 4070/2012 (Α’ 82).
5. Αυτός που καταλαµβάνεται να οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό
ή λεωφορείο χωρίς να κατέχει το κατάλληλο Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ.
74/2008 (Α’ 112), τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο τετρακοσίων
(400) ευρώ και µε αφαίρεση του εντύπου της άδειας οδήγησής
του, εφόσον υπάρχει, για τριάντα (30) ηµέρες.
6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, καθορίζονται:
α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της λειτουργίας
των Σχολών Οδηγών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης
Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.), µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων.
β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα ασυµβίβαστα της άσκησης
του επαγγέλµατος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων και της λειτουργίας Σχολών Οδηγών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων
Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων.
γ) Οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες των
διατάξεων του διατάγµατος αυτού, καθώς και η διαδικασία επιβολής τους.
7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, ορίζονται:
α. Η διαδικασία χορήγησης, ανανέωσης, αντικατάστασης, ανταλλαγής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια που αφορά
τις άδειες οδήγησης.
β. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης και επιµόρφωσης
των εξεταστών υποψήφιων οδηγών µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων, καθώς και ο τρόπος συγκρότησης των εξεταστικών επιτροπών και οι υποχρεώσεις των εξεταστών.
γ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης των υποψήφιων
οδηγών µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων µε την
καθιέρωση υποχρεωτικών µαθηµάτων πριν από την εξέταση.
8. Τα Παραρτήµατα του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) τροποποιούνται
και συµπληρώνονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών
και Μεταφορών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και του
Υπουργού Υγείας για το Παράρτηµα ΙΙΙ.
9. Για οδήγηση οχηµάτων σε χώρα όπου δεν αναγνωρίζεται η
ελληνική άδεια οδήγησης απαιτείται η κατοχή της κατάλληλης κατηγορίας Διεθνούς Άδειας Οδήγησης σύµφωνα µε διεθνείς συµβάσεις ή συµφωνίες που έχουν κυρωθεί µε νόµο. Η Διεθνής Άδεια
Οδήγησης εκδίδεται στην Ελλάδα από εθνικούς εκπροσώπους
διεθνών αυτοκινητιστικών ενώσεων.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ορίζονται οι φορείς έκδοσης, η διαδικασία χορήγησης και κάθε άλλη
απαραίτητη λεπτοµέρεια που αφορά στην έκδοση στην Ελλάδα
της Διεθνούς Άδειας Οδήγησης.»
Άρθρο 26
Οικονοµικά θέµατα σχετικά µε άδειες οδήγησης
και πιστοποιητικά επαγγελµατικής ικανότητας Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4155/2013
Στο άρθρο 52 του ν. 4155/2013 (Α’ 120),το πρώτο εδάφιο των
παρ. 1 και 4 τροποποιείται ως προς το ποσό των απαιτούµενων
παραβόλων, η παρ. 3 αντικαθίσταται, και το άρθρο 52 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 52
Οικονοµικά θέµατα σχετικά µε άδειες οδήγησης και πιστοποιητικά επαγγελµατικής ικανότητας
1. Για τις δαπάνες της αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης
µιας από τις κατηγορίες ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β, καθώς και για την
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επέκταση από την κατηγορία Β σε µια από τις κατηγορίες C ή C1
ή D ή D1 καταβάλλεται το ποσό των εξήντα (60) ευρώ το οποίο
και αποτελεί έσοδο του τακτικού Προϋπολογισµού του Κράτους.
Το ίδιο ποσό καταβάλλεται και για κάθε ανανέωση του δικαιώµατος οδήγησης.
2. Για τη χορήγηση ή την ανανέωση, οποιασδήποτε κατηγορίας
άδειας οδήγησης ή για την έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης
καταβάλλεται πάγιο τέλος χαρτοσήµου και εισφορά υπέρ τρίτων,
όπως αυτά ορίζονται στις οικείες διατάξεις.
3α. Το ποσό που καταβάλλεται από τον υποψήφιο οδηγό ή
οδηγό για την ιατρική εξέταση από Δευτεροβάθµια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.), ισούται µε το τριπλάσιο του ποσού που ισχύει κάθε
φορά ως κατώτατο όριο αµοιβής των συµβεβληµένων µε το Δηµόσιο ιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους.
Η καταβολή του ποσού αυτού δεν απαιτείται, σε περίπτωση που
η ιατρική εξέταση διενεργείται µετά από παραποµπή στο πλαίσιο
εφαρµογής της παρ. 8 του άρθρου 13 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57) ή στην περίπτωση παραποµπής για
επανεξέταση κατά την κρίση της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών
και Επικοινωνιών.
β. Το ποσό που καταβάλλεται από τον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό
για την ιατρική εξέταση από Δευτεροβάθµια Ιατρική Επιτροπή
(Δ.Ι.Ε.), δύναται να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας και Υποδοµών και Μεταφορών.
4. Για την αντιµετώπιση των δαπανών διεξαγωγής του έργου
της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών για κάθε εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιου οδηγού ή οδηγού εκτός της περίπτωσης απόκτησης Πιστοποιητικού
Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), καθώς και για κάθε θεωρητική εξέταση, καταβάλλεται το ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ
αντίστοιχα, το οποίο και αποτελεί έσοδο του τακτικού Προϋπολογισµού του Κράτους.
Προκειµένου οδηγός να συµµετάσχει και σε εξετάσεις για τη
χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
αρχικής επιµόρφωσης, ανεξάρτητα της κατηγορίας οδήγησης
που είτε κατέχει είτε θα του χορηγηθεί, καταβάλλει για κάθε θεωρητική εξέταση απόκτησης Π.Ε.Ι. (επιβατών ή εµπορευµάτων),
καθώς και για κάθε εξέταση προσόντων και συµπεριφοράς οδηγού το ποσό των είκοσι (20) ευρώ αντίστοιχα, το οποίο και αποτελεί έσοδο του τακτικού Προϋπολογισµού του Κράτους.
5. Για την εκτύπωση οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης καταβάλλεται το ποσό των τριάντα (30) ευρώ το οποίο και
αποτελεί έσοδο του τακτικού Προϋπολογισµού του Κράτους.
6. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης αντιγράφου οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής, καταβάλλεται, πέραν του αναγκαίου ποσού για την εκτύπωση της άδειας
και το ποσό των τριάντα (30) ευρώ, το οποίο και αποτελεί έσοδο
του τακτικού Προϋπολογισµού του Κράτους.
7. Τα χρηµατικά ποσά που αναφέρονται στις παρ. 1, 4, 5 και 6
του παρόντος άρθρου αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών.
8. Το άρθρο 13 του π.δ. 51/2012 και η παρ. 1.5 του Παραρτήµατος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 καταργούνται.
9. Σε περίπτωση ανανέωσης άδειας οδήγησης, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο π.δ. 51/2012 (Α’ 101), µε χρονικό περιορισµό
για ιατρικούς λόγους πριν από τη συµπλήρωση της ηλικίας των
εξήντα πέντε (65) ετών, δεν καταβάλλονται τα παράβολα των
παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 27
Άδεια/βεβαίωση άσκησης του επαγγέλµατος
εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών
Οι υπάλληλοι, µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και
περιφερειακές, του Δηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθµού και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), καθώς και των νοµικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύµφωνα µε

την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),
καθώς και οι συνταξιούχοι αυτών, που έχουν λάβει την αρχική
άδεια/βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών µε προγενέστερες του π.δ. 208/2002 (Α’ 194) διατάξεις και οι οποίες έληξαν αυτοδίκαια σύµφωνα µε το άρθρο 73
του ν. 4413/2016 (Α’ 148), δύνανται, µετά από αίτησή τους προς
την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της περιοχής όπου επιθυµούν να επαναδραστηριοποιηθούν, να ανανεώνουν την άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του
ως άνω διατάγµατος.
Άρθρο 28
Έκδοση Ψηφιακής Άδειας Οδήγησης
1. Στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρµογής, επιτρέπεται η έκδοση ψηφιακής άδειας οδήγησης. (Ψ.Α.Ο.) για χρονικό διάστηµα που δεν
υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) µήνες από την έκδοση σχετικής
διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών περί ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαδικασιών υλοποίησης.
2. Η Ψ.Α.Ο. χορηγείται σε δικαιούχους έκδοσης ελληνικής
άδειας οδήγησης κατηγόριας Β’, κατόπιν αίτησής τους, και
ισχύει για οδήγηση µόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας, χωρίς
ο κάτοχος να υποχρεούται να φέρει µαζί του, όταν οδηγεί, το έντυπο της άδειας οδήγησής του. Ο κάτοχος της Ψ.Α.Ο. υποχρεούται να φέρει κατά την οδήγηση, δελτίο αστυνοµικής
ταυτότητας ή ισχύον διαβατήριο ή άλλο επίσηµο έγγραφο αναγνώρισης της ταυτότητάς του, καθώς και σε κατάλληλο µέσο σε
ψηφιακή µορφή την Ψ.Α.Ο..
3. Μετά από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παρ.
1, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών απευθύνει ανοιχτή
πρόσκληση στους πολίτες, που επιθυµούν και δικαιούνται σύµφωνα µε την παρ. 2, να αιτηθούν τη χορήγηση Ψ.Α.Ο.. Γίνονται
δεκτές αιτήσεις µέχρι της συµπλήρωσης του αριθµού Ψ.Α.Ο.
που δηλώνεται στη διαπιστωτική πράξη της πιλοτικής εφαρµογής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
Άρθρο 29
Κυρώσεις και διοικητικά πρόστιµα
1. Όποιος εκπαιδεύεται χωρίς να έχει προηγουµένως εκδοθεί
Δ.Ε.Ε., υπόκειται στις κυρώσεις της παρ. 4
του άρθρου 94
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(ν. 2696/1999, Α’ 57
[Κ.Ο.Κ.]) περί αδειών οδήγησης και κυρώσεων.
2. α. Κάθε πράξη ή παράλειψη, η οποία τελείται µε δόλο ή
βαριά αµέλεια και παραβιάζει την εµπιστευτικότητα, ακεραιότητα
ή διαθεσιµότητα των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 15, συνιστά το πειθαρχικό αδίκηµα της αµελούς ή ατελούς
εκπλήρωσης του υπηρεσιακού καθήκοντος, σύµφωνα µε την
περ. κη) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26).
β. Όποιος, χωρίς δικαίωµα, αποκτά πρόσβαση, ή όποιος αθέµιτα αντιγράφει, αποτυπώνει, χρησιµοποιεί ή αποκαλύπτει σε τρίτον µέρος ή σύνολο ηλεκτρονικών δεδοµένων του άρθρου 15,
διώκεται σύµφωνα µε τα άρθρα 370Β και 370Γ του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019,Α’ 95), κατά περίπτωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών:
α) Καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις οδήγησης µε συνοδό για τους υποψήφιους οδηγούς που έχουν συµπληρώσει το
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δέκατο έβδοµο (17ο) έτος της ηλικίας τους, και για τον συνοδό
τους, οι κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται στους υποψήφιους
οδηγούς της παρ. 5 του άρθρου 4 και στον συνοδό τους σε περίπτωση παραβάσεων που αφορούν στην οδική κυκλοφορία, περιλαµβανοµένης της παράβασης η οποία αφορά σε οδήγηση
από ανήλικο που κατέχει την προσωρινή άδεια της παρ. 6 του
άρθρου 4 χωρίς την παρουσία συνοδού, οι όροι και προϋποθέσεις ειδικής ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς και άλλο ειδικότερο
θέµα για την εφαρµογή των παρ. 6 έως 9 του άρθρου 4. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.
β) Καθορίζονται τα ειδικά εκπαιδευτικά εγχειρίδια, η διδακτέα
ύλη, τα ερωτηµατολόγια, ο ελάχιστος αριθµός µαθηµάτων που
απαιτείται για την ολοκλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των ειδικών κατηγοριών υποψήφιων οδηγών και οδηγών του άρθρου 5, τα ειδικά δικαιολογητικά που απαιτείται να
προσκοµιστούν από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, καθώς
και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 5, 6 και 8.
γ) Καθορίζονται η ύλη της θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για όλες τις κατηγορίες οχηµάτων, ο
ελάχιστος αριθµός µαθηµάτων που απαιτείται για την ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης, το ειδικότερο περιεχόµενο
του κάθε ερωτηµατολογίου της θεωρητικής εξέτασης και οι
ξένες γλώσσες στις οποίες µεταφράζονται και διατίθενται τα
ερωτηµατολόγια, ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής της θεωρητικής εξέτασης, συµπεριλαµβανοµένης της ενηµέρωσης των
υποψηφίων για τις υποχρεώσεις, τις απαγορεύσεις και τις κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στα άρθρα 6 και 8, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα σχετικά
µε την εφαρµογή των άρθρων αυτών.
δ) Ρυθµίζονται τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της
Τ.Θ.Θ.Ε. του άρθρου 6, καθορίζονται τα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα ένταξης ερωτήσεων σε αυτήν, ο τρόπος αξιολόγησης,
επιλογής και εισαγωγής ερωτήσεων σε αυτήν, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτήν, η διαδικασία τυχαίας επιλογής των ερωτήσεων την
ηµέρα διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων, καθώς και κάθε
άλλο ειδικότερο θέµα σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 6.
ε) Το ειδικότερο περιεχόµενο και η µορφή του Δ.Ε.Ε., το ειδικότερο περιεχόµενο και ο ελάχιστος αριθµός των µαθηµάτων πρακτικής εκπαίδευσης όλων των κατηγοριών οχηµάτων, ο
ελάχιστος αριθµός των επαναληπτικών µαθηµάτων σε περίπτωση αποτυχίας του υποψηφίου, η ελάχιστη απαιτούµενη διάρκεια των πρακτικών δοκιµασιών του άρθρου 13, η
κατηγοριοποίηση των οδηγικών σφαλµάτων και η επίπτωσή τους
στην αξιολόγηση των υποψήφιων οδηγών στην πρακτική δοκιµασία, η σχετική βαθµολόγηση των υποψήφιων οδηγών, η διενέργεια πρακτικής εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών
µε αναπηρία σε διασκευασµένα οχήµατα, οι λεπτοµέρειες διενέργειας εκπαίδευσης και εξέτασης σε όχηµα µε ή χωρίς ποδόπληκτρο ή χειροµοχλό και χορήγησης άδειας οδήγησης
οχήµατος µε περιορισµό, ο απαιτούµενος εξοπλισµός για την εκπαίδευση των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, καθώς και κάθε άλλο
ειδικότερο θέµα σχετικά µε την πρακτική εκπαίδευση και δοκιµασία υποψήφιων οδηγών και οδηγών. Με όµοια απόφαση δύναται να τροποποιείται ο ελάχιστος αριθµός µαθηµάτων που
απαιτείται για την ολοκλήρωση της πρακτικής εκπαίδευσης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, η
οποία εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, ρυθµίζονται τα ειδικότερα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 15, οι ανατιθέµενες στον
Εκτελούντα την Επεξεργασία πράξεις επεξεργασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, η διενέργεια εκτίµησης των επιπτώσεων των σχεδιαζόµενων πράξεων επεξεργασίας στην προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (Εκτίµηση Αντικτύπου
σχετικά µε την Προστασία Δεδοµένων - ΕΑΠΔ), ο τρόπος ικανοποίησης των δικαιωµάτων των υποκειµένων των δεδοµένων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 και τον ν. 4624/2019 (Α’
137), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό θέµα σχετικά µε την
εφαρµογή του άρθρου 15.
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3. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται:
α) Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, υλοποίηση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του Ο.Π.Σ. και των µηχανογραφικών
εφαρµογών και κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό θέµα για την εφαρµογή του άρθρου 16. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζεται η σταδιακή εφαρµογή ή η πιλοτική λειτουργία των σχετικών
µηχανογραφικών εφαρµογών ή υποσυστηµάτων του Ο.Π.Σ.. Στην
περίπτωση αυτή, για την έναρξη της λειτουργίας του κάθε υποσυστήµατος ή εφαρµογής για το σύνολο της Χώρας ή συγκεκριµένες Περιφερειακές Ενότητες, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη
του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.
β) Τα ειδικότερα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του
άρθρου 16.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, η
οποία εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, καθορίζονται τα απαιτούµενα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα των εξεταστών των περ. β) και γ) της παρ.
2 του άρθρου 17 που εγγράφονται στο Μητρώο Εξεταστών, οι
λεπτοµέρειες δηµοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η διαδικασία και τα αρµόδια για την αξιολόγηση των
υποψηφίων όργανα, ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου Εξεταστών, η διαδικασία για την επιλογή αυτών, προκειµένου να συµµετάσχουν σε πρακτικές δοκιµασίες, τα κωλύµατα
συµµετοχής σε αυτές οι ειδικές προϋποθέσεις ένταξης και παραµονής και ο τρόπος αποβολής από το Μητρώο, το περιεχόµενο, τα ειδικότερα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την
ασφάλεια της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή του άρθρου 17. Σε περίπτωση που ο αριθµός των εγγεγραµµένων
εξεταστών δεν επαρκεί, ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών
δύναται να εκδίδει νέα πρόσκληση.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών δύνανται να καθορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής και
µετακίνησης εξεταστών του Μητρώου Εξεταστών του άρθρου
17 µεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και κάθε
άλλο ειδικότερο θέµα για τη µετακίνηση των εξεταστών.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Εσωτερικών, που εκδίδεται µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), οργανώνονται στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ειδικά προγράµµατα κατάρτισης για τους εγγεγραµµένους εξεταστές του Μητρώου Εξεταστών του άρθρου 17 και για τους
εγγεγραµµένους επόπτες του Μητρώου Εποπτών του άρθρου
19 και ορίζονται ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία παρακολούθησης των ειδικών προγραµµάτων κατάρτισης για τους εγγεγραµµένους εξεταστές και επόπτες στο Μητρώο Εξεταστών και
στο Μητρώο Εποπτών, αντίστοιχα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραµµα, ο τύπος του πιστοποιητικού
που χορηγείται, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την
οργάνωση των ειδικών προγραµµάτων κατάρτισης .
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη, η οποία εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
καθορίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής, καθώς και τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του ένστολου προσωπικού
της Ελληνικής Αστυνοµίας για την εγγραφή του στο Μητρώο
Εποπτών σύµφωνα µε την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 19, οι
λεπτοµέρειες δηµοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή του άρθρου 19. Σε περίπτωση που ο αριθµός των εποπτών
δεν επαρκεί, δύναται να εκδίδεται και νέα σχετική πρόσκληση και
µετά από την πάροδο της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου.
8. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, η
οποία εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, καθορίζονται η διαδικασία και τα αρµόδια
όργανα για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψήφιων εποπτών
του Μητρώου Εποπτών του άρθρου 19, ο τρόπος κατάρτισης και
τήρησης του Μητρώου, η διαδικασία για την επιλογή αυτών, προκειµένου να συµµετάσχουν σε ελέγχους, η διαδικασία αντικατά-
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στασής τους βάσει διαθεσιµότητας και υπηρεσιακών αναγκών,
τα κωλύµατα, ασυµβίβαστα, ειδικές προϋποθέσεις ένταξης και
παραµονής και ο τρόπος αποβολής από το Μητρώο, το περιεχόµενο των επιµορφωτικών προγραµµάτων κατάρτισης, τα ειδικότερα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την ασφάλεια της
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
9. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών δύνανται να προστίθενται και άλλες κατηγορίες υποψηφίων µε δυνατότητα ένταξης στο Μητρώο Εποπτών, πέραν όσων ορίζονται
στο άρθρο 19 και να εξειδικεύεται κάθε αναγκαίο θέµα σχετικό
µε τις κατηγορίες αυτές.
10. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης
της εποπτείας και ελέγχου του έργου των εξεταστών και της εποπτείας τήρησης των προϋποθέσεων διεξαγωγής των θεωρητικών
εξετάσεων, λαµβανοµένων υπόψη των προβλεπόµενων στο Παράρτηµα IV του π.δ. 51/2012 (Α’ 101).
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Οικονοµικών δύναται να αναπροσαρµόζεται η αποζηµίωση των εξεταστών και των µελών της Επιτροπής Εποπτείας
και Ενστάσεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη δύναται να αναπροσαρµόζεται το ποσό της αποζηµίωσης της παρ. 2 του
άρθρου 21 που λαµβάνουν οι Επόπτες.
13. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
εξειδικεύονται τα κριτήρια για τον καθορισµό της σοβαρότητας
των σφαλµάτων που διαπιστώνονται κατά την πρακτική εξέταση
των υποψηφίων οδηγών και οδηγών και διαπράττονται από τους
εγγεγραµµένους εξεταστές στο Μητρώο Εξεταστών, καθώς και
κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή του άρθρου 22.
14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Οικονοµικών, δύναται να αναπροσαρµόζεται το ύψος του
παραβόλου για την υποβολή της ένστασης του άρθρου 23.
15. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υγείας και Υποδοµών και Μεταφορών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την ίδρυση και
λειτουργία των κέντρων αξιολόγησης ικανότητας και προετοιµασίας οδήγησης για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα του άρθρου
24, η διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, η διαδικασία χορήγησης του πορίσµατος εξέτασης περί της εκτίµησης της ικανότητας οδήγησης σε άτοµα µε κινητικά προβλήµατα
ή ακρωτηριασµό άκρου - άκρων ή µικτού τύπου προβλήµατα, οι
όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης των αρµοδιοτήτων των ιδιωτικών κέντρων από παρόχους υπηρεσιών υγείας και ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για
την εφαρµογή του άρθρου 24.
16. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, η
οποία εκδίδεται µετά από τεχνικοοικονοµική µελέτη για την ανάλυση του κόστους χρέωσης των σχολών εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών, ανάλογα µε τις κατηγορίες αδειών οδήγησης για
τις οποίες παρέχεται εκπαίδευση, δύναται να καθορίζεται το ελάχιστο κόστος χρέωσης των θεωρητικών και πρακτικών µαθηµάτων που προσφέρονται από τις σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων
οδηγών στους εκπαιδευοµένους.
17. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Ψ.Α.Ο. του άρθρου
28, η διαδικασία έκδοσής της, οι λεπτοµέρειες επιλογής των δικαιούχων που θα αιτηθούν τη χορήγηση Ψ.Α.Ο., ο ενδεχόµενος
γεωγραφικός περιορισµός των Ψ.Α.Ο. σε µια ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, οι απαιτήσεις των Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, τα
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό θέµα για την εφαρµογή του άρθρου 28.
18. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ο τρόπος διενέργειας των ελέγχων στους κατόχους Ψ.Α.Ο. του άρθρου 28 από
τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, καθώς και βεβαίωσης και επιβολής των κυρώσεων για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, µε ηλεκτρονικό τρόπον.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 31
Μεταβατικές διατάξεις
1. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι να ολοκληρώσουν τα επιµορφωτικά προγράµµατα οι εγγεγραµµένοι εξεταστές, οι πρακτικές δοκιµασίες διενεργούνται από τους εν ενεργεία
υπαλλήλους-εξεταστές, οι οποίοι εγγράφονται στο Μητρώο σύµφωνα µε την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 17. Μέχρι την ολοκλήρωση των επιµορφωτικών προγραµµάτων, οι πρακτικές
δοκιµασίες διενεργούνται από έναν (1) εξεταστή µε τη διαδικασία
που προβλέπεται στην υπό στοιχεία Α3/οικ./50984/
7947/22.11.2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 3056), σύµφωνα µε την οποία οι εξεταστές
κάθονται στο οπίσθιο τµήµα του οχήµατος και οι εκπαιδευτές στο
µπροστινό τµήµα του οχήµατος, στη θέση του συνοδηγού.
β. Μέχρι την παραγωγική λειτουργία του Μητρώου Εξεταστών,
οι πρακτικές δοκιµασίες διενεργούνται από τους εν ενεργεία
υπαλλήλους-εξεταστές, καθώς και από όσους εγγεγραµµένους
εξεταστές ολοκληρώνουν επιτυχώς τα προγράµµατα επιµόρφωσης. Η παραγωγική λειτουργία του Μητρώου Εξεταστών επέρχεται µε την επιτυχή ολοκλήρωση των επιµορφωτικών
προγραµµάτων από το σύνολο των εγγεγραµµένων εξεταστών και
διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών. Με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Μητρώου
Εξεταστών, η επιλογή των εξεταστών γίνεται αποκλειστικά από το
Μητρώο αυτό.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι την παραγωγική λειτουργία του Μητρώου Εποπτών του άρθρου 19, η οποία
επέρχεται µε την επιτυχή ολοκλήρωση των επιµορφωτικών προγραµµάτων από το σύνολο των εγγεγραµµένων εποπτών στο Μητρώο Εποπτών, και διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών, όσοι εγγράφονται στο Μητρώο Εποπτών συµµετέχουν, από την εγγραφή τους, στη διαδικασία των θεωρητικών εξετάσεων των υποψήφιων οδηγών και οδηγών,
εποπτεύοντας την ορθή διεξαγωγή αυτών. Μέχρι την έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας του Μητρώου Εποπτών, όσοι από τους
εγγεγραµµένους επόπτες ολοκληρώνουν επιτυχώς τα επιµορφωτικά προγράµµατα κατάρτισης, συµµετέχουν και στο έργο της
εποπτείας της πρακτικής δοκιµασίας των υποψήφιων οδηγών και
οδηγών, σύµφωνα µε τα άρθρα 14, 15 και 19, επιβαίνοντας στο
εκπαιδευτικό όχηµα.
3. Εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, οι Περιφέρειες µεριµνούν για την προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισµού
και οπτικοακουστικού υλικού της παρ. 2 του άρθρου 8 στα εξεταστικά κέντρα. Αν οι Περιφέρειες δεν προβούν στην προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του ως άνω εξοπλισµού κατά την
προβλεπόµενη αποκλειστική προθεσµία, αναστέλλεται η διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων για τη συγκεκριµένη Περιφέρεια
µέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Μέχρι την ολοκλήρωση της προµήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισµού, της παρ. 2
του άρθρου 8 και µέχρι την έκδοση των
αποφάσεων των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 30 και την
ολοκλήρωση του µηχανογραφικού συστήµατος για τη διενέργεια
των θεωρητικών εξετάσεων, οι θεωρητικές εξετάσεις διενεργούνται σύµφωνα µε την υπό στοιχεία Α3/οικ./50984/ 7947/22.11.2013
απόφαση του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. Μέχρι την πλήρη λειτουργία του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Αδειών Οδήγησης του άρθρου 16, ο δειγµατοληπτικός έλεγχος ταυτοπροσωπίας των υποψηφίων που
συµµετέχουν στις θεωρητικές εξετάσεις, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα άρθρα 9 και 19, διενεργείται µε τη διασταύρωση
των ψηφιακών φωτογραφιών µε τις αντίστοιχες φωτογραφίες που
συµπεριλαµβάνονται στο έγχαρτο Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι την ολοκλήρωση της προµήθειας του οπτικοακουστικού εξοπλισµού του άρθρου 15 από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, οι
πρακτικές δοκιµασίες δεν καταγράφονται και διενεργούνται σύµφωνα µε την υπό στοιχεία Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
µε τη συµµετοχή των Εποπτών σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
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στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
6. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός από την ολοκλήρωση της προµήθειας του οπτικοακουστικού εξοπλισµού του
άρθρου 15, η πρακτική δοκιµασία καταγράφεται υποχρεωτικά
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 15. Μετά από την ολοκλήρωση της προµήθειας αυτής, διενεργείται η αποµακρυσµένη
εποπτεία του άρθρου 20, όσον αφορά στις πρακτικές δοκιµασίες
και παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται στο άρθρο 23.
7. Μέχρι την έναρξη των επιµορφωτικών προγραµµάτων για
τους εξεταστές του Μητρώου Εξεταστών από το Εθνικό Κέντρο
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), η επιµόρφωση των εξεταστών διενεργείται από το Υπουργείο Υποδοµών
και Μεταφορών.

και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών υπουργικές αποφάσεις περί
εγγράφων κυκλοφορίας οχηµάτων και περί πινακίδων αριθµού
κυκλοφορίας οχηµάτων και ρυµουλκούµενων.
2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση απόκτησης των κρατικών
στοιχείων κυκλοφορίας, σύµφωνα µε την παρ. 1, τα µηχανοκίνητα οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος, τα οποία δεν έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί για την µεταφορά επιβατών και
τυγχάνουν υψηλής ιστορικής και πολιτιστικής αξίας. Τα οχήµατα
του πρώτου εδαφίου δύνανται να κινούνται σε εξαιρετικές περιστάσεις σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 37.

Άρθρο 32
Καταργούµενες διατάξεις

1. Αρµόδιες για την καταχώριση των οχηµάτων ως ιστορικού
ενδιαφέροντος στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και τη χορήγηση των
στοιχείων (άδεια και πινακίδες) κυκλοφορίας ιστορικού ενδιαφέροντος, είναι οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας.
2. Τα στοιχεία κυκλοφορίας για τα οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος χορηγούνται ως ακολούθως:
α) Για οχήµατα που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, απαιτείται:
αα) Αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει ο χαρακτηρισµός του
οχήµατος ως ιστορικού οχήµατος, το οποίο έχει χορηγηθεί από
τους ορισµένους κατά το προγενέστερο θεσµικό πλαίσιο αρµόδιους για τον χαρακτηρισµό φορείς,
αβ) να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τεχνικού ελέγχου του
οχήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 35,
αγ) να έχει διαγραφεί το όχηµα από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
β) Για οχήµατα τα οποία χαρακτηρίζονται ως ιστορικού ενδιαφέροντος µε τον παρόντα νόµο απαιτείται:
βα) Η Βεβαίωση χαρακτηρισµού οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος της παρ. 12 του άρθρου 3,
ββ) να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τεχνικού ελέγχου του
οχήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 35,
βγ) να έχει διαγραφεί το όχηµα από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
3. Για τις ανάγκες του παρόντος νόµου και στο πλαίσιο της
εφαρµογής του, βεβαιώσεις εκτελωνισµού, ιδιωτικά συµφωνητικά πώλησης, οικεία τελωνειακά παραστατικά και τιµολόγια που
εκδόθηκαν κατά την εισαγωγή ή µεταβίβαση µη ταξινοµηµένων
οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, επέχουν θέση τίτλου κυριότητας επ’ αυτών.
4. Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος κατά το άρθρο 88 και την παρ. 1 του άρθρου 89
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(ν. 2696/1999, Α’ 57)
και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, καταβάλλεται τέλος αδείας, σύµφωνα µε το άρθρο 16
του ν. 2753/1999
(Α’ 249), το άρθρο 26 του ν. 2873/2000 (Α’
285), το άρθρο 27 του ν. 3220/2004 (Α’ 15) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις.
5. Στα οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος της περ. α’ της παρ.
2 χορηγείται άδεια κυκλοφορίας µε διάρκεια ισχύος δύο (2) έτη
από την ηµεροµηνία έκδοσης αυτής. Οι ιδιοκτήτες των οχηµάτων
οφείλουν εγκαίρως, πριν από την λήξη ισχύος της άδειας κυκλοφορίας, να εφοδιαστούν από τους φορείς χαρακτηρισµού οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος µε το πιστοποιητικό
συµµόρφωσης της παρ. 13 του άρθρου 3 και να το προσκοµίσουν στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Περιφέρειας που χορήγησε τα στοιχεία κυκλοφορίας, προκειµένου να τους χορηγηθεί νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας µε διάρκεια ισχύος πέντε (5) έτη και ηµεροµηνία λήξης που συµπίπτει
µε την ηµεροµηνία λήξης του πιστοποιητικού συµµόρφωσης. Για
τη διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου δεν οφείλεται το τέλος
αδείας της παρ. 4.
6. Στα οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος της περ. β) της παρ.

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) Το άρθρο 12 του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) περί εκπαίδευσης και
εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών,
β) το άρθρο 15 του ν. 4599/2019 (Α’ 40) περί αποζηµίωσης των
εξεταστών, µετάφρασης της ύλης της θεωρητικής εξέτασης και
χρήσης διερµηνέα κατά την πρακτική εξέταση,
γ) το άρθρο 18 περί γενικών ρυθµίσεων εκπαίδευσης της υπό
στοιχεία Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 3056).
2. Από την έκδοση της απόφασης της περ. β) της παρ. 1 του
άρθρου 30 καταργείται το άρθρο 23 περί θεωρητικής εξέτασης
αγραµµάτων, ατόµων µε µαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία),
κωφών και όσων δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα της υπό
στοιχεία Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
3. Από την έκδοση της απόφασης της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 30 καταργούνται τα άρθρα 19 περί θεωρητικής εκπαίδευσης
και 22 περί θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών της υπό
στοιχεία Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. Από την έκδοση της απόφασης της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 30 καταργούνται τα άρθρα 20 περί πρακτικής εκπαίδευσης,
24 περί δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς, 25 περί δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς ατόµων µε αναπηρία, 26
περί Δελτίου Εκπαίδευσης Εξέτασης, 27 περί δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α και 28
περί δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς στις κατηγορίες
B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, και τα Παραρτήµατα Ι έως
ΙΙΙ περί της πρακτικής εξέτασης και τις δοκιµασίες των υποψήφιων
οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης της υπό στοιχεία
Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και το δεύτερο εδάφιο
της παρ. 10 του Παραρτήµατος ΙΙ του π.δ. 51/2012 περί της διάρκειας της δοκιµασίας οδήγησης.
5. Από την έκδοση της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 30 καταργούνται τα άρθρα 21 περί συγκρότησης εξεταστικών επιτροπών και 29 περί υποχρεώσεων εξεταστών δοκιµασίας προσόντων
και
συµπεριφοράς
της
υπό
στοιχεία
Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Άρθρο 33
Στοιχεία κυκλοφορίας
οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος
1. Για τη δηµόσια κυκλοφορία των οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος χορηγείται άδεια κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τα άρθρα
88 και 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας(ν. 2696/1999, Α’ 57),

Άρθρο 34
Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας
σε όχηµα ιστορικού ενδιαφέροντος
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2 χορηγείται άδεια κυκλοφορίας µε διάρκεια ισχύος πέντε (5) έτη
από την ηµεροµηνία έκδοσης αυτής.
7. Για τη διατήρηση των στοιχείων κυκλοφορίας, ο ιδιοκτήτης
του οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος οφείλει εγκαίρως, πριν
από την λήξη ισχύος της άδειας, να εφοδιάζεται µε ισχύον πιστοποιητικό συµµόρφωσης της παρ. 13 του άρθρου 3 και να το προσκοµίζει στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφέρειας που χορήγησε αρχικώς τα στοιχεία κυκλοφορίας για την έκδοση νέου εντύπου άδειας κυκλοφορίας µε ηµεροµηνία λήξης που συµπίπτει µε την ηµεροµηνία λήξης του
πιστοποιητικού συµµόρφωσης. Για τη διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου δεν οφείλεται το τέλος αδείας της παρ. 4.
Άρθρο 35
Τεχνικός έλεγχος
1. Τα οχήµατα και οι µοτοσικλέτες ιστορικού ενδιαφέροντος
υποχρεούνται σε ετήσιο τεχνικό έλεγχο.
2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση σε τεχνικό έλεγχο, σύµφωνα µε την παρ. 1, τα µηχανοκίνητα οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος της παρ. 2 του άρθρου 33.
Άρθρο 36
Τέλη κυκλοφορίας οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος
1. Για την κυκλοφορία οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος καταβάλλονται, ετησίως, σύµφωνα µε τις παρ. 1, 2, 3, 4 και 7 της
υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α’
222), το πρώτο εδάφιο της περ. α’ και την περ. γ’ της παρ. 2 του
άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α’ 242), τέλη κυκλοφορίας οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος υπέρ του Δηµοσίου ως εξής:
α) Για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος µε κυβισµό έως και 999 κ.εκ., καταβάλλονται τέλη
κυκλοφορίας ιστορικού οχήµατος ύψους πενήντα (50,00) ευρώ,
β) για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος µε κυβισµό από 1000 κ.εκ. έως και 1999 κ.εκ., καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήµατος ύψους
εκατό (100,00) ευρώ,
γ) για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος µε κυβισµό άνω των 2000 κ.εκ., καταβάλλονται τέλη
κυκλοφορίας ιστορικού οχήµατος ύψους διακοσίων (200,00)
ευρώ,
δ) για την κυκλοφορία µοτοσυκλέτας ιστορικού ενδιαφέροντος µε κυβισµό έως 250 κ.εκ., καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας
ιστορικού οχήµατος ύψους είκοσι πέντε (25,00) ευρώ,
ε) για την κυκλοφορία µοτοσυκλέτας ιστορικού ενδιαφέροντος
µε κυβισµό άνω των 250 κ.εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας
ιστορικού οχήµατος ύψους πενήντα (50,00) ευρώ.
2. Οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος άνω των σαράντα πέντε
(45) ετών, καθώς και λεωφορεία ιστορικού ενδιαφέροντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.
3. Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, σύµφωνα µε την παρ. 1, τα µηχανοκίνητα οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος της παρ. 2 του άρθρου 33.
Άρθρο 37
Όροι κυκλοφορίας οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος
1. Τα οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος, για τα οποία έχουν
χορηγηθεί στοιχεία κυκλοφορίας οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος σύµφωνα µε το άρθρο 34, µετέχουν στη δηµόσια κυκλοφορία µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στα
άρθρα 88 και 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999,
Α’ 57 [Κ.Ο.Κ.]) και το π.δ. 237/1986 (Α’ 110), περί υποχρεωτικής
ασφάλισης αυτοκινήτων για κάθε οδικό όχηµα.
2. Τα οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος επιτρέπεται να κυκλοφορούν εντός του µικρού δακτυλίου σύµφωνα µε την παρ. 6 του
άρθρου 52 Κ.Ο.Κ..
3. Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση των άρθρων 88 και 90 του
Κ.Ο.Κ. θέση σε δηµόσια κυκλοφορία των µηχανοκίνητων οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος της παρ. 2 του άρθρου 33, µόνο

στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Για τους σκοπούς συµµετοχής σε νοµίµως αδειοδοτηµένες,
σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Κ.Ο.Κ., διοργανώσεις που διενεργούνται εντός της Ελληνικής Επικράτειας από τους Φορείς διοργανώσεων οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, και εφόσον ο
οδηγός και το όχηµα φέρουν αθροιστικά:
αα. Νόµιµη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του
οχήµατος,
αβ. ενάριθµο διακριτικό γνώρισµα που χορηγείται από οποιονδήποτε φορέα οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος της επιλογής
του,
αγ. βεβαίωση του διοργανωτή στην οποία αναγράφεται η απόφαση αδειοδότησης και βεβαιώνονται η ηµεροµηνία διεξαγωγής
και η διάρκεια της διοργάνωσης, καθώς και η συµµετοχή του
συγκεκριµένου οχήµατος σε αυτήν.
Η κυκλοφορία του οχήµατος, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, επιτρέπεται για τη µετάβαση στην διοργάνωση κατά τις προηγούµενες δύο (2) ηµέρες πριν από την έναρξη και κατά την επόµενη
µία (1) ηµέρα µετά από τη λήξη της διοργάνωσης.
β) Για τους σκοπούς της επισκευής τους, εφόσον ο οδηγός
και το όχηµα φέρουν αθροιστικά:
βα. Νόµιµη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του
οχήµατος,
ββ. το ενάριθµο διακριτικό γνώρισµα που χορηγείται από οποιονδήποτε φορέα οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος της επιλογής του,
βγ. κάθε πρόσφορο αποδεικτικό µέσο, όπως τιµολόγιο, απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή άλλο συναφές νόµιµο παραστατικό,
από το οποίο προκύπτει η ηµέρα εισόδου και εξόδου του οχήµατος από το συνεργείο.
Άρθρο 38
Κυρώσεις και διοικητικά πρόστιµα
1. Σε περίπτωση δηµόσιας κυκλοφορίας οχήµατος ιστορικού
ενδιαφέροντος:
α. κατά παράβαση των άρθρων 86, 88 και 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας(ν. 2696/1999, Α’ 57 [Κ.Ο.Κ.]), µε την επιφύλαξη
της παρ. 2 του άρθρου 33 και του άρθρου 35 του παρόντος, επιβάλλονται, κατά περίπτωση, τα διοικητικά πρόστιµα και οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 86 και των άρθρων 88 και 90 του
Κ.Ο.Κ.,
β. κατά παράβαση του άρθρου 2 του π.δ. 237/1986 (Α’ 110)
περί υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων για κάθε οδικό
όχηµα, επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιµα και οι κυρώσεις της
παρ. 4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του ιδίου π.δ.,
γ. κατά παράβαση του ν. 2367/1953 (Α’ 82) περί υποχρεωτικής
καταβολής τελών κυκλοφορίας οχήµατος, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του ιδίου νόµου, καθώς και, πέραν
άλλων διοικητικών προστίµων, το αυτοτελές πρόστιµο της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222),
δ. για το οποίο έχει εκδοθεί πλαστή βεβαίωση χαρακτηρισµού
οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος ή πλαστό πιστοποιητικό συµµόρφωσης οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος, αφαιρούνται
οριστικά τα στοιχεία κυκλοφορίας,
ε. για το οποίο διαπιστώνεται απόκλιση µεταξύ της πραγµατικής ή νοµικής κατάστασης του οχήµατος και της πιστοποιούµενης αποτύπωσης στη βεβαίωση χαρακτηρισµού οχήµατος
ιστορικού ενδιαφέροντος και το πιστοποιητικό συµµόρφωσης
οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος, αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους,
στ. χωρίς ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας, επιβάλλεται διοικητικό
πρόστιµο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ και αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους.
2. Σε περίπτωση δηµόσιας κυκλοφορίας οχήµατος ιστορικού
ενδιαφέροντος που δεν έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί για
τη µεταφορά επιβατών και τυγχάνει υψηλής ιστορικής και πολιτιστικής αξίας κατά παράβαση της παρ. 3 του άρθρου 37, επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιµα και οι κυρώσεις της παρ. 4 του
άρθρου 88 και της παρ. 4 του άρθρου 90 του Κ.Ο.Κ..
3. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης προσκόµισης, κατά την παρ.
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7 του άρθρου 34, στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας του πιστοποιητικού συµµόρφωσης
της παρ. 13 του άρθρου 3, για την έκδοση του νέου εντύπου
άδειας κυκλοφορίας καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο
ύψους τριακοσίων (300) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου.
4. Ως όργανα ελέγχου των ως άνω παραβάσεων και επιβολής
των σχετικών διοικητικών προστίµων και διοικητικών κυρώσεων
ορίζονται:
α) η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων,
β) οι Λιµενικές Αρχές,
γ) οι Αστυνοµικές Αρχές,
δ) τα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου του άρθρου 1 του ν. 3446/2006
(Α’ 49) και
ε) τα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου Δήµων Παραµεθόριων Περιοχών
του άρθρου 2 του ν. 3446/2006. Οι Τελωνειακές Αρχές επιβάλλουν, κατά λόγο αρµοδιότητας, τις κυρώσεις της παρ. Γ7 του άρθρου 137 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’
235), εφόσον συντρέχουν οι όροι εφαρµογής του.
Άρθρο 39
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ορίζονται οι φορείς χαρακτηρισµού οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος του άρθρου 3, όπως υποδεικνύονται από την Δ.Ο.Α., την
Δ.Ο.Μ. και την Δ.Ο.Π.Ο..
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Υποδοµών και Μεταφορών, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις
και οι τεχνικές προδιαγραφές για τον χαρακτηρισµό των στρατιωτικών οχηµάτων, που έχουν κατασκευασθεί για τη µεταφορά
επιβατών και έχουν αξιοποιηθεί από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις, ως οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, ο φορέας χαρακτηρισµού και έκδοσης αντίστοιχης βεβαίωσης για τα
προαναφερόµενα στρατιωτικά οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
άρθρου 33 σχετικά µε τα οχήµατα αυτά.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται το περιεχόµενο της βεβαίωσης χαρακτηρισµού και
του πιστοποιητικού συµµόρφωσης οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση,
ανάκληση και επαναχορήγηση των στοιχείων κυκλοφορίας οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος, η διαδικασία διαγραφής του
οχήµατος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών πριν από την καταχώρισή
του ως οχήµατος ιστορικού ενδιαφέροντος για την εφαρµογή
των άρθρων 34 και 38, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για
την κυκλοφορία των οχηµάτων αυτών.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται τα στοιχεία και η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου των
οχηµάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, η καταγραφή των αποτελεσµάτων του τεχνικού ελέγχου και κάθε αναγκαίο θέµα για τον τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων αυτών κατά το άρθρο 35.
5.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις περιορισµού της κυκλοφορίας των οχηµάτων
ιστορικού ενδιαφέροντος του άρθρου 37.
Άρθρο 40
Καταργούµενη διάταξη
Η υπ’ αριθµ. 82350/3809/2019 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών (Β’ 4948) σχετικά µε
τα οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος καταργείται, εκτός του άρθρου 1 αυτής περί ειδικών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών που
χρησιµοποιούνται µόνο για αγώνες ταχύτητος ή δεξιοτεχνίας,
από την έναρξη ισχύος του Μέρους Γ’ του παρόντος, σύµφωνα
µε την παρ. 2 του άρθρου 113.
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ΜΕΡΟΣ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 41
Θέσπιση ανώτατου ορίου ηλικίας οδηγών φορτηγών
και λεωφορείων - Αίτηση συνταξιοδότησης ιδιοκτήτη
άδειας φορτηγού δηµοσίας ή ιδιωτικής χρήσης
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ανώτατη ηλικία για την
άσκηση του επαγγέλµατος του οδηγού φορτηγού ή λεωφορείου
δηµοσίας ή ιδιωτικής χρήσης ορίζεται στα εξήντα επτά (67) έτη.
2. Η ανώτατη ηλικία για την άσκηση του επαγγέλµατος του οδηγού σχολικού λεωφορείου, καθώς και του οδηγού τουριστικού λεωφορείου που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά µαθητών ορίζεται
στα εξήντα πέντε (65) έτη.
3. Για την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης και τη χορήγηση
σύνταξης από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) σε ιδιοκτήτη άδειας φορτηγού ή λεωφορείου δηµοσίας ή ιδιωτικής χρήσης δεν απαιτείται η κατάθεση στον
ασφαλιστικό φορέα της άδειας οδήγησης για επιβολή περιορισµού ως προς την οδήγηση οχηµάτων των κατηγοριών C1, C1E,
C, CE, D1, D1E, D και DE. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης άδειας
φορτηγού ή λεωφορείου δηµοσίας ή ιδιωτικής χρήσης επιθυµεί
τη συνέχιση της απασχόλησής του ως επαγγελµατία οδηγού φορτηγού ή λεωφορείου, αυτό δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησής του. Οι ασφαλισµένοι που κατά την έναρξη χορήγησης της
σύνταξης συνεχίζουν την απασχόλησή τους, διέπονται από τις διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων. Η παρούσα ισχύει και για
τους ιδιοκτήτες αδειών φορτηγών ή λεωφορείων δηµοσίας ή ιδιωτικής χρήσης, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης
ή έχουν συνταξιοδοτηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Σε κάθε περίπτωση ως προς τη διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων για την ανανέωση των αδειών οδήγησης του παρόντος
ισχύουν τα άρθρα 5 και 7, καθώς και το Παράρτηµα ΙΙΙ του π.δ.
51/2012 (Α’ 101).
4. Το παρόν ισχύει και για τους οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων, οι οποίοι κατά τη χορήγηση της σύνταξής τους καταθέτουν
σύµβαση πρόσληψης ως οδηγού σε οποιονδήποτε φορέα.
Άρθρο 42
Ρυθµίσεις θεµάτων Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. Αντικατάσταση του άρθρου13 του ν. 2963/2001
1. Το άρθρο 13 του ν. 2963/2001 (Α’ 268) περί ειδικού λογαριασµού αστικών και υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
Εισφορές αστικών και υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ.
1. Για την ανανέωση των λεωφορείων και την υλοποίηση έργων
υποδοµής αστικών και υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., επιβάλλεται εισφορά πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων που προκύπτουν από την εκάστοτε
ισχύουσα απόφαση κοµίστρου των αστικών και υπεραστικών
Κ.Τ.Ε.Λ., Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., της Δ.Ε.Α.Σ. ΚΩ και ΡΟΔΑ. Η εισφορά του
πρώτου εδαφίου, ως εισφορά ειδικού σκοπού, δεν υπολογίζεται
ως φορολογητέο εισόδηµα και κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασµούς που συστήνονται ειδικά για τον σκοπό αυτόν.
Ειδικότερα:
α. Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) διατίθεται αποκλειστικά για
την ανανέωση του στόλου, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου
12.
β. Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) διατίθεται µε αποκλειστικό
σκοπό τη χρηµατοδότηση έργων υποδοµής και εκσυγχρονισµού
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του Κ.Τ.Ε.Λ. ή Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., ιδίως σταθµών ή πρακτορείων άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων, σταθµών στέγασης και συντήρησης, µηχανοργάνωσης, κατασκευής εγκαταστάσεων
εξυπηρέτησης και πληροφόρησης κοινού.
γ. Τα ποσά των περ. α’ και β’ δύνανται να χρησιµοποιούνται
και για άλλους σκοπούς, οι οποίοι ανάγονται στην εύρυθµη λειτουργία του Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ή Κ.Τ.Ε.Λ., λόγω αντιµετώπισης εκτάκτων συνθηκών και ταµειακών αναγκών. Οι εισφορές των περ. α’
και β’ της παρ. 1 κατατίθενται ανά τρίµηνο και το αργότερο εντός
των επόµενων τριών (3) µηνών από τη λήξη του.
2. Εκκρεµείς οφειλές µηνιαίων καταβολών για τους συγκοινωνιακούς φορείς Κ.Τ.Ε.Λ., Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και τη Δηµοτική Επιχείρηση ΡΟΔΑ, που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση δόσεων, κατ’
εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4663/2020 (Α’ 30),
συνεχίζουν να κατατίθενται στον ειδικό λογαριασµό εισφοράς
ένα τοις εκατό (1%) που έχει συσταθεί στο Νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, µε ΙΒΑΝ GR8702606450000010200123896, κατ’ εφαρµογή της υπό στοιχεία Β-οικ.7956/626/14/24.2.2014 (Β’ 449)
κοινής απόφασης των υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ, µέχρις
ότου καταβληθούν όλες οι µηνιαίες οφειλές δόσεων από τους
ανωτέρω υπόχρεους φορείς.
3. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής µιας δόσης από
υπόχρεο φορέα της παρ. 2, η ρύθµιση χάνεται και το συνολικό
µη καταβληθέν ποσό της οφειλής εισπράττεται ως δηµόσιο
έσοδο κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974, Α’ 90).
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και
ύστερα από προτάσεις της Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Αστικών
Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) και της Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) διατίθεται,
µέχρι εξαντλήσεώς του, στα αστικά και υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.
και Κ.Τ.Ε.Λ., τη Δ.Ε.Α.Σ. ΚΩ και ΡΟΔΑ, αναλογικά, το συνολικό
συγκεντρωθέν ποσό στον ειδικό λογαριασµό της παρ. 2, που
συγκεντρώθηκε από τις εισφορές των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, κατ’ εφαρµογή του παρόντος άρθρου όπως
ίσχυε µέχρι την αντικατάστασή του ο οποίος διατηρείται σε ισχύ
µέχρι την εξόφληση και της τελευταίας δόσης ρύθµισης των υπόχρεων φορέων.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, καθορίζονται οι διαδικασίες για το κλείσιµο
του ειδικού λογαριασµού εισφοράς ένα τοις εκατό (1%) της παρ.
2, µετά την εξάντληση του συνόλου των πόρων αυτού.
6. Κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή του
παρόντος άρθρου όπως ίσχυε µέχρι την αντικατάστασή του, καταργούνται.»
Άρθρο 43
Ορισµός οργάνων εξέτασης καταγγελιών
για τηνεφαρµογή των Κανονισµών (ΕΚ) 181/2011, 1371/2007
και 2006/2004 για τα δικαιώµατα των επιβατών
και την προστασία των καταναλωτών - Αντικατάσταση
των παρ. 4 και 6 του άρθρου 26 του ν. 4313/2014
1. Η περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4313/2014 (Α’
261) περί δευτεροβάθµιων οργάνων εξέτασης καταγγελιών για
την παραβίαση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του Κανονισµού Δικαιωµάτων των Επιβατών, αντικαθίσταται, προστίθενται
περ. δ’ και ε’ και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Δευτεροβάθµια όργανα εξέτασης καταγγελιών που δεν επιλύθηκαν από τα πρωτοβάθµια όργανα της ανωτέρω παραγράφου, καθώς και αντιρρήσεων κατά των αποφάσεων επιβολής
κυρώσεων ορίζονται:
α) οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων
Περιφερειακών Ενοτήτων ή Περιφερειών της Χώρας για το σύνολο των δηµόσιων εθνικών οδικών τακτικών αστικών και υπεραστικών µεταφορών επιβατών, πλην των οριζόµενων στις περ. β)
και ε),
β) ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) για τις
δηµόσιες συγκοινωνίες που εκτελούνται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται στον ν. 3852/2010 (Α’ 87),
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εκτός της Π.Ε. Νήσων, από τις εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου του
ν. 3920/2011 (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.),
καθώς και από τους φορείς των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο ή οποιονδήποτε άλλον
φορέα που θα παρέχει στο µέλλον έργο δηµόσιων συγκοινωνιών,
γ) η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων (Ρ.Α.Σ.) του ν. 3891/2010
(Α’ 188) για το σύνολο των σιδηροδροµικών µεταφορών που
εκτελούνται στην Ελληνική Επικράτεια, για τις οποίες είναι ο ρυθµιστικός φορέας. Η Ρ.Α.Σ., µεταξύ των άλλων, είναι η αρµόδια
αρχή παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης της εφαρµογής
του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 (ΕΕ L 315/14),
σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδροµικών γραµµών, λαµβάνοντας τα αναγκαία µέτρα µε τα
οποία εξασφαλίζεται ο σεβασµός των δικαιωµάτων των επιβατών,
δ) οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού (Π.Υ.Τ.), για τις διεθνείς οδικές τακτικές επιβατικές µεταφορές µε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες, καθώς και τις έκτακτες οδικές
επιβατικές µεταφορές που διενεργούνται από τα Τουριστικά
Γραφεία και τις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών
(Τ.Ε.Ο.Μ.), σύµφωνα µε τον ν. 711/1977 (Α’ 284),
ε) ο Οργανισµός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης
(Ο.Σ.Ε.Θ.) για τις δηµόσιες συγκοινωνίες που εκτελούνται εντός
των ορίων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης από την εταιρεία παροχής
συγκοινωνιακού έργου του άρθρου 26 του ν. 4482/2017 (Α’ 102)
ή οποιονδήποτε άλλον φορέα που θα παρέχει στο µέλλον έργο
δηµόσιων συγκοινωνιών εντός των ορίων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
Η υποβολή αντιρρήσεων κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα.»
2. H παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4313/2014 περί αρµοδίων
αρχών αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Αρµόδιες αρχές, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθµ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 (ΕΕ L 364/1) σχετικά µε
τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρµόδιες για
την επιβολή της νοµοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών ως προς τα δικαιώµατα των επιβατών λεωφορείων και την
προστασία των καταναλωτών, ορίζονται:
α) οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων
Περιφερειακών Ενοτήτων ή Περιφερειών της Χώρας για τις δηµόσιες εθνικές οδικές τακτικές αστικές και υπεραστικές µεταφορές επιβατών, εκτός των δηµόσιων συγκοινωνιών στην
Περιφέρεια Αττικής πλην της Π.Ε. Νήσων και στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης,
β) ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) για
τις δηµόσιες συγκοινωνίες που εκτελούνται εντός των ορίων της
Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται στον ν. 3852/2010 (Α’
87), πλην της Π.Ε. Νήσων,
γ) ο Οργανισµός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης
(Ο.Σ.Ε.Θ.) για τις δηµόσιες συγκοινωνίες που εκτελούνται εντός
των ορίων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης,
δ) οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού (Π.Υ.Τ.), για τις διεθνείς οδικές τακτικές επιβατικές µεταφορές µε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες και τις έκτακτες οδικές
επιβατικές µεταφορές που διενεργούνται από τα Τουριστικά
Γραφεία και τις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών
(Τ.Ε.Ο.Μ.), σύµφωνα µε τον ν. 711/1977 (Α’ 284) και
ε) η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων (Ρ.Α.Σ.) του ν. 3891/2010
(Α’ 188) για τις µεταφορές επιβατών σιδηροδροµικών γραµµών.»
Άρθρο 44
Θέση σε κυκλοφορία µεταχειρισµένων
Ε.Δ.Χ. οχηµάτων
Κατά παρέκκλιση της περ. δ) της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν.
4070/2012 (Α’ 82), τα µεταχειρισµένα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO 5 ή EURO V ή νεότερης τεχνολογίας που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία από την ηµεροµηνία ισχύος
του παρόντος έως και την 31.12.2021, επιτρέπεται να είναι ηλι-
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κίας µεγαλύτερης των πέντε (5) ετών, εφόσον έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ταξινόµησης από 1ης.9.2019 και ύστερα και µε την
προϋπόθεση ότι κατά την ηµεροµηνία έκδοσης αυτού, δεν έχει
παρέλθει πενταετία από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του οχήµατος στο εξωτερικό, µη συµπεριλαµβανοµένου του έτους κατασκευής του οχήµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Άρθρο 45
Απώλεια και αµετάκλητη ανάκληση ιδανικού µεριδίου Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν.δ. 1061/1971
Το άρθρο 4 του ν.δ. 1061/1971 (Α’ 270) περί θεµάτων απώλειας και αµετάκλητης ανάκλησης ιδανικού µεριδίου επί δικαιώµατος άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Θέµατα απώλειας και αµετάκλητης ανάκλησης
ιδανικού µεριδίου
1. Ιδανικό µερίδιο επί δικαιώµατος άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης που:
(α) απωλέσθη, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 2 και την
παρ. 1 του άρθρου 3, ή
(β) µε την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6, ανακλήθηκε
αµετάκλητα, ή
(γ) µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο Βιβλίο Πέµπτο Κληρονοµικό Δίκαιο του Αστικού Κώδικα, όπως κωδικοποιήθηκε µε
το π.δ. 456/1984 (Α’ 164), απωλέσθη λόγω αποποίησης κληρονοµιάς, παραχωρείται µε απόφαση του Περιφερειάρχη, στα
λοιπά πρόσωπα που διατηρούν αυτήν, και, αν δεν υπάρχουν τέτοια πρόσωπα, στον συνιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτες του αποθανόντος, κατά ποσοστό ανάλογο µε τη συµµετοχή καθενός από
αυτούς επί του υπολοίπου της αδείας.
Η παραπάνω απόφαση του Περιφερειάρχη µε την οποία παραχωρείται το εν λόγω δικαίωµα, εκδίδεται µε την επιφύλαξη
ανάκλησης αυτής σε συµµόρφωση µε ακυρωτικό δεδικασµένο,
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγµατος. Η επιφύλαξη αυτή αναγράφεται τόσο στην άδεια κυκλοφορίας που
εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του παρόντος όσο και στα απογραφικά δελτία του αυτοκινήτου, όσο και σε κάθε µεταγενέστερη
εκδιδοµένη άδεια, παύει δε η ισχύς της και διαγράφεται από τις
ανωτέρω πράξεις σε περίπτωση είτε µη άσκησης ένδικου µέσου
κατά της πράξης παραχώρησης είτε απόρριψης αυτού. Σε περίπτωση αποδοχής του ενδίκου µέσου, το αρµόδιο όργανο της Διοίκησης που εξέδωσε την πράξη παραχώρησης προβαίνει σε
ανάκληση αυτής, καθώς και κάθε µεταγενέστερης πράξης που
βασίζεται σε αυτή, ανεξαρτήτως µεταβίβασης του παραχωρηθέντος δικαιώµατος σε τρίτο.
2. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτός προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση υποχρεούται, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την επίδοση σε αυτόν της
σχετικής απόφασης, να υποβάλει στην αρµόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας σχετική αίτηση µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας του
αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης.
3. Σε περίπτωση µη αποδοχής της κατά τις παρ. 1 έως 3 παραχώρησης, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τεσσάρων(4)
µηνών από την επίδοση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της
αρµόδιας Υπηρεσίας ή µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας
αυτής, το αντίστοιχο δικαίωµα παραχωρείται εκ νέου µε τον
τρόπο και τη σειρά παραχώρησης που αναφέρεται στην παρ. 1
στους τυχόν λοιπούς δικαιούχους. Αν κανένα από τα ανωτέρω
πρόσωπα δεν αποδεχθεί το δικαίωµα που τους παραχωρείται,
τότε, µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ανακαλείται η
άδεια κυκλοφορίας ολοκλήρου του αυτοκινήτου ως δηµόσιας
χρήσης.
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4. Το κατά τις προηγούµενες παραγράφους δικαίωµα της
άδειας κυκλοφορίας εφόσον αφορά σε αυτοκίνητο που κυκλοφόρησε βάσει άλλων από αυτών της παρ. 3 του άρθρου 1 αναφεροµένων διατάξεων, παραχωρείται, µε καταβολή υπέρ του
Δηµοσίου, εισφοράς, ίσης προς την εκάστοτε υφισταµένη αγοραία υπεραξία του κατά περίπτωση παραχωρουµένου ιδανικού
µεριδίου άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης,
σύµφωνα µε τη Δήλωση Φορολογίας Υπεραξίας που συντάσσεται κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 1146/1972
(Α’ 64) και του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (Α’ 31).
Η εισφορά αυτή βεβαιώνεται ως δηµόσιο έσοδο από τον Προϊστάµενο της οικείας Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.)
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), βάσει των
απογραφικών δελτίων της αρµόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφέρειας και καταβάλλεται στο οικείο Δηµόσιο Ταµείο, το µεν 1/12 αυτής κατά τη χορήγηση της άδειας
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, το δε υπόλοιπο σε έντεκα (11)
ισόποσες µηνιαίες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες εντός του
πρώτου δεκαηµέρου του µεθεποµένου από την έκδοση της
άδειας µήνα. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή µιας των άνω δόσεων,
συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώµατος καταβολής της εισφοράς σε δόσεις και την απαίτηση καταβολής ολοκλήρου του οφειλοµένου υπολοίπου της εισφοράς. Στη περίπτωση αυτή, ύστερα
από απόφαση του Προϊστάµενου της οικείας Δ.Ο.Υ., αφαιρούνται µε µέριµνα της Αστυνοµικής Αρχής, η άδεια κυκλοφορίας και
οι κρατικές πινακίδες του αυτοκινήτου µέχρι την ολοσχερή εξόφληση του οφειλοµένου ποσού της εισφοράς.»
Άρθρο 46
Καταβλητέο τίµηµα εξαγοράς ιδανικού µεριδίου Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν.δ. 1061/1971
Το άρθρο 5 του ν.δ. 1061/1971 (Α’ 270) περί καταβλητέου τιµήµατος εξαγοράς ιδανικού µεριδίου αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Καταβλητέο τίµηµα
1. Αυτός προς τον οποίον γίνεται η παραχώρηση του δικαιώµατος επί ιδανικού µεριδίου άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου
δηµοσίας χρήσης δικαιούται να ζητήσει από τον κύριο του αντιστοίχου ιδανικού µεριδίου επί του αυτοκινήτου, ως πράγµατος,
την εξαγορά αυτού αντί ευλόγου και δικαίου τιµήµατος, εντός
της προθεσµίας που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 4. Σε περίπτωση που ο τελευταίος αρνηθεί ή υπάρχει διαφωνία ως προς
το καταβλητέο τίµηµα, µε αίτηση των ενδιαφεροµένων που υποβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσµίας, το προς µεταβίβαση
αυτοκίνητο δηµοσίας χρήσης κηρύσσεται αναγκαστικά απαλλοτριωτέο µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, λόγω δηµοσίας
ωφελείας, στην οποίο καθορίζεται και το καταβλητέο τίµηµα,
σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 2. Η ανωτέρω απόφαση περί
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ανακοινώνεται στην υπηρεσία Μεταφορών της οικείας Περιφέρειας, µνεία δε αυτής γίνεται στο βιβλιάριο µεταβολών κατοχής και κυριότητας του οχήµατος.
2. Το καταβλητέο τίµηµα καθορίζεται µε βάση την τρέχουσα
εµπορική αξία του αυτοκινήτου και κατά ποσοστό ανάλογο µε τη
συµµετοχή του δικαιώµατος επί ιδανικού µεριδίου άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δηµοσίας χρήσης. Η τρέχουσα εµπορική
αξία υπολογίζεται, επί της αξίας πρώτης κυκλοφορίας του, αποµειούµενη κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20 %) για το πρώτο
έτος και δέκα τοις εκατό (10 %) κατ’ έτος, για τα επόµενα έτη,
µέχρι του ποσοστού του ογδόντα πέντε τοις εκατό (85 %).
3. Από την καταβολή µε την παρ. 2 καθορισθέντος τιµήµατος
εξαγοράς στον δικαιούχο αυτού, ή σε περίπτωση άρνησης
αυτού, από την κατάθεση του καθορισθέντος τιµήµατος στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συντελείται η απαλλοτρίωση
και καθίσταται κύριος ο δικαιούχος της εξαγοράς του ιδανικού
µεριδίου του αυτοκινήτου.
4. Σε περίπτωση που αυτός προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση του δικαιώµατος της αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δηµοσίας χρήσεως δεν τηρήσει τις προθεσµίες που καθορίζονται
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στις προηγούµενες παραγράφους εφαρµόζονται κατ’ αναλογία
οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 4.»
Άρθρο 47
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας ιδανικού µεριδίου
επί αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης προς παραχώρηση
ιδανικού µεριδίου - Αντικατάσταση του άρθρου 6
του ν.δ. 1061/1971
Το άρθρο 6 του ν.δ. 1061/1971 (Α’ 270) περί ανάκλησης άδειας
κυκλοφορίας προς παραχώρηση σε άλλο δικαιούχο αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Θέµατα ανάκλησης προς
παραχώρηση σε άλλον δικαιούχο
1. Προκειµένου περί ανάκλησης αδείας κυκλοφορίας ιδανικού
µεριδίου επί αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης, κάθε κατηγορίας,
προς παραχώρηση αυτής σε άλλον δικαιούχο, ο κύριος, νοµέας
και κάτοχος αυτού υποχρεούται, εντός δίµηνης προθεσµίας, που
ξεκινά από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής πράξης της
Διοίκησης, να µεταβιβάσει το ιδανικό µερίδιο του δικαιώµατος
κυριότητος επί του αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης σε αυτόν που
αναφέρεται ως δικαιούχος στην απόφαση περί ανάκλησης της
αδείας κυκλοφορίας της αρµόδιας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση
διαφωνίας, η εξαγορά του αυτοκινήτου ως πράγµατος πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 5.
2. Εντός των προθεσµιών για την παραχώρηση ή µεταβίβαση
ιδανικού µεριδίου επί αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης που ορίζονται στα άρθρα 4, 5 και στο παρόν, αυτό κυκλοφορεί νόµιµα µε
την άδεια κυκλοφορίας επί του υπολοίπου ιδανικού µεριδίου
αυτού του άλλου συγκυρίου ή των τυχόν περισσοτέρων αυτών.
Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει και στην περίπτωση της παρ. 2
του άρθρου 3.
3. Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης που είχε χορηγηθεί και ανακλήθηκε µεταγενέστερα από την
αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών επειδή είχε χορηγηθεί κατά παράβαση των κείµενων διατάξεων χωρίς υπαιτιότητα αυτού κατά του οποίου γίνεται η ανάκληση, δεν θεωρείται
κρατική παραχώρηση, ούτε ότι αυτός κατά του οποίου γίνεται η
ανάκληση απέκτησε κυριότητα, νοµή ή κατοχή αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης, σε ό,τι αφορά στην εφαρµογή των εκάστοτε
ισχυουσών διατάξεων περί χορήγησης άδειας θέσης σε κυκλοφορία νέου αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης, κάθε κατηγορίας.»
Άρθρο 48
Θέµατα Πειθαρχικών Συµβουλίων για Ε.Δ.Χ.
αυτοκίνητα - Τροποποίηση του άρθρου 103
του ν. 4070/2012
1. Στο άρθρο 103 του ν. 4070/2012 (Α’ 82):
α) η παρ. 1 περί σύστασης πειθαρχικού συµβουλίου αντικαθίσταται,
β) στην παρ. 2, η περ. α’ τροποποιείται ως προς την εκπροσώπηση της οικείας Περιφέρειας και το τελευταίο εδάφιο της περ.
δ’ τροποποιείται ως προς το αρµόδιο όργανο έκδοσης της απόφασης ορισµού των µελών πειθαρχικών συµβουλίων και την υπηρεσία προέλευσής τους,
γ) η παρ. 4 τροποποιείται ως προς την αρµόδια υπηρεσία της
οικείας περιφέρειας,
δ) καταργείται η παρ. 11 και το άρθρο 103 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 103
Πειθαρχικό Συµβούλιο για θέµατα Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
«1. Συνιστάται, µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ανά
διετία εντός του πρώτου διµήνου του πρώτου έτους σε κάθε Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας Πειθαρχικό Συµβούλιο µε διετή
θητεία, το οποίο είναι αρµόδιο για τον έλεγχο της τήρησης του

νόµου αυτού και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους Κανονισµούς λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και κάθε άλλης συναφούς διάταξης για τη λειτουργία των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και την
επιβολή κυρώσεων σχετικά µε την παράβαση διατάξεων που προβλέπουν πειθαρχικά παραπτώµατα των οδηγών, ιδιοκτητών και εκµεταλλευτών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οι παραβάσεις εκδικάζονται από
το Πειθαρχικό Συµβούλιο της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητου.
2. Κάθε Πειθαρχικό Συµβούλιο αποτελείται από:
α. Δύο (2) εκπροσώπους της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, µε τους αναπληρωτές τους,
οι οποίοι ορίζονται από τον Περιφερειάρχη,
β. έναν (1) δικηγόρο µε έµµισθη εντολή µε τον αναπληρωτή του,
ο οποίος υπηρετεί στην οικεία Περιφέρεια,
γ. έναν (1) εκπρόσωπο της αστυνοµικής αρχής της Περιφέρειας, µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται αρµοδίως και έχουν
την ιδιότητα του αξιωµατικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και προέρχονται κατά προτίµηση από υπηρεσίες τροχαίας κίνησης της
Περιφέρειας,
δ. έναν (1) εκπρόσωπο των ιδιοκτητών και έναν (1) εκπρόσωπο
των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της οικείας Περιφέρειας, µε τους
αναπληρωτές τους, που ορίζονται όπως προβλέπεται στο παρόν.
Ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών µετέχει για εκδίκαση παραβάσεων
ιδιοκτητών και ο εκπρόσωπος των οδηγών για εκδίκαση παραβάσεων οδηγών που δεν έχουν την ιδιότητα του ιδιοκτήτη Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών και των οδηγών
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων υποδεικνύουν από κοινού, κατά περίπτωση,
όλες οι οικείες επαγγελµατικές οργανώσεις των ενδιαφεροµένων,
εντός δέκα (10) ηµερών, ύστερα από πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο Περιφερειάρχης απευθύνει νέα πρόσκληση στις επαγγελµατικές
οργανώσεις να υποδείξουν εκπροσώπους µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Αν και στη δεύτερη περίπτωση δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι,
ο Περιφερειάρχης αυτεπάγγελτα ορίζει εκπρόσωπο αντίστοιχα
από την οικεία επαγγελµατική οργάνωση µε τα περισσότερα εγγεγραµµένα µέλη, σύµφωνα µε το πρακτικό εκλογής του τελευταίου Διοικητικού Συµβουλίου. Με απόφαση του Περιφερειάρχη
δύνανται να οριστούν ως µέλη των Πειθαρχικών Συµβουλίων υπάλληλοι της Περιφέρειας όταν οι επαγγελµατικές οργανώσεις ή/και
η οικεία αστυνοµική αρχή δεν ανταποκρίνονται στην πρόσκληση
για ορισµό εκπροσώπων τους.
3. Αν σε Περιφέρεια δεν υπάρχει αµιγές σωµατείο οδηγών
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αλλά υπάρχει µικτό σωµατείο οδηγών που
αποτελείται από οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων και φορτηγών στο Πειθαρχικό Συµβούλιο
συµµετέχει, για τις παραβάσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, εκπρόσωπος από το µικτό σωµατείο και συγκεκριµένα από τον
κλάδο των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Αν σε Περιφέρεια δεν
υπάρχει ούτε µικτό σωµατείο οδηγών, εκπρόσωπος των οδηγών
ορίζεται από τον Περιφερειάρχη ένας από τους οδηγούς Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων της Περιφέρειας µε τον αναπληρωτή του.
4. Χρέη Προέδρου για το Πειθαρχικό Συµβούλιο εκτελεί ένας
από τους εκπροσώπους της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, που ορίζεται µε την πράξη συγκρότησης.
5. Ο χώρος και οι ηµεροµηνίες συνεδριάσεων των συµβουλίων
καθορίζονται από τον Περιφερειάρχη, ανάλογα µε τις υπάρχουσες
ανάγκες.
6. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον µέλη του, στα οποία συµπεριλαµβάνονται απαραίτητα ο Πρόεδρος και ο εκπρόσωπος της αστυνοµίας
ή οι αναπληρωτές τους. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών.
Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται παραποµπή σε επόµενη συνεδρίαση.
7. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο υποστηρίζεται από γραµµατεία,
η οποία:
α. τηρεί ειδικά σχετικό πρωτόκολλο,
β. δέχεται τις εκθέσεις παραβάσεων των κανονισµών λειτουργίας αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ., τις γραπτές απόψεις ή εξηγήσεις όσων
έχουν διαπράξει παράβαση, τις ενστάσεις, καθώς και τις έγγρα-
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φες καταγγελίες πολιτών τις οποίες παραδίδει στον Πρόεδρο του
Πειθαρχικού Συµβουλίου,
γ. διεκπεραιώνει τη σχετική αλληλογραφία που απαιτείται,
δ. εισηγείται ηµεροµηνίες συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συµβουλίου,
ε. τηρεί και ενηµερώνει µητρώο παραβάσεων.
8. Τα σχετικά ζητήµατα µε τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται για την εύρυθµη λειτουργία του συµβουλίου αυτού ρυθµίζονται από τον Πρόεδρό τους. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο
χρησιµοποιεί πρόσφορα αποδεικτικά µέσα, που εκτιµώνται ελεύθερα, για να εκδώσει τις αποφάσεις του.
9. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει µέσα σε προθεσµία
ενός (1) µηνός από τη διαβίβαση σε αυτό από τα αρµόδια όργανα
εκθέσεων παραβάσεων οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ή αναφορών
ή καταγγελιών επιβατών.
10. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο κάθε τρίµηνο υποβάλλει στην αρµόδια Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας
Περιφέρειας και στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών αναλυτική κατάσταση µε τις υποθέσεις
που έχουν διεκπεραιωθεί ή εκκρεµούν σε αυτό.
11. [Καταργείται].»
Άρθρο 49
Θέµατα χορήγησης ή ανανέωσης ειδικής άδειας
οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου - Τροποποίηση
του άρθρου 95 του ν. 4070/2012
1. Στο άρθρο 95 του ν. 4070/2012 (Α’ 82),
α) η περ. α’ της παρ. 3 τροποποιείται ως προς το είδος του πιστοποιητικού ποινικού µητρώου και του πιστοποιητικού γνώσης
της ελληνικής γλώσσας και ως προς την κατάργηση της επικύρωσης του απαιτούµενου φωτοαντιγράφου ως δικαιολογητικού, η
περ. β’ της ίδιας παραγράφου τροποποιείται ως προς τις αναφερόµενες περιπτώσεις της παρ. 2,
β) προστίθεται παρ. 6 και το άρθρο 95 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 95
Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
1. Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. χορηγείται από την Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της
οικείας Περιφέρειας. Η ειδική αυτή άδεια δίνει στον κάτοχό της
το δικαίωµα να οδηγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο που στην άδεια κυκλοφορίας του αναγράφεται ως έδρα διοικητική µονάδα που βρίσκεται µέσα στα διοικητικά όρια της ίδιας αυτής Περιφερειακής
Ενότητας.
2. Για να χορηγηθεί ή ανανεωθεί, η ειδική άδεια οδήγησης
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, απαιτείται ο υποψήφιος:
α. να µην υπηρετεί µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δηµόσιου τοµέα του ν. 1256/1982 (Α’
65), όπως ισχύει κάθε φορά,
β. να µην έχει συνταξιοδοτηθεί, µε την επιφύλαξη της παρ. 8
του άρθρου 19 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), όπως κάθε φορά ισχύει,
για την περίπτωση της ανανέωσης, ως άµεσα ασφαλισµένος από
οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταµείο ή από το Δηµόσιο,
γ. να µην έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για ένα από τα αδικήµατα του άρθρου 100 της περ. α’ του παρόντος,
δ. να έχει σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,
ε. εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να γνωρίζει επαρκώς την
ελληνική γλώσσα,
στ. εφόσον είναι Έλληνας ή Κύπριος υπήκοος, να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισµένης
ισότιµης σχολής του εξωτερικού,
ζ. να είναι υγιής µε βάση τις ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται µε την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση
της παρ. 4 του παρόντος άρθρου,
η. να κατέχει ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον κατηγορίας Β’,
θ. να καταβάλει παράβολο υπέρ του Δηµοσίου ποσού πενήντα
(50) ευρώ. Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµόζεται κάθε δύο
(2) χρόνια µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υπο-
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δοµών και Μεταφορών.
3.α. Με την αίτηση για την χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης
Ε.Δ.Χ., ο ενδιαφερόµενος, για την απόδειξη συνδροµής των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρ. 2, υποβάλλει ως αναγκαία δικαιολογητικά τα εξής: για τις περιπτώσεις των εδαφίων πρώτου
και δεύτερου υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, για την περίπτωση του εδαφίου τρίτου υποβάλλει πιστοποιητικό ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης, για την περίπτωση του εδαφίου
τέταρτου υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, για την περίπτωση του
εδαφίου πέµπτου υποβάλλει αποδεικτικό τίτλο επαρκούς γνώσης
της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 107 του ν.
4251/2014 (Α’ 80) και στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νοµοθεσία,
για την περίπτωση του εδαφίου έκτου υποβάλλει ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών ή αντίστοιχου πιστοποιητικού ή ακριβές αντίγραφό του, για την περίπτωση του εδαφίου έβδοµου
υποβάλλει ιατρικό πιστοποιητικό, ο τύπος και το περιεχόµενο του
οποίου καθορίζονται µε την υπουργική απόφαση που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, και για την
περίπτωση του εδαφίου όγδοου υποβάλλει ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας του οδηγήσεως. Επιπλέον αυτών υποβάλλει ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας, εφόσον είναι
Έλληνας υπήκοος, ή διαβατηρίου σε ισχύ, εφόσον είναι αλλοδαπός, και δύο πρόσφατες έγχρωµες φωτογραφίες µεγέθους και
τύπου ταυτότητας.
β. Με την αίτηση για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ., ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στην περ. α’ πλην του δικαιολογητικού που αποδεικνύει τη συνδροµή της προϋπόθεσης της περ. η’ της παρ. 2.
γ. Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου που έχει αρχικώς
χορηγηθεί πριν τη θέση σε ισχύ του
ν. 4070/2012 (Α’
82) και έχει αφαιρεθεί λόγω παρέλευσης πενταετίας από τη λήξη
ισχύος της επαναχορηγείται στον κάτοχο αυτής δίχως την πλήρωση της προϋπόθεσης της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 95
του
ν. 4070/2012.
4. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας οδήγησης της προηγούµενης παραγράφου οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η διαδικασία, καθώς και το περιεχόµενο των εξετάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέµα σχετικό µε τα ζητήµατα που ρυθµίζονται µε το παρόν άρθρο, όπως και το είδος
των δικαιολογητικών και το είδος των ιατρικών εξετάσεων και αντιστοίχων πιστοποιητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.
5. Αν διαπιστωθεί από τα αρµόδια όργανα ελέγχου ότι απασχολείται ως οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου πρόσωπο, χωρίς να έχει εκδοθεί στο όνοµά του ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου,
επιβάλλεται χωριστά στον οδηγό και στον ιδιοκτήτη ή, σε περίπτωση παραχώρησης της εκµετάλλευσης του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου,
στον εκµεταλλευτή του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου διοικητικό πρόστιµο
δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας
και των κρατικών πινακίδων του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για χρονικό
διάστηµα τριών (3) µηνών, ενώ σε περίπτωση υποτροπής και για
κάθε επιπλέον φορά για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. Πρόστιµο
ύψους δύο χιλιάδων (2000) ευρώ επιβάλλεται σε οδηγό και στην
περίπτωση οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου από κάτοχο πλαστής ή
παραποιηµένης ειδικής άδειας οδήγησης. Το ύψος των επιβαλλόµενων προστίµων και ο χρόνος αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων στις προηγούµενες περιπτώσεις
µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών. Τα πρόστιµα αυτά εισπράττονται σύµφωνα µε τον Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων υπέρ του Δηµοσίου.
6. α. Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου έχει την
µορφή είτε εντύπου εγγράφου είτε πλαστικής κάρτας.
β. Για την εκτύπωση της ειδικής άδειας οδήγησης µε τη µορφή
πλαστικής κάρτας καταβάλλεται κάθε φορά παράβολο ποσού
τριάντα (30) ευρώ που εισπράττεται υπέρ των Περιφερειών. Το
ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται η µορφή και το περιεχόµενο της ειδικής άδειας οδή-
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γησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου µε µορφή πλαστικής κάρτας, οι τεχνικές
προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας αυτής, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την εκτύπωση των
ειδικών αδειών οδήγησης.
δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δύναται να καθορίζονται ψηφιακή
µορφή της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας αυτής,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 50
Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. τουριστικών αυτοκίνητων Τροποποίηση της παρ. 1 της υπ’ αριθµ. 34942/2982/1989
(Β’ 694) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 της υπ’ αριθµ. 34942/2982/1989
(Β’ 694) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 25 του ν. 1959/1991 (Α’ 123), τροποποιείται ως προς τον αριθµό θέσεων που διαθέτουν τα Ε.Δ.Χ.
τουριστικά αυτοκίνητα και η παρ. 1 της ίδιας αυτής απόφασης διαµορφώνεται ως εξής:
«1) Τα Ε.Δ.Χ. τουριστικά αυτοκίνητα, το σύνολο των οποίων είναι
τριάντα ένα (31), εξακολουθούν να διέπονται από το νοµικό καθεστώς, που ίσχυε γι’ αυτά έως την έναρξη ισχύος του ν. 1437/1984.
Τα Ε.Δ.Χ. τουριστικά αυτοκίνητα αντικαθίστανται µε άλλα αυτοκίνητα της ίδιας κατηγορίας, τα οποία διαθέτουν µέχρι εννέα (9)
θέσεις συνολικά, συµπεριλαµβανοµένης και της θέσης του οδηγού.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΘΕΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Άρθρο 51
Άρση παρακράτησης κυριότητας για οχήµατα ιδιωτικής
χρήσης σε περίπτωση οριστικής διαγραφής Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 50 του ν. 4784/2021
Στο άρθρο 50 του ν. 4784/2021 (Α’ 40), προστίθεται παρ. 3 ως
προς την άρση παρακράτησης για τις ανάγκες οριστικής διαγραφής οχηµάτων και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 50
Αυτοδίκαιη άρση παρακράτησης κυριότητας
για οχήµατα ιδιωτικής χρήσης
1. Σε περίπτωση µεταβίβασης οχήµατος των κατηγοριών Μ1,
Μ2, Μ3, Ν1 και µοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης, των οποίων η κυριότητα παρακρατείται από τον πωλητή, η παρακράτηση κυριότητας αίρεται αυτοδίκαια µετά την παρέλευση επτά (7) ετών από την
ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας, στην οποία αυτή
έχει καταγραφεί. Η ρύθµιση ισχύει και για τα αυτοκίνητα οχήµατα
των ανωτέρω κατηγοριών και τις µοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης
που ήδη κυκλοφορούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Η παρακράτηση κυριότητας δεν αίρεται, σύµφωνα µε την
παρ. 1 και εξακολουθεί να ισχύει σε περίπτωση που ο παρακρατήσας την κυριότητα αποδεικνύει εγγράφως, µε αίτησή του προς
την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, την
ύπαρξη εκκρεµoύς διαδικασίας ενώπιον των δικαστικών αρχών
σχετικά µε την κυριότητα του οχήµατος, η οποία υποβάλλεται
εντός αποκλειστικού διαστήµατος δύο (2) µηνών προ της αυτοδίκαιης άρσης της παρακράτησης κυριότητας, σύµφωνα µε την
παρ. 1.
3. Η παρ. 1 εφαρµόζεται και για τις ανάγκες οριστικής διαγραφής οχηµάτων, σύµφωνα µε το π.δ. 116/2004 (Α’ 81). Στην περίπτωση αυτή, στα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης τέλους
κύκλου ζωής οχηµάτων (ανακυκλωτές) της παρ. 12 του άρθρου 2
του π.δ. 116/2004 προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του κατόχου
του οχήµατος ότι δεν εκκρεµεί διαδικασία ενώπιον των δικαστικών
αρχών σχετικά µε την κυριότητα του οχήµατος.»

Άρθρο 52
Ρυθµίσεις για τα οχήµατα του Αγίου Όρους
1. Τα αυτοκίνητα οχήµατα κάθε κατηγορίας που εισάγονται από
τα Ιερά Σκηνώµατα του Αγίου Όρους και προορίζονται να καλύψουν τις µεταφορικές και λοιπές ανάγκες τους και να κυκλοφορούν αποκλειστικά εντός του Αγίου Όρους ταξινοµούνται και
λαµβάνουν ειδική άδεια κυκλοφορίας και ειδικές πινακίδες κυκλοφορίας, από τις υπηρεσίες της Ιερής Κοινότητας του Αγίου
Όρους, σύµφωνα µε τους ειδικότερους ορισµούς των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν.δ.
10/16.9.1926 (Α’ 309).
2. Στα αυτοκίνητα οχήµατα που ταξινοµούνται σύµφωνα µε την
παρ. 1 διενεργείται πλήρης εκούσιος τεχνικός έλεγχος και εκδίδεται Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ) κατά αντιστοιχία µε την ισχύουσα Υπουργική απόφαση για τον τεχνικό έλεγχο
των οχηµάτων, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 18
και 19 του ν. 3446/2006 (Α’ 49).
3. Τα αυτοκίνητα της παρ. 1 επιτρέπεται να κυκλοφορούν εκτός
του Αγίου Όρους υπό τις εξής προϋποθέσεις:
(α) Ο αποκλειστικός σκοπός της εξόδου του αυτοκινήτου οχήµατος από το Άγιο Όρος είναι ο εκούσιος τεχνικός έλεγχος σε
Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) ή η συντήρηση ή
επισκευή του σε συνεργείο εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
(β) Η έξοδος πραγµατοποιείται για καθορισµένη χρονική περίοδο που ξεκινάει την ηµέρα του προγραµµατισµένου τεχνικού
ελέγχου, συντήρησης ή επισκευής και λήγει την εποµένη της ηµέρας περάτωσης των εργασιών τεχνικού ελέγχου, συντήρησης ή
επισκευής.
(γ) Το αυτοκίνητο όχηµα διαθέτει ασφάλιση αστικής ευθύνης
από ατύχηµα αυτοκινήτου, σύµφωνα µε το
π.δ. 237/1986
(Α’110), η οποία βρίσκεται επί του οχήµατος.
(δ) Για την έξοδο από το Άγιο Όρος εκδίδεται άδεια εξόδου από
την οικεία Μοναστηριακή Αρχή, που αναγράφει τον οδηγό, τον
τόπο προορισµού, τον σκοπό και την εκτιµώµενη χρονική διάρκεια
της εξόδου. Η άδεια εξόδου επικυρώνεται από την Ιερά Επιστασία
και από τις Τελωνειακές και Λιµενικές Αρχές κατά την έξοδο του
αυτοκινήτου οχήµατος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της
παρούσας παραγράφου και βρίσκεται διαρκώς στο όχηµα διαθέσιµη για έλεγχο.
4. Δεν επιτρέπεται εκτός του Αγίου Όρους η διενέργεια εµπορευµατικών µεταφορών µε φορτηγά οχήµατα που φέρουν τα στοιχεία κυκλοφορίας της παρ. 1, καθώς και η διενέργεια επιβατικών
µεταφορών µε κόµιστρο και η µεταφορά προσώπων που δεν εγκαταβιούν στο Άγιο Όρος µε επιβατηγά αυτοκίνητα που φέρουν
τα στοιχεία κυκλοφορίας της παρ. 1, εκτός των οδηγών που αναφέρονται στην παρ. 3.
5. Σε περίπτωση κυκλοφορίας των αυτοκινήτων εκτός του Αγίου
Όρους κατά παράβαση των όρων της άδειας εξόδου επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιµο τετρακοσίων (400) ευρώ σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των άρθρων 103 και 104 του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57 [Κ.Ο.Κ.]). Για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. εφαρµόζεται ο ίδιος Κώδικας και λαµβάνονται ως
στοιχεία κυκλοφορίας των οχηµάτων αυτών κατά τον Κ.Ο.Κ. τα εκδιδόµενα στοιχεία κυκλοφορίας της παρ. 1. Οι τελωνειακές αρχές
επιβάλλουν, κατά λόγον αρµοδιότητας, τις κυρώσεις της παρ. Γ 7
του άρθρου 137 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001,
Α’ 235), εφόσον συντρέχουν οι όροι εφαρµογής του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Κ.Τ.Ε.Ο.
Άρθρο 53
Χώροι στάθµευσης υφιστάµενου κτιρίου
ως στεγασµένοι σταθµοί αυτοκινήτων
Χώρος στάθµευσης υφιστάµενου κτιρίου που δεν δύναται να
χρησιµοποιηθεί ως εγκατάσταση στεγασµένου σταθµού αυτοκινήτων σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 6 και τις παρ. 3 και
4 του άρθρου 14 του π.δ. 455/1976 (Α’ 169), λαµβάνει βεβαίωση
νόµιµης λειτουργίας από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοι-
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νωνιών των Περιφερειών της Χώρας ως στεγασµένος σταθµός
αυτοκινήτων µε εξυπηρέτηση αποκλειστικά από υπαλλήλους,
εφόσον διαθέτει τα εξής:
α) Είσοδο - έξοδο πλάτους τουλάχιστον τριών µέτρων.
β) Ελάχιστο πλάτος ράµπας σύµφωνα µε την εγκεκριµένη
άδεια οικοδοµής ή δόµησης.
γ) Φωτεινό σηµατοδότη για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας µεταξύ των επιπέδων του σταθµού, καθώς και της εισόδου - εξόδου.
δ) Τεχνική Έκθεση και σχεδιαγράµµατα που τεκµηριώνουν την
ασφαλή λειτουργία του σταθµού µε την εφαρµογή των µέτρων
των περ. α), β) και γ).
Στην περίπτωση αυτή πέραν των προβλεπόµενων δικαιολογητικών των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 455/1976, υποβάλλονται
στην αδειοδοτούσα Αρχή και η Τεχνική Έκθεση και σχεδιαγράµµατα µε τα προτεινόµενα µε το παρόν άρθρο µέτρα.
Άρθρο 54
Κατάρτιση ελεγκτικού προσωπικού Κ.Τ.Ε.Ο. Τροποποίηση του άρθρου 37 του ν. 2963/2001
Η περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 (Α’ 268)
περί φορέων κατάρτισης και εξέτασης του ελεγκτικού προσωπικού Δηµοσίων και Ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. αντικαθίσταται και η παρ. 3
διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Ο τεχνικός έλεγχος οχηµάτων στα Δηµόσια και Ιδιωτικά
Κ.Τ.Ε.Ο. διενεργείται από ελεγκτικό προσωπικό, που επιµορφώνεται υποχρεωτικά στα αντικείµενα της εργασίας του, λαµβάνοντας αντίστοιχη πιστοποίηση από αρµόδιους φορείς. Ειδικότερα:
α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται για το ελεγκτικό προσωπικό των Δηµοσίων και Ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. που
διενεργεί τους τεχνικούς ελέγχους των οχηµάτων, πλην αυτών
της επόµενης περ. β’, τα θέµατα επιµόρφωσης και πιστοποίησής
τους. Ειδικότερα καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούν οι φορείς επιµόρφωσης, οι υποχρεώσεις τους, το πρόγραµµα επιµόρφωσης που θα εφαρµόζουν, η διαδικασία των εξετάσεων των υποψηφίων, ο τύπος, τα στοιχεία και η διάρκεια
ισχύος του πιστοποιητικού ελεγκτή Κ.Τ.Ε.Ο., η διαδικασία πιστοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Φορείς επιµόρφωσης ορίζονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), τα
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.), τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και τα πιστοποιηµένα από τον
Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Κέντρα Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), που πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω αναφερόµενης κοινής υπουργικής απόφασης. Εξεταστικός
φορέας και φορέας πιστοποίησης ορίζεται η αρµόδια Διεύθυνση
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
β. Ειδικώς φορείς κατάρτισης και εξέτασης του ελεγκτικού
προσωπικού Δηµοσίων και Ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. που διενεργεί τον
έλεγχο οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων και
οχηµάτων µεταφοράς ευπαθών τροφίµων ορίζονται Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις έγκρισης και οι υποχρεώσεις των φορέων αυτών, καθώς και η διαδικασία κατάρτισης,
εξέτασης και πιστοποίησης του ελεγκτικού προσωπικού Κ.Τ.Ε.Ο.
για τη διενέργεια του ελέγχου οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων
εµπορευµάτων και οχηµάτων µεταφοράς ευπαθών τροφίµων.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται, οι λοιπές υποχρεώσεις των ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. για τη
συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των διενεργούµενων από αυτά τεχνικών ελέγχων στο Υπουργείο Υποδοµών
και Μεταφορών, η σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
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Άρθρο 55
Τιµολογιακή πολιτική Σιδηροδροµικών Επιχειρήσεων
που εκτελούν σύµβαση παροχής Υποχρεώσεων Δηµόσιας
Υπηρεσίας (ΥΔΥ) - Τροποποίηση του άρθρου 11
του ν. 3891/2010
1. Στο άρθρο 11 του ν. 3891/2010 (Α’ 188) αντικαθίσταται ο τίτλος ως εξής:
«Άρθρο 11
Τιµολογιακές υποχρεώσεις
σιδηροδροµικών επιχειρήσεων.»
2. Στο άρθρο 11 του ν. 3891/2010 προστίθεται παρ. 3, ως εξής:
«3. Η τιµολογιακή πολιτική των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων
που εκτελούν επιβατικά δροµολόγια στο πλαίσιο σύµβασης παροχής Υποχρεώσεων Δηµόσιας Υπηρεσίας καθορίζεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και στην
ιστοσελίδα της σιδηροδροµικής επιχείρησης, που εκτελεί επιβατικά δροµολόγια στο πλαίσιο σύµβασης παροχής Υποχρεώσεων
Δηµόσιας Υπηρεσίας.»
Άρθρο 56
Εκκαθάριση υποχρεώσεων σύµβασης παροχής
Υποχρέωσης Δηµόσιας Υπηρεσίας στις επιβατικές
σιδηροδροµικές µεταφορές - Τροποποίηση
του άρθρου 12 του ν. 3891/2010
Στην παρ. 6.α. του άρθρου 12 του ν. 3891/2010
(Α’ 188)
προστίθεται τέταρτο εδάφιο, ως προς τις υποχρεώσεις του τελευταίου τριµήνου του έτους 2020 επί συµβάσεων παροχής Υποχρέωσης Δηµόσιας Υπηρεσίας στις επιβατικές σιδηροδροµικές
µεταφορές, µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
Τ.Ρ.ΑΙ.Ν.Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και η παρ. 6α διαµορφώνεται ως εξής:
«6.α. Η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδροµικές µεταφορές για τα έτη 2015 έως και 2020 ανατίθεται στην
εταιρεία Τ.Ρ.ΑΙ.Ν.Ο.Σ.Ε. Α.Ε.. Το συνολικό ποσό αποζηµιώσεων
της Τ.Ρ.ΑΙ.Ν.Ο.Σ.Ε. Α.Ε. από το Δηµόσιο για την εκτέλεση υπηρεσιών ΥΔΥ δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ ετησίως για τα έτη 2015 έως 2020.
Φόροι, εισφορές υπέρ τρίτων και κρατήσεις για οποιαδήποτε
αιτία που σχετίζεται µε την αποζηµίωση του προηγούµενου εδαφίου, πλην του οικείου φόρου εισοδήµατος, βαρύνουν το Ελληνικό Δηµόσιο.
Εξαιρετικά για το τελευταίο τρίµηνο του έτους 2020, η αποζηµίωση της από 17.12.2015 συµβάσεως παροχής Υποχρέωσης
Δηµόσιας Υπηρεσίας στις επιβατικές σιδηροδροµικές µεταφορές, µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Τ.Ρ.ΑΙ.Ν.Ο.Σ.Ε. Α.Ε.,
εκκαθαρίζεται, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής των σχετικών αξιώσεων, σε βάρος του εκ.τ.ε.λ.ούµενου
προϋπολογισµού του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
επόµενου οικονοµικού έτους, κατά παρέκκλιση του ν. 4270/2014
(Α’ 143) και του π.δ. 80/2016 (Α’ 45) περί αναλήψεων υποχρεώσεων.»
Άρθρο 57
Λειτουργία Εκπαιδευτικών Κέντρων - Επικαιροποίηση
συστήµατος ελέγχου και κυρώσεων - Τροποποίηση
των άρθρων 23 και 29 του ν. 3911/2011
1. Στο άρθρο 23 του ν. 3911/2011 (Α’ 12): α) η παρ. 8 τροποποιείται ως προς την αντικατάσταση του εφαρµοζόµενου νοµο-
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θετικού πλαισίου, β) στο πρώτο εδάφιο της περ. β) της παρ. 9 η
φράση «στον διαχειριστή υποδοµής και στη σιδηροδροµική επιχείρηση για την οποία εκπαιδεύονται» αντικαθίσταται από τη
φράση «σε διαχειριστή υποδοµής και σε σιδηροδροµική επιχείρηση» και το άρθρο 23 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 23
(Άρθρο 23 της Οδηγίας)
Εκπαίδευση
1. Η εκπαίδευση των µηχανοδηγών περιλαµβάνει:
(α) ένα µέρος το οποίο αφορά την άδεια και αντικατοπτρίζει
γενικές επαγγελµατικές γνώσεις, όπως περιγράφονται στο
άρθρο 31 Παράρτηµα ΙΙΙ και
(β) ένα µέρος το οποίο αφορά το πιστοποιητικό και αντικατοπτρίζει ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις, όπως περιγράφονται
στο άρθρο 31 Παραρτήµατα IV και V.
2. Η εκπαιδευτική µέθοδος πρέπει να πληροί τα κριτήρια του
Παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 31.
3. Οι αναλυτικοί στόχοι της εκπαίδευσης καθορίζονται στο
άρθρο 31 Παράρτηµα IIΙ όσον αφορά την άδεια και στο άρθρο
31 Παραρτήµατα IV και V όσον αφορά το πιστοποιητικό. Οι αναλυτικοί αυτοί στόχοι της εκπαίδευσης µπορούν να συµπληρώνονται:
α) είτε µε τις σχετικές ΤΠΔ που θεσπίζονται σύµφωνα µε την
Οδηγία 96/48/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας (ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ.
6) ή την Οδηγία 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του συµβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού
συστήµατος (ΕΕ L 110 της 20.4.2001, σ. 1),
β) είτε µε τα κριτήρια, τα οποία προτείνει ο Οργανισµός βάσει
του άρθρου 17 του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 881/2004.
4. Τα εκπαιδευτικά κέντρα οφείλουν να µεριµνούν, ώστε οι
υποψήφιοι µηχανοδηγοί να έχουν ισότιµη και αµερόληπτη πρόσβαση στην εκπαίδευση που απαιτείται για να εκπληρώσουν
τους όρους απόκτησης της αδείας και του πιστοποιητικού. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και διαχειριστές υποδοµής οφείλουν
να παρέχουν ισότιµη και αµερόληπτη συνδροµή στα εκπαιδευτικά κέντρα όπου τούτο είναι απαραίτητο για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου.
5. Τα καθήκοντα εκπαίδευσης που αφορούν τις γενικές επαγγελµατικές γνώσεις, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παρ. 4, τις
γλωσσικές γνώσεις, όπως προβλέπει το άρθρο 12 και τις επαγγελµατικές γνώσεις σχετικά µε το τροχαίο υλικό, όπως προβλέπει το άρθρο 13 παρ. 1, εκτελούνται από πρόσωπα ή
οργανισµούς αναγνωρισµένους από την Αρχή, σύµφωνα µε το
άρθρο 20.
6. Τα καθήκοντα εκπαίδευσης που αφορούν τη γνώση της υποδοµής όπως προβλέπει το άρθρο 13 παρ. 2, συµπεριλαµβανοµένων των γνώσεων της διαδροµής και των κανόνων και των
διαδικασιών λειτουργίας, εκτελούνται από πρόσωπα ή οργανισµούς αναγνωρισµένους από την Αρχή. Οι διαχειριστές υποδοµής µεριµνούν για την υλοποίηση της παρούσας παραγράφου
ως προς την οικεία υποδοµή, το αργότερο εντός εξαµήνου από
τον καθορισµό των κριτηρίων για την αναγνώριση σύµφωνα µε
την παρ. 13.
7. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται τα επαγγελµατικά δικαιώµατα
των κατόχων άδειας µηχανοδηγού. Όσον αφορά τις άδειες, το
γενικό σύστηµα αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων
του π.δ. 38/2010 (Α’ 78) εξακολουθεί να ισχύει για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων των µηχανοδηγών, οι
οποίοι είναι πολίτες κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και οι οποίοι έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό εκπαίδευσής
τους σε τρίτη, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα.
8. Κάθε σιδηροδροµική επιχείρηση και διαχειριστής υποδοµής
οφείλει να δηµιουργήσει, ως µέρος του οικείου συστήµατος δια-

χείρισης της ασφάλειας, διαδικασία επιµόρφωσης για να διατηρείται η επάρκεια του προσωπικού, σύµφωνα µε την περ. στ’ της
παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4632/2019 (Α’ 159).
9. Η εκπαίδευση των υποψήφιων µηχανοδηγών για το µέρος
που αφορά στην άδεια κατά το στοιχείο α’ της παρ. 1, παρέχεται
από τα εκπαιδευτικά κέντρα κατά τα ειδικότερα οριζόµενα παρακάτω, µε την επιφύλαξη και των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου:
α) Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται σε δύο (2) ηµερολογιακά τετράµηνα και πρόσβαση σε αυτήν έχουν απόφοιτοι κατ’
ελάχιστο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή ισοδύναµης.
β) Η ανωτέρω εκπαίδευση είναι θεωρητική µετά το πέρας της
οποίας ακολουθεί, υπό την ευθύνη του εκπαιδευτικού κέντρου,
πρακτική άσκηση των εκπαιδευοµένων συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών σε διαχειριστή υποδοµής και σε σιδηροδροµική
επιχείρηση. Η ανωτέρω πρακτική άσκηση δύναται να πραγµατοποιηθεί παράλληλα µε τη θεωρητική εκπαίδευση. Η πρακτική
άσκηση πρέπει να πραγµατοποιείται κατά τα 2/3 αυτής σε αµαξοστοιχίες που εκτελούν τακτικά δροµολόγια µε υποχρεωτική
παρουσία µηχανοδηγού εν ενεργεία κατ’ αρχάς και αργότερα µε
πιστοποιηµένο εκπαιδευτή. Στην περίπτωση που κατά την εκπαίδευση χρησιµοποιηθούν προσοµοιωτές ή/και εξειδικευµένες
τρισδιάστατες µαγνητοσκοπήσεις διαδροµών, σύµφωνα µε το
Παράρτηµα ΙΙ, η εκπαίδευση επί τακτικών δροµολογίων δύναται
να περιοριστεί στα 3/5 της πρακτικής άσκησης και να γίνεται εκ
παραλλήλου µε σύγχρονα συστήµατα προσοµοιωτών ή/και εξιδεικευµένων τρισδιάστατων µαγνητοσκοπήσεων διαδροµών.
γ) Το εκπαιδευτικό κέντρο συντάσσει οδηγό σπουδών, τον
οποίο υποβάλλει προς έγκριση στην Αρχή.
10. Η εκπαίδευση των µηχανοδηγών για το µέρος που αφορά
το Πιστοποιητικό κατά την περ. β’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παρέχεται από τα εκπαιδευτικά κέντρα κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα παρακάτω, µε την επιφύλαξη και των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου:
α) Τα εκπαιδευτικά κέντρα εκπονούν τα σχετικά προγράµµατα
κατάρτισης. Η διδακτέα ύλη, τα προγράµµατα κατάρτισης και η
διάρκεια αυτών υποβάλλεται προς έγκριση στην Αρχή.
β) Τα προγράµµατα κατάρτισης υποχρεωτικά περιλαµβάνουν
θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
Στις περιπτώσεις, όπου το αντικείµενο κατάρτισης συνδέεται
µε κάποιο πιστοποιηµένο από το Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επαγγελµατικό περίγραµµα, ενδείκνυται η ανάπτυξη του προγράµµατος τόσο ως
προς τις θεµατικές ενότητες όσο και τις απαιτούµενες γνώσεις,
δεξιότητες, ικανότητες µε βάση το πιστοποιηµένο επαγγελµατικό
περίγραµµα, καθώς και η αξιολόγηση αυτών.
Η πρακτική εκπαίδευση των προγραµµάτων αυτών είναι υποχρεωτική, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) µηνών. Ειδικότερα, η
πρακτική εκπαίδευση του προγράµµατος κατάρτισης που αφορά
στην υποδοµή περιλαµβάνει οδήγηση του κάθε τύπου τροχαίου
υλικού, όπως αυτό αναγράφεται στο πιστοποιητικό, επί της σιδηροδροµικής υποδοµής που θα εργαστεί ο µηχανοδηγός.
11. Τα προγράµµατα κατάρτισης που αφορούν στα Παραρτήµατα ΙΙΙ, IV και V του άρθρου 31 είναι διακριτά µεταξύ τους.
12. Στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι υποχρεωτικό να γίνεται
εκπαίδευση από το εξειδικευµένο προσωπικό του διαχειριστή
υποδοµής για τον γενικό κανονισµό κίνησης, τον κανονισµό σηµάτων και τις διαδικασίες ασφαλείας, όπως περιγράφονται από
τις εγκυκλίους του διαχειριστή υποδοµής.
13. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Υποδοµών και Μεταφορών και τυχόν συναρµόδιων Υπουργών,
καθορίζονται ειδικότερα τα προβλεπόµενα από το άρθρο 20 κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται η αναγνώριση των εκπαιδευτικών κέντρων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης,
τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κάθε σχετικό θέµα.»
2. Στην παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 3911/2011, προστίθεται
περ. ι’, συµπληρώνεται το στοιχείο (ii) της ίδιας παραγράφου µε
την προσθήκη της περ. ι’, και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Η Αρχή είναι αρµόδια για τη διενέργεια έρευνας σχετικά
µε την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόµου από τους µηχανοδηγούς, τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, τους διαχειριστές
υποδοµής, τους εξεταστές και τα εκπαιδευτικά κέντρα.
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Εάν διαπιστωθεί κατά τους ελέγχους ότι:
α) δεν τηρήθηκε η, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου
23, υποχρέωση διαχειριστή υποδοµής,
β) δεν τηρούνται τα κριτήρια µε τα οποία έγινε η αναγνώριση
εκπαιδευτικού κέντρου, σύµφωνα µε το άρθρο 23,
γ) δεν τηρείται η διάρκεια εκπαίδευσης, σύµφωνα µε το άρθρο
23,
δ) δεν τηρούνται τα κριτήρια για τους εξεταστές, σύµφωνα µε
το άρθρο 25,
ε) δεν τηρούνται οι περιοδικές ιατρικές εξετάσεις και δοκιµασίες, σύµφωνα µε το άρθρο 16,
στ) δεν έχει ενηµερωθεί η Αρχή για παύση εργασίας µηχανοδηγού, σύµφωνα µε το άρθρο 17,
ζ) δεν τηρείται η διαδικασία παρακολούθησης µηχανοδηγών,
σύµφωνα µε το άρθρο 18,
η) δεν τηρείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών, σύµφωνα µε το άρθρο 15,
θ) δεν τηρείται µητρώο των πιστοποιητικών, σύµφωνα µε το
άρθρο 22,
ι) δεν τηρήθηκε η υποχρέωση των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων και του διαχειριστή υποδοµής, σύµφωνα µε το δεύτερο
εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 23, συντάσσεται έκθεση και δύναται, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, η Αρχή να επιβάλει
στη σιδηροδροµική επιχείρηση ή στον διαχειριστή υποδοµής τις
παρακάτω κυρώσεις:
(i) σύσταση για συµµόρφωση προς τις συγκεκριµένες διατάξεις της νοµοθεσίας µε προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων σε
περίπτωση υποτροπής και
(ii) σε περίπτωση υποτροπής, πρόστιµο δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) ευρώ για την περ.στ’, τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ
για την περ. γ’, πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις περ. β’,
δ’ και ζ’, εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για τις περ. ε’, η’ θ’ και
ι’ και εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για την περ. α’.»
Άρθρο 58
Ακατάσχετο της χρηµατοδότησης του διαχειριστή
υποδοµής - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 8
του ν. 4408/2016
Στην παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4408/2016 (Α’ 135) προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως προς το ακατάσχετο της κρατικής χρηµατοδότησης του διαχειριστή υποδοµής και το άρθρο
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 8
Χρηµατοδότηση του διαχειριστή υποδοµής
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ)
1. Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών αναπτύσσει την
εθνική σιδηροδροµική υποδοµή, λαµβάνοντας υπόψη, όπου
απαιτείται, τις συνολικές ανάγκες της Ένωσης συµπεριλαµβανοµένης της ανάγκης συνεργασίας µε γειτονικές τρίτες χώρες.
Προς τον σκοπό αυτόν, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών εγκρίνεται, κατόπιν διαβουλεύσεων µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, ενδεικτική στρατηγική ανάπτυξης της σιδηροδροµικής υποδοµής µε στόχο την ικανοποίηση των µελλοντικών
αναγκών κινητικότητας όσον αφορά τη συντήρηση, ανανέωση
και ανάπτυξη της υποδοµής µε βάση βιώσιµη χρηµατοδότηση
των σιδηροδροµικών δικτύων. Η εν λόγω στρατηγική καλύπτει
περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών, είναι ανανεώσιµη και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
2. Στα πλαίσια των άρθρων 93, 107 και 108 ΣΛΕΕ, µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, µπορεί επίσης να χορηγείται στον διαχειριστή υποδοµής
χρηµατοδότηση επαρκής σε σχέση µε τα καθήκοντά του, σύµφωνα µε την περ. 2 του άρθρου 3, τις διαστάσεις της υποδοµής
και τις χρηµατοπιστωτικές ανάγκες, ιδίως, για την κάλυψη νέων
επενδύσεων. Με όµοια απόφαση µπορεί να χρηµατοδοτούνται
αυτές οι επενδύσεις µε µέσα διαφορετικά της άµεσης κρατικής
χρηµατοδότησης. Εν πάση περιπτώσει, οι Υπουργοί Οικονοµικών
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και Υποδοµών και Μεταφορών, συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που εµφαίνονται στην παρ. 4.
3. Στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής που καθορίζεται από τον
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών και λαµβάνοντας υπόψη τη
στρατηγική που αναφέρεται στην παρ. 1 και τη χρηµατοδότηση
από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών που αναφέρεται στην παρ. 2, ο διαχειριστής της υποδοµής
καταρτίζει επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει επενδυτικά και χρηµατοδοτικά προγράµµατα. Το σχέδιο καταρτίζεται
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη και αποτελεσµατική
χρήση, διάθεση και ανάπτυξη της υποδοµής, και, παράλληλα, να
διασφαλίζεται χρηµατοοικονοµική ισορροπία και να παρέχονται
µέσα για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ο διαχειριστής υποδοµής εξασφαλίζει, ότι οι γνωστοί αιτούντες και κατόπιν αιτήσεώς τους, οι εν δυνάµει αιτούντες έχουν πρόσβαση στις
σχετικές πληροφορίες και δυνατότητα να εκφράζουν την άποψή
τους, σχετικά µε το περιεχόµενο του επιχειρησιακού σχεδίου
όσον αφορά τους όρους πρόσβασης και χρήσης, τη φύση, την
παροχή και την ανάπτυξη της υποδοµής πριν από την έγκρισή
του από τον διαχειριστή υποδοµής. Ο ρυθµιστικός φορέας του
άρθρου 55, κατά την κατάρτιση του επιχειρησιακού (business)
σχεδίου (plan) του διαχειριστή υποδοµής, έχει τις αρµοδιότητες
της παρ. 3 του άρθρου 56.
4. Υπό κανονικές επιχειρηµατικές συνθήκες, και για εύλογο
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει περίοδο πέντε (5) ετών, ο
λογαριασµός κερδών και ζηµιών του διαχειριστή υποδοµής ισοσκελίζει τουλάχιστον τα έσοδα από τα τέλη υποδοµής, τα πλεονάσµατα από άλλες εµπορικές δραστηριότητες, τα µη
επιστρεπτέα έσοδα από ιδιωτικές πηγές και την κρατική χρηµατοδότηση, αφενός, συµπεριλαµβανόµενων των προκαταβολών
από το Υπουργείο Οικονοµικών, ενδεχοµένως, και των δαπανών
υποδοµής, αφετέρου.
Με την επιφύλαξη του ενδεχόµενου µακροπρόθεσµου στόχου
κάλυψης, από τον χρήστη, του κόστους υποδοµής όλων των τρόπων µεταφοράς, βάσει δικαίου και αµερόληπτου ανταγωνισµού
µεταξύ τρόπων µεταφοράς, όταν οι σιδηροδροµικές µεταφορές
είναι σε θέση να ανταγωνίζονται άλλους τρόπους µεταφοράς,
εντός του πλαισίου χρέωσης που προβλέπεται στα άρθρα 31 και
32, οι Υπουργοί Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, µπορούν να ζητήσουν από τον διαχειριστή υποδοµής να ισοσκελίζει
τους λογαριασµούς του χωρίς κρατική χρηµατοδότηση.
5. Η αναφερόµενη στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 κρατική χρηµατοδότηση προκαταβάλλεται ανά µήνα στον διαχειριστή υποδοµής. Για τον προσδιορισµό της λαµβάνεται υπόψη το
εγκεκριµένο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.
3429/2005 (Α’ 314), επιχειρησιακό σχέδιο του διαχειριστή υποδοµής. Η κρατική χρηµατοδότηση είναι ακατάσχετη έως ποσοστού εβδοµήντα τοις εκατό (70%) στα χέρια του Δηµοσίου ή
τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, για οφειλές αυτού και µη δεκτική συµψηφισµού για το ως
άνω ποσοστό µε οφειλές του εν λόγω διαχειριστή υποδοµής
προς το Δηµόσιο ή ασφαλιστικά ταµεία ή λοιπούς οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης. Ειδικά για το έτος 2021, η προαναφερόµενη κρατική χρηµατοδότηση του διαχειριστή υποδοµής είναι
ακατάσχετη για το χρονικό διάστηµα έως τις 31.12.2021 στα
χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης
γενικής ή ειδικής διάταξης, και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα
χρέη του εν λόγω διαχειριστή υποδοµής στη φορολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους και τα νοµικά τους
πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή
τα πιστωτικά ιδρύµατα, αποδίδεται σε αυτόν είτε ως προκαταβολή
της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 114 του
ν. 4270/2014 (Α’
143) είτε µέσω χρηµατικού εντάλµατος του εποπτεύοντος
Υπουργείου, και για τη λήψη αυτής δεν απαιτείται η έκδοση και
προσκόµιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας.
6. Η δυνατότητα επιχορήγησης του διαχειριστή υποδοµής
µέσω του Τακτικού Προϋπολογισµού του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών, συνεχίζει να υφίσταται έως την υπογραφή της
Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του διαχειριστή
της εθνικής σιδηροδροµικής υποδοµής.»
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Άρθρο 59
Ανάπτυξη και βελτίωση της ασφάλειας
των σιδηροδρόµων - Τροποποίηση του άρθρου 56
του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4632/2019
1. Στο τέλος της υποπερ. αα) της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4632/2019 (Α’ 159) προστίθεται η φράση «κατά
περίπτωση σε συνεργασία µεταξύ τους» και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση της ασφάλειας των
σιδηροδρόµων, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων:
α) διασφαλίζει τη συνολική διατήρηση της σιδηροδροµικής
ασφάλειας και, στο µέτρο του δυνατού, τη συνεχή βελτίωσή της,
λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του δικαίου της Ένωσης και των
διεθνών κανόνων, καθώς και την τεχνική και επιστηµονική πρόοδο, και δίδοντας προτεραιότητα στην πρόληψη των ατυχηµάτων,
β) διασφαλίζει την επιβολή όλων των εφαρµοστέων διατάξεων
µε ανοικτό και αµερόληπτο τρόπο, για την προαγωγή της ανάπτυξης ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήµατος σιδηροδροµικών
µεταφορών,
γ) διασφαλίζει ότι τα µέτρα ανάπτυξης και βελτίωσης της σιδηροδροµικής ασφάλειας λαµβάνουν υπόψη την ανάγκη συστηµατικής προσέγγισης,
δ) διασφαλίζει ότι την ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία του
σιδηροδροµικού συστήµατος και τον έλεγχο των σχετικών κινδύνων αναλαµβάνουν ο διαχειριστής υποδοµής και οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, καθένας για το τµήµα του συστήµατος
που εµπίπτει στην αρµοδιότητά του, επιβάλλοντάς τους την υποχρέωση:
αα) να εφαρµόζουν τα αναγκαία µέτρα για τον έλεγχο των κινδύνων τα οποία προβλέπονται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 58, κατά περίπτωση σε συνεργασία µεταξύ τους,
ββ) να εφαρµόζουν τους ενωσιακούς και τους εθνικούς κανόνες,
γγ) να καταρτίζουν συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο,
ε) µε επιφύλαξη των διατάξεων για την αστική ευθύνη, διασφαλίζει, ότι ο διαχειριστής υποδοµής και κάθε σιδηροδροµική επιχείρηση αναλαµβάνει την ευθύνη για το τµήµα του συστήµατος
που εµπίπτει στην αρµοδιότητά του και για την ασφαλή λειτουργία του, συµπεριλαµβανοµένων της προµήθειας υλικού και της
ανάθεσης υπηρεσιών έναντι των χρηστών, των πελατών, των οικείων εργαζοµένων και άλλων παραγόντων που αναφέρονται
στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου,
στ) καταρτίζει και δηµοσιεύει ετήσια σχέδια ασφάλειας, στα
οποία περιγράφονται τα προβλεπόµενα µέτρα για την επίτευξη
των ΚΣΑ, και
ζ) υποστηρίζει, όπου απαιτείται, το έργο του Οργανισµού όσον
αφορά στην παρακολούθηση της ανάπτυξης της ασφάλειας των
σιδηροδρόµων σε ενωσιακό επίπεδο.»
2. Στο τέλος της περ. γ) της παρ. 11 του Παραρτήµατος ΙΙΙ του
άρθρου 81 του ν. 4632/2019, η φράση «η οποία περιλαµβάνει ενδεχοµένως περιορισµούς χρήσης» αντικαθίσταται µε τη φράση
«συµπεριλαµβανοµένων πιθανών περιορισµών χρήσης» και η
παρ. 11 διαµορφώνεται ως εξής:
«11. Δραστηριότητες ελέγχου - δοµηµένη προσέγγιση που
εξασφαλίζει:
α) την απόσυρση των οχηµάτων από τη λειτουργία για προγραµµατισµένη συντήρηση, συντήρηση βάσει της κατάστασης ή
διορθωτική συντήρηση σε εύθετο χρόνο ή οσάκις διαπιστώνονται ελαττώµατα ή άλλες ανάγκες,
β) τα αναγκαία µέτρα ελέγχου της ποιότητας,
γ) την εκτέλεση των καθηκόντων συντήρησης σύµφωνα µε τις
εντολές συντήρησης και την έκδοση της ειδοποίησης επαναφοράς σε λειτουργία, συµπεριλαµβανοµένων πιθανών περιορισµών
χρήσης,
δ) ότι περιπτώσεις µη συµµόρφωσης κατά την εφαρµογή του
συστήµατος διαχείρισης που ενδέχεται να οδηγήσουν σε ατυχήµατα, περιστατικά, αποσοβηθέντα ατυχήµατα ή άλλα επικίνδυνα
περιστατικά αναφέρονται, διερευνώνται και αναλύονται και ότι
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λαµβάνονται τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα σύµφωνα µε την
κοινή µέθοδο ασφάλειας για την παρακολούθηση που προβλέπεται στην περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 58,
ε) περιοδική διαδικασία εσωτερικού ελέγχου και παρακολούθησης σύµφωνα µε την κοινή µέθοδο ασφάλειας για την παρακολούθηση που προβλέπεται στην περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου
58.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 60
Συνέχιση λειτουργίας των Ιδιότυπων Μεταφορικών
Εταιρειών (ΙΜΕ) - Τροποποίηση του άρθρου 2
του ν. 3887/2010
Η περ. γ’ της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α’ 174),
τροποποιείται ως προς το ανώτατο χρονικό διάστηµα κατά το
οποίο µπορούν να λειτουργούν οι Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες και η παρ. 7 διαµορφώνεται ως εξής:
«7. Μεταφορικές επιχειρήσεις συνιστούν:
α. Οι εµπορικές εταιρίες οποιασδήποτε νοµικής µορφής, οι
οποίες έχουν νοµική προσωπικότητα και οι οποίες πληρούν τα
κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα
όπως καθορίζονται στο π.δ. 346/2001 και στον Κανονισµό
1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L
300).
β. Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια πρόσβασης
στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα όπως καθορίζονται στο
π.δ. 346/2001 και στον Κανονισµό 1071/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 300).
γ. Οι µεταφορικές επιχειρήσεις άλλης µορφής, που δεν υπάγονται στις περιπτώσεις α’ και β’, οι οποίες ήδη λειτουργούν κατά
την έναρξη ισχύος του νόµου και οι οποίες µπορούν να λειτουργούν µε αυτή τη µορφή για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) ετών
από τη λήξη της µεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1 του
άρθρου 14.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 61
Χορήγηση παροχών
1. Χορηγούνται έως την 31η Δεκεµβρίου 2021 οι παροχές
προς τους εργαζοµένους των ακόλουθων εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών: α) Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΟΣΥ Α.Ε.), β) Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ
Α.Ε.), γ) Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (ΟΑΣΑ
Α.Ε.), δ) Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος Α.Ε., όπως είχαν
συµφωνηθεί στις τελευταίες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας,
των οποίων η τρίµηνη παράταση ισχύος, σύµφωνα µε το άρθρο
9 του ν. 1876/1990 (Α’ 27), έληξε από την 29η Φεβρουαρίου 2020
έως και την 30ή Απριλίου 2020 και στη συνέχεια παρατάθηκε
µέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 δυνάµει του δέκατου πέµπτου άρθρου
της από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 90), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
2. Το παρόν ισχύει από τις 30.6.2020.
Άρθρο 62
Θέµατα συµβάσεων προµηθειών Οργανισµού
Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και προς αποφυγή συνωστισµού και συµφόρησης σε χώρους µαζικής συγκέντρωσης πληθυσµού, όπως οι
σταθµοί των µέσων σταθερής τροχιάς, καθώς και για την ασφαλέστερη µετακίνηση του επιβατικού κοινού και πάντως όχι πέραν
της 31ης.3.2022, ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
Α.Ε., δύναται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί δηµοσίων
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συµβάσεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και µε την επιφύλαξη των
διατάξεων ενωσιακής προέλευσης, να προβαίνει στην ανάθεση
συµβάσεων µε προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης
χωρίς δηµοσίευση κατά το άρθρο 269 του ν. 4412/2016, όταν η
εκτιµώµενη αξία κάθε σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α., είναι κατώτερη
των ορίων που καθορίζονται µε το άρθρο 235 του ίδιου νόµου,
µε σκοπό την προµήθεια, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη εξοπλισµού για το αυτόµατο σύστηµα συλλογής κοµίστρου, προκειµένου να εξυπηρετηθεί η
υγειονοµικά ασφαλής λειτουργία των γραµµών των µέσων σταθερής τροχιάς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 63
Παράταση συµβάσεων παροχής ταχυδροµικών
υπηρεσιών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
Οι από 23.9.2021 και 8.9.2021 συµβάσεις παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών µεταξύ της «Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυµη Εταιρεία» (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) και
των εταιρειών µε την επωνυµία «Ελληνικά Ταχυδροµεία Ανώνυµη
Εταιρεία» (ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.) και «ACS Ταχυδροµικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυµη Εµπορική Εταιρεία» (ACS Μ.Α.Ε.Ε.), αντίστοιχα, παρατείνονται αυτοδίκαια µε τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις, είτε από τη λήξη τους είτε από την εξάντληση του
οικονοµικού αντικειµένου τους, έως την υπογραφή νέας σύµβασης µε τον ανάδοχο, που θα προκύψει από την ολοκλήρωση της
σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας που προκηρύχθηκε µε την
υπό στοιχεία Δ6344 διακήρυξη της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.. Η παράταση
του πρώτου εδαφίου δεν δύναται να υπερβεί την 31η.1.2022.
Άρθρο 64
Ρυθµίσεις για τον οδικό άξονα «Αυτοκινητόδροµος
Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα» - Κατάργηση της παρ. 1
του άρθρου πέµπτου του ν. 4219/2013
Η παρ. 1 του άρθρου πέµπτου του ν. 4219/2013
(Α’ 269)
και η υπό στοιχεία ΕΠΠ/Π1/Φ1.1/οικ. 112/4.4.2014 (Β’ 904) απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καταργούνται αφότου ίσχυσαν. Η κατάργηση αυτών δεν ιδρύει ούτε
παρέχει δικαιώµατα αποζηµίωσης εις βάρος του Δηµοσίου, ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης αυτών.
Άρθρο 65
Έναρξη ισχύος σύµβασης εκτέλεσης αστικών και ειδικών
τοπικού χαρακτήρα δροµολογίων στην Περιφέρεια Αττικής
Η από 7.10.2020 υπ’ αριθµ. 108/2020 σύµβαση ανάθεσης εκτέλεσης αστικών και ειδικών τοπικού χαρακτήρα δροµολογίων
στην περιοχή αρµοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. µεταξύ του Οργανισµού
Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), της Κ.Τ.Ε.Λ.
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. και της εταιρίας µε την επωνυµία «Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυµη Εταιρία» (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) ως εκ τρίτου συµβαλλόµενης, ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής της, κατά
παρέκκλιση του άρθρου 2 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) και της παρ.
7 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
Άρθρο 66
Παράταση ορίων ηλικίας απόσυρσης από την
κυκλοφορία οχηµάτων των φορέων παροχής
συγκοινωνιακού έργου (Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ.), ειδικών
τουριστικών λεωφορείων, ειδικών τουριστικών
λεωφορείων Δηµοσίας Χρήσης ανοικτού τύπου,
σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, επιβατηγών
δηµόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης
(Ε.Ι.Χ.) µε οδηγό του ν. 4093/2012
1. Για τα οχήµατα των οποίων το ισχύον όριο συµπληρώνεται
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από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, η ισχύς του τρίτου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των αστικών, ηµιαστικών
και υπεραστικών λεωφορείων των φορέων παροχής του συγκοινωνιακού έργου αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.
2. Για τα οχήµατα των οποίων το ισχύον όριο συµπληρώνεται
από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, η ισχύς της περ. β’ της παρ. 1
του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α’ 284), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.
3. Για τα οχήµατα των οποίων το ισχύον όριο συµπληρώνεται
από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου
4 της υπ’ αριθµ. 22212/2008 (Β’ 2267) κοινής απόφασης των
Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης ανοικτού τύπου
αστικής περιήγησης πόλεων αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.
4. Για τα οχήµατα των οποίων το ισχύον όριο συµπληρώνεται
από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, η ισχύς των περ. α’ και β’ της
παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) για το όριο ηλικίας
απόσυρσης από την κυκλοφορία των επιβατηγών δηµόσιας χρήσης οχηµάτων ΤΑΞΙ αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.
5. Για τα οχήµατα των οποίων το ισχύον όριο συµπληρώνεται
από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, η ισχύς της υποπερ. γ’ της περ.
3 της υποπαρ. Η2’ της παρ. Η’ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (Α’ 222) για τον µέγιστο χρόνο κυκλοφορίας των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης οχηµάτων αναστέλλεται έως και τις
31.12.2022.
6. Για τα οχήµατα των οποίων το ισχύον όριο συµπληρώνεται
από 1.1.2020 έως και 31.12.2022, η ισχύς του δεύτερου εδαφίου
της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3534/2007 (Α’ 40), για το όριο
ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης που εκτελούν το έργο της µεταφοράς
µαθητών αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.
Άρθρο 67
Παραχώρηση µικροσυγκοινωνίας άγονης γραµµής
σε νήσους µε πληθυσµό κάτω των 10.000 κατοίκων
1. Στις περιπτώσεις νήσων µε πληθυσµό κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, των κατά το άρθρο 3 του π.δ. 967/1979
(Α’ 272) χαρακτηριζόµενων, καθώς και των ήδη υφιστάµενων έως
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νέων άγονων γραµµών, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη παραχώρησης του
µεταφορικού έργου, η παραχώρηση της µικροσυγκοινωνίας υπό
την έννοια της περ. δ) της παρ. 1 του ανωτέρω προεδρικού διατάγµατος, γίνεται µε απόφαση του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθµού,
σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του π.δ. 967/1979.
2. Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθµού σε νήσους κάτω των δέκα χιλιάδων
(10.000) κατοίκων δύνανται:
(α) να αναλαµβάνουν οι ίδιοι ή οι δηµοτικές επιχειρήσεις αυτών
το έργο της µικροσυγκοινωνίας µε ίδια ή µισθωµένα λεωφορεία
ηλικίας έως είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του
πλαισίου, του έτους αυτού µη συµπεριλαµβανοµένου, ή
(β) να παραχωρούν το έργο της εκτέλεσης της µικροσυγκοινωνίας σε τρίτους µε λεωφορεία ηλικίας έως είκοσι επτά (27)
ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού µη
συµπεριλαµβανοµένου, µε απόφαση έγκρισης της οικείας Περιφέρειας και ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
η οποία δηµοσιεύεται µε κάθε πρόσφορο µέσο, σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 967/1979, καθώς και µε τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτήν.
Άρθρο 68
Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου µε έδρα εντός της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
1. Επιτρέπεται η αντικατάσταση κυκλοφορούντων Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ
αυτοκινήτων, τα οποία έχουν ως έδρα διοικητική µονάδα που
ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, µε επιβατηγά αυτοκί-
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νητα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, τα οποία φέρουν ταξίµετρο, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) τα επιβατηγά οχήµατα να είναι καινούργια,
β) τα οχήµατα τα οποία τίθενται σε κυκλοφορία σύµφωνα µε
την παρούσα, να µην δύνανται να αντικατασταθούν ξανά µε οχήµατα πέντε (5) θέσεων πριν από την παρέλευση πενταετίας από
την ηµεροµηνία θέσης αυτών σε κυκλοφορία.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, καθορίζονται το ποσοστό των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων τα οποία
µπορούν να αντικατασταθούν µε επιβατηγά οχήµατα από έξι (6)
έως εννέα (9) θέσεων σε κάθε έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο τρόπος επιλογής των δικαιούχων, ο τρόπος λειτουργίας
και εκτέλεσης του έργου των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων από έξι
(6) έως εννέα (9) θέσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα
για την αντικατάσταση και λειτουργία αυτών.
3. Με την απόφαση της παρ. 2 καθορίζονται οι κατηγορίες της
κάθε διοικητικής παράβασης για τις οποίες επιβάλλεται η κύρωση αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας που κυµαίνεται από
δέκα (10) ηµέρες µέχρι έξι (6) µήνες για κάθε παράβαση του τρόπου εκτέλεσης του µεταφορικού έργου των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων του παρόντος.
Άρθρο 69
Τροποποίηση επωνυµίας Εθνικής Αρχής Συντονισµού
Πτήσεων - Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4233/2014
1. Στο άρθρο 1 του ν. 4233/2014 (Α’22): α) αντικαθίσταται ο
τίτλος του άρθρου «Σύσταση Εθνικής Αρχής Συντονισµού Πτήσεων (ΕΑΣΠ)» µε τον τίτλο «Σύσταση Εθνικού Οργανισµού Συντονισµού Πτήσεων (ΕΟΣΠ)», β) στην παρ. 1 η φράση «Εθνική
Αρχή Συντονισµού Πτήσεων» (στο εξής «Αρχή»)» αντικαθίσταται
από τη φράση «Εθνικός Οργανισµός Συντονισµού Πτήσεων» (στο
εξής «Οργανισµός), γ) στις παρ. 2, 3 και 4 η λέξη «Αρχή» αντικαθίσταται από τη λέξη «Οργανισµός» και το άρθρο 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 1
Σύσταση Εθνικού Οργανισµού
Συντονισµού Πτήσεων (ΕΟΣΠ)
1. Συνιστάται «Εθνικός Οργανισµός Συντονισµού Πτήσεων
(στο εξής «Οργανισµός)» µε έδρα εντός της Περιφέρειας Αττικής, η οποία αποτελεί τον Εθνικό Συντονιστή Πτήσεων, σύµφωνα
µε τον Κανονισµό 95/93/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1993 «σχετικά µε τους κοινούς κανόνες κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιµένες»
(ΕΕ L 14/22.1.1993), όπως ισχύει.
2. Σκοπός του Οργανισµού είναι η κατανοµή του διαθέσιµου
χρόνου χρήσης των αερολιµένων της Ελληνικής Επικράτειας
στους αεροµεταφορείς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου και της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας,
καθώς και η εξασφάλιση των ευκολιών προγραµµατισµού στα
αεροδρόµια που έχουν χαρακτηρισθεί ως «αεροδρόµια µε ευκολίες προγραµµατισµού», σύµφωνα µε τον ανωτέρω Κανονισµό,
µε την τήρηση των αρχών της διαφάνειας, αντικειµενικότητας και
αποτελεσµατικότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.
3. Ο Οργανισµός αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διέπεται αποκλειστικά από τις
διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις στις οποίες παραπέµπει
ο νόµος αυτός.
4. Ο Οργανισµός απολαύει διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά
όργανα ή άλλη ανεξάρτητη ή διοικητική αρχή, εκτός από την εποπτεία σχετικά µε την τήρηση της εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας περί κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης των
αερολιµένων, όπως ασκείται από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών.»
2. Οποιαδήποτε αναφορά στην «Εθνική Αρχή Συντονισµού
Πτήσεων» ή «ΕΑΣΠ» ή «Αρχή» νοείται και αντικαθίσταται αντίστοιχα σε «Εθνικό Οργανισµό Συντονισµού Πτήσεων» ή «ΕΟΣΠ»
ή «Οργανισµό.»

Άρθρο 70
Προσωρινή αδειοδότηση πρώτου δικτύου
υδατοδροµίων - Τροποποίηση του ν. 4663/2020
1. Η περ. 26 του άρθρου 1 του ν. 4663/2020 (Α’30) τροποποιείται ως προς την προσθήκη της εξυπηρέτησης και των τακτικών
πτήσεων και διαµορφώνεται ως εξής:
«26. «Υδάτινο πεδίο»: η υδάτινη περιοχή προσθαλάσσωσης και
αποθαλάσσωσης αεροσκάφους που χρησιµοποιείται περιστασιακά ή εκτάκτως για την εξυπηρέτηση πτήσεων, καθώς και για
την εξυπηρέτηση τακτικών πτήσεων, προσωρινά για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος από την έναρξη λειτουργίας του υδατοδροµίου έως την έκδοση της άδειας
λειτουργίας του ή της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του, µε
τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος νόµου και των Διεθνών Κανόνων αεροπορίας και ναυσιπλοΐας.»
2. Η περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4663/2020 τροποποιείται, προκειµένου να απαιτείται ορθοφωτοχάρτης αντί για τοπογραφικό διάγραµµα, και διαµορφώνεται ως εξής:
«η) Ορθοφωτοχάρτης εκδοθείς από την Δηµόσια Υπηρεσία
«Ελληνικό Κτηµατολόγιο», στον οποίο αποτυπώνονται:
αα) οι οριογραµµές αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και
της καθορισµένης Ζώνης Λιµένα (Ζ.Λ.), όπου υπάρχει ή της Ζ.Λ.
σε περιοχές που έχει συντελεστεί εξοµοίωση του χώρου µε Ζ.Λ.,
καθώς και τα αντίστοιχα Φύλλα της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, εφόσον έχουν δηµοσιευτεί οι σχετικές αποφάσεις, τα όρια
της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιµένα,
καθώς και οι οριογραµµές όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς
ζώνης σε περίπτωση λίµνης,
ββ) οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις, καθώς και τυχόν νέα προτεινόµενα έργα,
γγ) η επιφάνεια του προς παραχώρηση χώρου,
δδ)οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων ή σκαφών,
εε) οι υφιστάµενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιµένα.»
3. Μετά το άρθρο 9 του ν. 4663/2020 προστίθεται άρθρο 9Α
ως εξής:
«Άρθρο 9Α
Προσωρινή άδεια λειτουργίας αεροδροµίου
σε υδάτινη επιφάνεια
1. Για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος και για τρία (3) έτη
από τη δηµοσίευση του παρόντος άρθρου, δύναται να χορηγηθεί
προσωρινή άδεια λειτουργίας αεροδροµίου σε υδάτινη επιφάνεια σε δηµόσιο φορέα, σε ενώσεις προσώπων και σε φυσικά
πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας κράτους µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), που κατοικούν στην Ελλάδα ή
σε κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., καθώς και σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν την καταστατική έδρα τους
είτε στην Ελλάδα είτε στο έδαφος κράτους µέλους της Ε.Ε. ή
κράτους που ανήκει στον Ε.Ο.Χ., εφόσον κατά ποσοστό µεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%), η περιουσία, το κεφάλαιο και
ο πραγµατικός έλεγχος αυτών ανήκει σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια και την κατοικία ή την έδρα τους
σε κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
2. Ο φορέας λειτουργίας του αεροδροµίου επί υδάτινης επιφάνειας εφαρµόζει τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και
οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του υδατοδροµίου µε ίσους
όρους σε οποιοδήποτε αεροσκάφος.
3. Η προσωρινή άδεια λειτουργίας αεροδροµίου επί υδάτινης
επιφάνειας χορηγείται για αεροδρόµια στα οποία ο αριθµός των
αφιξοαναχωρήσεων τακτικών δροµολογίων που πραγµατοποιούνται σε αυτά δεν υπερβαίνει τις εννέα (9) ηµερησίως. Η προσωρινή άδεια λειτουργίας ισχύει µέχρι την έκδοση άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου,
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του παρόντος.
Η αίτηση για οριστική άδεια υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός
τριών (3) µηνών από την έκδοση της προσωρινής άδειας υδατοδροµίου και η διαδικασία για την έκδοσή της πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) έτους. Σε διαφορετική περίπτωση, µετά
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την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας, επέρχεται αυτοδίκαιη
λήξη ισχύος της προσωρινής άδειας.
4. Για την έκδοση της προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδροµίου επί υδάτινης επιφάνειας υποβάλλεται αίτηση από τον
ενδιαφερόµενο στο Τ.Ε.Μ. του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, συνοδευόµενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) ναυτικός χάρτης της µεγαλύτερης δυνατής κλίµακας, όπου
αποτυπώνεται η υδάτινη επιφάνεια την οποία αιτείται ο ενδιαφερόµενος να χρησιµοποιήσει για την άφιξη, αναχώρηση και κίνηση
των υδροπλάνων, η περιοχή ελιγµών του υδατοδροµίου, τα σηµεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς επίσης και εναλλακτικές γεωγραφικές θέσεις (γεωγραφικά στίγµατα) και τα σχετικά
αποσπάσµατα από τον «Πλοηγό Ελληνικών Ακτών», έκδοσης της
Υ.Υ.Π.Ν. για την αιτούµενη περιοχή. Ο χάρτης υποβάλλεται υποχρεωτικά σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Η έντυπη µορφή του
χάρτη υποβάλλεται σε πέντε (5) αντίτυπα,
β) χάρτης Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίµακας 1:5000,
επίτου οποίου πρέπει να αποτυπώνονται η περιοχή ελιγµών και
κίνησης του υδατοδροµίου και τα σηµεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς και η περιοχή γύρω από αυτήν σε ακτίνα 2.500
µέτρων µε ισοϋψείς, καθώς και η περιοχή γύρω από αυτόν, σε
ακτίνα 2.500 µέτρων. Κάθε αναφορά στις συντεταγµένες του διαδρόµου προσθαλάσσωσης - αποθαλάσσωσης πρέπει να γίνεται
στο σύστηµα WGS 84,
γ) εγχειρίδιο λειτουργίας αεροδροµίου επί υδάτινης επιφάνειας,
δ) απόφαση παραχώρησης χρήσης χώρου ή µίσθωσης σε λιµένα ή µαρίνα, καθώς και σε περιοχές που αναφέρονται στην
παρ. 1 του άρθρου 7 από τον φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσής του, για την εξυπηρέτηση των υδροπλάνων και την αποεπιβίβαση των επιβατών,
ε) φορολογική ενηµερότητα του αιτούντος,
στ) πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική
διαχείριση και εκκαθάριση,
ζ) αντίγραφο της υποβληθείσης στην αρµόδια φορολογική
αρχή δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης µεταβολής εργασιών επιτηδεύµατος µε αντικείµενο την εκµετάλλευση αεροδροµίου επί υδάτινης επιφάνειας,
η) αποδεικτικό είσπραξης (παράβολο) δυο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500) υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού και
εµφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασµό Εσόδου (ΑΛΕ)
1450189001 «Λοιπά παράβολα», και
θ) νοµιµοποιητικά έγγραφα του νοµικού προσώπου, σύµφωνα
µε την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 7.
Για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσης διάταξης, ορίζεται, από τον αιτούντα της προσωρινής άδειας
λειτουργίας, φορέας λειτουργίας που διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα (4) στελέχη µε αποδεδειγµένη ελάχιστη διετή εµπειρία στη
λειτουργία υδατοδροµίων, τα οποία έχουν την ευθύνη εκπαίδευσης του προσωπικού, που ορίζεται από τον φορέα λειτουργίας
του υδατοδροµίου µε καθήκοντα την ασφαλή πρόσδεση των
υδροπλάνων στην προβλήτα, τον έλεγχο ασφαλείας των θαλασσοδιαδρόµων µε ταχύπλοο σκάφος και την εύρυθµη επιβίβαση /
αποβίβαση και µετακίνηση των επιβατών στους χώρους του υδατοδροµίου.
5. Μετά την υποβολή της αίτησης, το Τ.Ε.Μ. εξετάζει, ως προς
την πληρότητά τους, τα οριζόµενα στην παρ. 4 δικαιολογητικά
που υποβάλλονται από τον ενδιαφερόµενο για την απόκτηση
προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδροµίου επί υδάτινης επιφάνειας και στη συνέχεια το Τ.Ε.Μ. αποστέλλει αντίγραφο του
φακέλου:
α) Στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας προκειµένου να εξετάσει, σε συνεννόηση µε τα Γενικά Επιτελεία Ναυτικού και Αεροπορίας, τυχόν και καθ’ οιονδήποτε τρόπο επηρεασµό των
επιχειρησιακών λειτουργιών του Πολεµικού Ναυτικού και της Πολεµικής Αεροπορίας ή άλλων παραµέτρων της Εθνικής Άµυνας.
β) Στις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων,
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Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για να εξετάσουν κατ’
ελάχιστον ζητήµατα παραχώρησης της εκµετάλλευσης χώρων
λιµένων, καθορισµού των λιµενικών ζωνών και συµβατότητας των
προτεινόµενων έργων ή δραστηριοτήτων µε τη λειτουργία του
λιµένα και τα επισυναπτόµενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδροµίου σχέδια.
γ) Στις αρµόδιες Διευθύνσεις Εποπτείας, Αεροναυτιλίας και
Αεροδροµίων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), προκειµένου να χωροθετήσουν τον διάδροµο προσθαλάσσωσης - αποθαλάσσωσης, να ελέγξουν τα επίπεδα απελευθέρωσης
εµποδίων, να καθορίσουν τις διαδικασίες αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων ανάγκης, καθώς και να εξετάσουν τα τεύχη
οδηγιών του υδατοδροµίου που έχουν υποβληθεί.
δ) Στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος
- Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για να εξετάσουν κατ’ ελάχιστον
την καταλληλότητα της θαλάσσιας περιοχής από πλευράς προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, ασφάλειας και αστυνόµευσης, ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και τα επισυναπτόµενα στο
Εγχειρίδιο Υδατοδροµίου σχέδια.
Οι ανωτέρω Υπηρεσίες οφείλουν να διατυπώσουν τη γνώµη
τους εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής
του τεχνικού φακέλου που θα έχει αποστείλει το Τ.Ε.Μ. σε αυτές.
Η εκπρόθεσµη διατύπωση της γνώµης επί δικαιολογητικών του
τεχνικού φακέλου ισοδυναµεί µε αποδοχή αυτών.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Υδατοδροµίων διενεργεί επιθεώρηση
των χώρων και µε την προϋπόθεση της πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου, το αργότερο εντός εξήντα (60) ηµερών από την
ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης, υποβάλλει πλήρη και αιτιολογηµένη αναφορά στο Τ.Ε.Μ., το οποίο, µε βάση αυτή την αναφορά, εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα των Υπουργείων
Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την έκδοση κοινής απόφασης προσωρινής άδειας υδατοδροµίου.
6. Το αεροδρόµιο επί υδάτινης επιφάνειας πρέπει να διαθέτει
τουλάχιστον τον παρακάτω εξοπλισµό και µέσα:
α) ΣΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ: Το σήµα αυτό σε σχήµα
άγκυρας, διαστάσεων από τρία (3) έως δέκα (10) µέτρα, απαιτείται να είναι τοποθετηµένο σε κατάλληλη περιοχή στο έδαφος.
Μπορεί να συνοδεύεται από τη συχνότητα λειτουργίας του αεροδροµίου, εφόσον έχει ορισθεί.
β) ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ ή ΣΗΜΕΙΟ «Τ»: Ανεµούριο κατάλληλων διατάσεων απαιτείται να είναι τοποθετηµένο σε τέτοια θέση στον χώρο
του αεροδροµίου, ώστε να είναι εύκολα ορατό. Αντί για ανεµούριο είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ένας ανεµοδείκτης σε σχήµα
«Τ». Τόσο το ανεµούριο όσο και ο ανεµοδείκτης σε σχήµα «Τ»
απαιτείται να φωτίζονται, ώστε να είναι εύκολα ορατά σε περίπτωση µειωµένης ορατότητας.
γ) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: Κατάλληλα σηµεία για αγκυροβόλιο
ή για πρόσδεση των υδροπλάνων, όταν αυτά δεν χρησιµοποιούνται. Τα σηµεία αυτά πρέπει να προστατεύονται από τους ανέµους ή να είναι αρκετά σταθερά, ώστε να προστατεύουν τα
υδροπλάνα από την επίδραση των ισχυρότερων ανέµων που ενδέχεται να επηρεάσουν την περιοχή.
δ) ΣΩΣΙΒΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Δίπλα από το σηµείο στάθµευσης του υδροπλάνου απαιτείται να υπάρχει ένα σωσίβιο µη φουσκωτού τύπου, προσδεµένο σε σχοινί µήκους τριάντα (30)
µέτρων, έτοιµο για άµεση χρήση οποιαδήποτε στιγµή.
ε) ΣΚΑΦΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Δίπλα από το σηµείο στάθµευσης του
υδροπλάνου πρέπει να υπάρχει σκάφος ταχύπλοο ολικού µήκους τουλάχιστον έξι (6) µέτρων µε εξωλέµβια µηχανή, εφοδιασµένο µε τις προβλεπόµενες άδειες, έτοιµο προς χρήση ανά
πάσα στιγµή.
στ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ: Δίπλα από το σηµείο στάθµευσης του
υδροπλάνου απαιτείται να υπάρχουν πυροσβεστήρες χειρός εγκεκριµένου τύπου, κατάλληλοι για χρήση σε πυρκαγιά καυσίµων
και ηλεκτρολογική, τουλάχιστον τρεις (3) ανά κατηγορία, χωρητικότητας τουλάχιστον πέντε (5) λίτρων πυροσβεστικού υλικού.
Η Επιτροπή Υδατοδροµίων, κατά τους ελέγχους που θα διενεργήσει στους χώρους του Υδατοδροµίου, οφείλει να ελέγξει
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και να βεβαιώσει την ύπαρξη του ανωτέρω εξοπλισµού και
µέσων, εκδίδοντας σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία αποστέλλεται στο Τ.Ε.Μ. εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τη
διενέργεια της επιθεώρησης, προκειµένου το Τ.Ε.Μ. να εισηγηθεί
τη χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδροµίου επί
υδάτινης επιφάνειας.
7. Για τον εφοδιασµό των υδροπλάνων µε καύσιµα και για όσο
διάστηµα ισχύουν οι προσωρινές άδειες λειτουργίας, εφαρµόζεται αναλογικά το π.δ. 293/1986
(Α’ 129) σχετικά µε τις πετρελεύσεις των πλοίων.
8. Για την εφαρµογή των εν λόγω διαδικασιών ασφάλειας σε
υδατοδρόµια, ο αεροµεταφορέας οφείλει να διαθέτει εκπαιδευµένο και πιστοποιηµένο προσωπικό, σύµφωνα µε τον Εθνικό Κανονισµό Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Κ.Α.Π.Α.).
Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για
την ασφαλή διακίνηση του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις της
πτήσεις από ή προς υδατοδρόµιο και για τον έλεγχο των επιβιβαζόµενων επιβατών, χειραποσκευών ή και αποσκευών τους,
καθώς και για τον έλεγχο των χώρων του αεροσκάφους µετά από
την αποβίβαση των επιβατών για τη διαπίστωση της µη ύπαρξης
απαγορευµένων αντικειµένων, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 4Γ
της Τεχνικής Οδηγίας Ασφάλειας αριθµ. 1 (Τ.Ο.Α.1) του Εθνικού
Προγράµµατος Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Π.Α.Π.Α.)
και όσα προβλέπονται στο πρόγραµµα ασφάλειας του αεροµεταφορέα που έχει εγκριθεί από την Α.Π.Α..
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος, καθορίζονται λοιποί όροι ασφαλείας των υδατοδροµίων ανάλογα µε τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες αυτών.»
4. Στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4663/2020 προστίθεται
νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Με εξαίρεση τροποποιήσεις επί των τευχών οδηγιών υδατοδροµίου που οφείλονται σε αλλαγή των στοιχείων του κατόχου
άδειας υδατοδροµίου, για οποιαδήποτε τροποποίηση επί των δικαιολογητικών (ε) έως και (ιβ) του τεχνικού φακέλου της παρ. 1
του άρθρου 7, ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 9 χωρίς
την υποχρέωση καταβολής παραβόλου από τον ενδιαφερόµενο.
Ειδικότερα, σε περίπτωση που επίκειται νέο έργο εντός λιµένα
που λειτουργεί υδατοδρόµιο, το οποίο έργο θα επηρεάζει τη λειτουργία του υδατοδροµίου, υποβάλλεται από τον αιτούντα τοπογραφικό διάγραµµα λιµένα, οι συντεταγµένες του οποίου είναι
εξαρτηµένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), θεωρηµένο από
τον αρµόδιο φορέα σε θέµατα διοίκησης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης, στο οποίο αποτυπώνονται:
αα) οι οριογραµµές αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και
της καθορισµένης Ζώνης Λιµένα (Ζ.Λ.), όπου υπάρχει ή της Ζ.Λ.
σε περιοχές που έχει συντελεστεί εξοµοίωση του χώρου µε Ζ.Λ.,
καθώς και τα αντίστοιχα Φύλλα της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, εφόσον έχουν δηµοσιευτεί οι σχετικές αποφάσεις, τα όρια
της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιµένα,
καθώς και οι οριογραµµές όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς
ζώνης σε περίπτωση λίµνης,
αβ) οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις και τα προτεινόµενα νέα
έργα,
αγ) η επιφάνεια του προς παραχώρηση χώρου,
αδ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων ή σκαφών,
αε) οι υφιστάµενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιµένα.
Για την επιθεώρηση και για το παραδεκτό αυτής, καταβάλλεται
παράβολο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ υπέρ του Ελληνικού
Δηµοσίου. Με την υποβολή του αιτήµατος διενέργειας επιθεώρησης, υποβάλλεται και το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του Κρατικού
Προϋπολογισµού και εµφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασµό
Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 «Λοιπά παράβολα».
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών
και Μεταφορών, µπορεί να τροποποιείται το ύψος του ανωτέρω
παραβόλου, λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες οικονοµικές
συνθήκες.»
5. Στο άρθρο 24 του ν. 4663/2020: α) στην περ. γ’ της παρ. 2

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προστίθεται δεύτερο εδάφιο, β) προστίθεται παρ. 7 και το άρθρο
24 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 24
Υδάτινα πεδία
1. α) Το υδάτινο πεδίο εγκρίνεται από την αρµόδια υπηρεσία
του Πολεµικού Ναυτικού σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Πολεµικής Αεροπορίας, τις αρµόδιες υπηρεσίες της
Α.Π.Α. και κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µετά από αίτηση του φορέα λειτουργίας ή του ενδιαφεροµένου για χορήγηση άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας ή για πτήσεις γενικής αεροπορίας από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Η αίτηση υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία
του Πολεµικού Ναυτικού και συνοδεύεται από τον αντίστοιχο
ναυτικό χάρτη, επί του οποίου αποτυπώνεται το υπό έγκριση
υδάτινο πεδίο, µε αναφορά στις γεωγραφικές συντεταγµένες
του συστήµατος WGS 84.
β) Σε περίπτωση έγκρισης της αιτούµενης υδάτινης περιοχής
ως υδάτινου πεδίου, οι υπηρεσίες της παρ. 1(α) µεριµνούν για
την αποτύπωση ή ενσωµάτωση αυτής στους ναυτικούς χάρτες
ή πλοηγούς και αεροναυτικούς χάρτες, καθώς και για την ενηµέρωση των αρµόδιων λιµενικών αρχών και υπηρεσιών εναέριας
κυκλοφορίας. Η αρµόδια Διεύθυνση του Πολεµικού Ναυτικού
ενηµερώνει το Τ.Ε.Μ. και τον ενδιαφερόµενο για την έγκριση ή
απόρριψη της περιοχής υδάτινου πεδίου.
γ) Τα υδάτινα πεδία που έχουν εγκριθεί και αποτυπωθεί ή ενσωµατωθεί στους ναυτικούς χάρτες ή στους πλοηγούς δύνανται
να χρησιµοποιούνται από οποιονδήποτε.
δ) Σε κάθε περίπτωση, το υδάτινο πεδίο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί πριν από την αποτύπωση ή ενσωµάτωση αυτού στους
αντίστοιχους ναυτικούς χάρτες ή πλοηγούς από τις υπηρεσίες
της παρ. 1(α).
2. Η χρήση υδάτινων πεδίων επιτρέπεται:
α) εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 5 του
ν.
3937/2011 (Α’ 60) για τις περιοχές που ορίζονται σε αυτό σχετικά
µε την προστασία της φύσης και του τοπίου,
β) εφόσον το αεροσκάφος δεν προέρχεται απευθείας από
άλλη χώρα ή δεν κατευθύνεται απευθείας σε άλλη χώρα,
γ) εφόσον το αεροσκάφος δεν προέρχεται από άλλο υδάτινο
πεδίο παρά µόνο από αδειοδοτηµένο υδατοδρόµιο ή αεροδρόµιο. Στα υδάτινα πεδία που καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρ.7,
επιτρέπεται η απευθείας σύνδεση µε αεροσκάφος,
δ) εφόσον η πτήση εκτελείται κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ηµέρας,
ε) µετά από άδεια των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας στα
πλευρικά όρια των Τερµατικών Περιοχών (ΤΜΑ), των Ζωνών
Ελέγχου (CTR) και των Ζωνών Κυκλοφορίας Αεροδροµίων (ΑTZ)
και εκτός των Απαγορευµένων ή Περιορισµένων Περιοχών που
προβλέπονται από τους διεθνείς κανονισµούς της Πολιτικής Αεροπορίας,
στ) εφόσον ο κυβερνήτης του αεροσκάφους έχει ενηµερώσει
την αρµόδια Λιµενική Αρχή µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, δύο
(2) τουλάχιστον ώρες πριν από την άφιξή του, για την πρόθεση
προσέγγισης στην περιοχή δικαιοδοσίας της, γνωρίζοντας παράλληλα την ακριβή περιοχή αποθαλάσσωσης ή προσθαλάσσωσης του αεροσκάφους εκ των εγκεκριµένων υδάτινων πεδίων της
παρ. 1. Περαιτέρω, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους µε δική του
ευθύνη και µέριµνα ενηµερώνεται εκ των προτέρων από όλες τις
αρµόδιες υπηρεσίες για τις ιδιοµορφίες και τους κινδύνους που
πιθανόν να υπάρχουν στη θαλάσσια περιοχή, συµµορφούµενος
πλήρως µε τους κανονισµούς και τις διατάξεις ασφαλείας πτήσεων και ναυσιπλοΐας. Στην περίπτωση έκτακτων καιρικών συνθηκών, οι οποίες δεν δύναται να έχουν προβλεφθεί, ο
κυβερνήτης, µε δική του ευθύνη µπορεί να προτείνει εναλλακτικές διαδροµές (από ή προς αδειοδοτηµένο υδατοδρόµιο ή/και
υδάτινο πεδίο) προς προσθαλάσσωση/αποθαλάσσωση, πάντα
συµµορφούµενος µε τους κανονισµούς και τις διατάξεις ασφάλειας πτήσεων και ναυσιπλοΐας. Για πτήσεις έκτακτης ανάγκης,
όπως αεροδιακοµιδές, πτήσεις πυρόσβεσης ή απορρύπανσης
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και πτήσεις πολιτικής προστασίας, η ενηµέρωση στην αρµόδια
Λιµενική Αρχή µπορεί να γίνει και µε βραχύτερη προθεσµία πρότερης ειδοποίησης, πάντως όµως έγκαιρα, ώστε να µην υπάρχει
κίνδυνος ατυχήµατος,
ζ) εφόσον υπάρχει συνεχής ανοικτή επικοινωνία, µέσω αµφίδροµης ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακο-αεροπορικές
Πολύ Υψηλές Συχνότητες Ν/ΗΡ), του κυβερνήτη του αεροσκάφους µε την αρµόδια Λιµενική Αρχή κατά τη διάρκεια της προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης του αεροσκάφους, ο οποίος
υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής,
η) εφόσον κατά την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση του
αεροσκάφους δεν επιχειρείται πτήση πάνω από ανθρώπινο πληθυσµό, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούµενα κάτω από το ελάχιστο
επιτρεπόµενο ύψος των πεντακοσίων (500) ποδών,
θ) εφόσον κατά τη διενέργεια ελιγµών επί της υδάτινης επιφάνειας, το αεροσκάφος κινείται σε απόσταση ασφαλείας από ανθρώπους, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούµενα, τηρώντας τις
διατάξεις του Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισµών Λιµένων,
ι) εφόσον υφίσταται πλησίον του υδάτινου πεδίου σκάφος ή
και κατάλληλη υποδοµή για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών του αεροσκάφους. Το σκάφος πληροί τις
προϋποθέσεις του άρθρου 13 και διενεργεί µία (1) ώρα πριν από
την προσθαλάσσωση και την αποθαλάσσωση έλεγχο ασφάλειας
του υδάτινου πεδίου. Με ευθύνη του κυβερνήτη του αεροσκάφους διενεργούνται οι προβλεπόµενες διαδικασίες σχετικά µε
τους ελέγχους ασφαλείας επιβατών, αποσκευών και φορτίου, µε
χρήση φορητών συσκευών,
κ) εφόσον ο κυβερνήτης του αεροσκάφους γνωστοποιεί αµέσως στην πλησιέστερη υπηρεσία εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας το κλείσιµο του σχεδίου πτήσης.
3. α) Ο συνολικός αριθµός κινήσεων αεροσκαφών σε υδάτινο
πεδίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ζεύγη ανά αεροπορική
εταιρεία, δηλαδή προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση κατά τη
διάρκεια της ίδιας αεροπορικής ηµέρας. Στις κινήσεις αυτές δεν
προσµετρώνται οι πτήσεις γενικής αεροπορίας και οι πτήσεις για
αεροδιακοµιδή, πυρόσβεση, έρευνα και διάσωση, καθώς και οι
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να τροποποιείται ο αριθµός κινήσεων αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο κατά περίπτωση και ανά υδάτινο πεδίο. Στην ίδια
απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις,
οι απαιτούµενοι έλεγχοι για την τροποποίηση του αριθµού κινήσεων αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
4. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις της πτήσης. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για να
διαπιστώσει την καταλληλότητα του υδάτινου πεδίου, υπολογίζοντας τη διαθέσιµη απόσταση προσθαλάσσωσης ή αποθαλάσσωσης, τις θέσεις και το ύψος εµποδίων στο υδάτινο πεδίο και
στις γειτονικές επιφάνειες, καθώς και να λαµβάνει κάθε πρόνοια
για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.
5. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για την
ασφαλή διακίνηση του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις της πτήσης από ή προς υδάτινο πεδίο. Για την εφαρµογή των εν λόγω
διαδικασιών ασφαλείας σε υδάτινα πεδία, ο αεροµεταφορέας
οφείλει να διαθέτει εκπαιδευµένο και πιστοποιηµένο προσωπικό
σύµφωνα µε τον Ε.Κ.Α.Π.Α.. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των επιβιβαζόµενων
επιβατών, χειραποσκευών ή και αποσκευών τους, καθώς και για
τον έλεγχο των χώρων του αεροσκάφους µετά από την αποβίβαση των επιβατών για τη διαπίστωση της µη ύπαρξης απαγορευµένων αντικειµένων, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 4Γ της ΤΟΑ1
του Ε.Π.Α.Π.Α. και όσα προβλέπονται στο πρόγραµµα ασφάλειας
του αεροµεταφορέα που έχει εγκριθεί από την Α.Π.Α..
6. Στις ανωτέρω περιπτώσεις προσθαλάσσωσης, αποθαλάσσωσης και υδατοδρόµησης αεροσκαφών σε υδάτινα πεδία, ο χειριστής και ο εκµεταλλευόµενος το αεροσκάφος είναι
συνυπεύθυνοι για:
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α) την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος,
β) οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγµατα,
γ) παράβαση των όρων και περιορισµών σε θέµατα εναέριας
κυκλοφορίας, ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας από έκνοµες
ενέργειες, ασφάλειας πτήσεων, τελωνειακού και δασµολογικού
ελέγχου, δηµόσιας ασφάλειας, εθνικής άµυνας και για κάθε άλλη
µη σύννοµη χρησιµοποίηση του υδάτινου πεδίου, εφαρµοζοµένων των κυρώσεων του άρθρου 23.
7. Για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσης διάταξης, σε υδάτινα πεδία επιτρέπεται, προσωρινά το πολύ για ένα (1) έτος από την έναρξη λειτουργίας τους
έως την έκδοση της άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου ή της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίου, η πραγµατοποίηση και τακτικών επιβατικών πτήσεων υδροπλάνων, εφόσον
ισχύουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Είναι τοποθετηµένη πλωτή προβλήτα ή υπάρχει κατάλληλη
σταθερή προβλήτα για την πρόσδεση του υδροπλάνου και την
ασφαλή επιβίβαση / αποβίβαση των επιβατών του.
β) Έχει ορισθεί, από τον αιτούντα του υδάτινου πεδίου, φορέας λειτουργίας του υδάτινου πεδίου που διαθέτει τουλάχιστον
τέσσερα (4) στελέχη µε αποδεδειγµένη ελάχιστη διετή εµπειρία
στη λειτουργία υδατοδροµίων τα οποία έχουν την ευθύνη εκπαίδευσης του προσωπικού, που ορίζεται από τον φορέα λειτουργίας του Υδάτινου Πεδίου µε καθήκοντα την ασφαλή πρόσδεση
των υδροπλάνων στην προβλήτα, τον έλεγχο ασφαλείας των θαλασσοδιαδρόµων µε ταχύπλοο σκάφος και την εύρυθµη επιβίβαση / αποβίβαση και µετακίνηση των επιβατών στους χώρους
του υδάτινου πεδίου.»
Άρθρο 71
Αποδέσµευση της Ελληνικής Αστυνοµίας
από την ευθύνη παροχής υπηρεσιών ασφάλειας
αεροµεταφορών - Τροποποίηση του άρθρου 24
του ν.δ. 714/1970
Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν.δ.
714/1970 (Α’ 238) αντικαθίστανται και η παρ. 3 διαµορφώνεται
ως εξής:
«3. Η Υ.Π.Α. αναλαµβάνει την ευθύνη παροχής υπηρεσιών
ασφάλειας αεροµεταφορών, όπως ορίζονται στο Εθνικό Πρόγραµµα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, σε αερολιµένες ευθύνης της Υ.Π.Α., τις οποίες, εφόσον παρίσταται σχετική ανάγκη,
µπορεί να αναθέτει σύµφωνα µε τις διατάξεις περί σύναψης δηµοσίων συµβάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αεροµεταφορών. Ο ακριβής χρόνος ανάληψης
από την Υ.Π.Α. των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Υποδοµών και
Μεταφορών. Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγονται
οι αρµοδιότητες της Ελληνικής Αστυνοµίας για την πρόληψη και
καταστολή του εγκλήµατος στους χώρους των αερολιµένων.»
Άρθρο 72
Παύση εξόδων εκκαθάρισης και επίσπευση
µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4250/2014
Στο άρθρο 6 του ν. 4250/2014 (Α’ 74), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η περ. ια’ της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«ια. Εκκρεµείς δίκες
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Ελληνικό Δηµόσιο
υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων της Εταιρίας και οι εκκρεµείς δίκες στις οποίες διάδικο
µέρος είναι η Εταιρία, συνεχίζονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη
διατύπωση µε το Ελληνικό Δηµόσιο, διεξαγόµενες στο όνοµά
του. Διαδικαστικές πράξεις και ένδικα µέσα, που ασκήθηκαν από
τη θέση της Εταιρίας σε εκκαθάριση και µετά, είναι νόµιµα.»
2. Η περ. γ’ της παρ. 4 τροποποιείται ως προς την αναφορά
στον ν. 4548/2018 (Α’ 104) µε τον οποίο καταργήθηκαν τα άρθρα
1 έως 63δ και 90 έως 146 του ν. 2190/1920 (Α’ 216) και διαµορφώνεται ως εξής:
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«γ. Ο διορισµός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δηµοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε την περ. (ι) της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4548/2018 (Α’ 104) και συνεπάγεται αυτοδίκαια
την παύση της εξουσίας των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου,
οι αρµοδιότητες του οποίου που είναι συναφείς µε τη διαδικασία
και τον σκοπό της εκκαθάρισης, ασκούνται αποκλειστικά από
τους εκκαθαριστές.»
3. Οι περ. στ’ και ζ’ της παρ. 4 αντικαθίστανται ως εξής:
«στ. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να προβούν άµεσα µετά την
ανάληψη των καθηκόντων τους σε διενέργεια απογραφής των
κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά την παρ. 5 περιέρχονται
στην κυριότητα του Ελληνικού Δηµοσίου. Η έκθεση απογραφής
εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών και Μεταφορών.
ζ. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονοµικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη
Γενική Συνέλευση. Κατ’ έτος τα αποτελέσµατα της εκκαθάρισης
υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων µε έκθεση,
στην οποία αναγράφονται τα αίτια, τα οποία παρεµπόδισαν το
τέλος της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις οικονοµικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τον µέτοχο της εταιρίας, δηµοσιεύονται στον
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αποδίδουν τις εισφορές και το
υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας
στον µέτοχο. Από την καταχώρηση της απόφασης του µετόχου
στο Γ.Ε.ΜΗ., η εταιρία διαγράφεται από το µητρώο ανωνύµων
εταιριών.»
4. Η περ. α’ της παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5.α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το σύνολο της περιουσίας της εταιρίας περιέρχεται στο Ελληνικό Δηµόσιο, ως καθολικό διάδοχο της εταιρίας, άνευ τήρησης άλλων διατυπώσεων
και άνευ ανταλλάγµατος, µε την επιφύλαξη του άρθρου 54Α του
ν. 4174/2013
(Α’ 170) περί των υποχρεώσεων τρίτων για
τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).
Οι µεταβιβάσεις και µεταβολές του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, καθώς και δικαιώµατα υπέρ του Δηµοσίου ή και οποιουδήποτε τρίτου,
συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών, των παγίων και αναλογικών
δικαιωµάτων, επιδοµάτων ή άλλων τελών υπέρ άµισθων και έµµισθων υποθηκοφυλάκων ή κτηµατολογικών γραφείων, των παγίων και αναλογικών ανταποδοτικών τελών του ν. 2308/1995
(Α’114) υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Η µεταγραφή ή καταχώριση των ακινήτων και των εµπραγµάτων δικαιωµάτων, γενικώς, που µεταβιβάζονται από την εταιρία στο
ελληνικό Δηµόσιο γίνεται, κατ’ αναλογία του άρθρου 1197 του
ΑΚ, µε καταχώριση στα οικεία βιβλία µεταγραφών, έκθεσης που
περιέχει τα απαιτούµενα από το άρθρο 1194 του ΑΚ στοιχεία,
σχετικά µε τα εµπράγµατα δικαιώµατα και την ταυτότητα των ακινήτων που αφορούν µε επιµέλεια των εκκαθαριστών. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν απαιτείται
να µνηµονεύονται ή να προσαρτώνται πιστοποιητικά, οποιασδήποτε µορφής ή χρήσης, της φορολογικής διοίκησης ή οποιασδήποτε άλλης δηµόσιας υπηρεσίας, οργανισµού ή εταιρίας ή
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) κάθε βαθµού, ή
οποιεσδήποτε προσαρτήσεις, διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις
µηχανικών, βεβαιώσεις υποθηκοφυλακείων ή κτηµατολογικών
γραφείων ή λοιπές βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά, τοπογραφικά διαγράµµατα, αποσπάσµατα κτηµατολογικών διαγραµµάτων και σχεδιαγράµµατα για τη µεταβίβαση
ακινήτων, ακόµη και εκείνων που έχουν αποκτηθεί µε αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραµεθόριες περιοχές.»
5. Η περ. δ’ της παρ. 5 τροποποιείται ως προς την αναφορά
στο χρονικό σηµείο του πέρατος της εκκαθάρισης για τη µεταφορά των χρηµατικών υπολοίπων της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και διαµορφώνεται ως εξής:
«δ. Από το πέρας της εκκαθάρισης, τα ταµειακά υπόλοιπα και
υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. περιέρχονται
στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και µεταφέρονται στον
Κωδικό Αριθµό Εσόδου του Τακτικού Προϋπολογισµού, που συστήνεται µε τις παραπάνω διατάξεις.»
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6. Η παρ. 7 τροποποιείται ως προς την απαλοιφή της προθεσµίας για την έκδοση της κοινής Υπουργικής απόφασης και διαµορφώνεται ως εξής:
«7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και
του Υπουργού Οικονοµικών, ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 73
Ίδρυση ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. - Τροποποίηση
των άρθρων 34 και 36 του ν. 2963/2001
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (Α’268), περί
ίδρυσης και λειτουργία ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου
Οχηµάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) η
περ. Α) του πρώτου εδαφίου τροποποιείται ως προς τις περιοχές
της Περιφέρειας Αττικής και Π.Ε. Θεσσαλονίκης, στις οποίες επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο., β) το δεύτερο εδάφιο καταργείται και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. επιτρέπεται:
Α) Για την Περιφέρεια Αττικής και την Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σε
περιοχές εντός σχεδίου πόλεως, ή εντός ορίων οικισµών προϋφισταµένων του έτους 1923 ή οριοθετηµένων, σύµφωνα µε
τους όρους του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος (Δ’181),
αποκλειστικά µε χρήσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων χαµηλής και µέσης όχλησης, χονδρεµπορίου και παραγωγικών δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης κατά την έννοια και τους όρους
των άρθρων 8, 9, και 11 αντίστοιχα του π.δ. 59/2018 «Κατηγορίες
και Περιεχόµενο χρήσεων γης» (Α’114).
Β) Σε ολόκληρη την Επικράτεια, περιλαµβανοµένης και της Περιφέρειας Αττικής και Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σε περιοχές εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισµού
προϋφισταµένων του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισµού οριοθετηµένων, σύµφωνα µε τους όρους του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος, όπου είτε δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις είτε
εάν έχουν καθοριστεί έχουν το οριζόµενο στην περ. Α) περιεχόµενο.
Οι εγκαταστάσεις των ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. εντάσσονται στην κατηγορία των χαµηλής όχλησης εγκαταστάσεων.»
2. Στο άρθρο 36 του ν. 2963/2001, περί χορήγησης άδειας
ίδρυσης ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο., επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) το πρώτο εδάφιο της περ. α’ τροποποιείται ως προς τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης, στις οποίες επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία
ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. αυτοκινήτων ή ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. µικτού
τύπου (αυτοκινήτων και µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων),
καθώς και την προσθήκη των πολεοδοµηµενών ΒΙΠΕ και ΒΙΠΑ
και β) το τρίτο εδάφιο της περ. α’ τροποποιείται ως προς τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης στις οποίες επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία
ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. που έχουν ως αποκλειστικό έργο τον τεχνικό
έλεγχο των µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων (αµιγή Κ.Τ.Ε.Ο.
ΜΟΤΟ) και η περ. α’ του άρθρου 36 διαµορφώνεται ως εξής:
«α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 1 του
ν.
1599/1986 (Α’ 75), µε την οποία να βεβαιώνεται, σε περίπτωση
ίδρυσης Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. αυτοκινήτων ή µικτού τοιούτου (αυτοκινήτων
και µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων), η κατοχή ή κυριότητα: οικοπέδου ή όµορων οικοπέδων, συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων (1.500) τ.µ. σε περιοχές της
Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισµών προϋφισταµένων του έτους 1923 ή οριοθετηµένων, σύµφωνα µε τους
όρους του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος (Δ’181) ή γηπέδου επιφάνειας τουλάχιστον τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τ.µ.
σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισµού
(όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2
περ.(Β) του παρόντος) για όλη την Επικράτεια, περιλαµβανοµένων και των Πολεοδοµηµένων ΒΙΠΕ και ΒΙΠΑ.
Για την ίδρυση Ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο. σε εκείνες τις νήσους των
Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, των Ιονίων Νήσων,
καθώς επίσης των Νήσων Σαµοθράκης του Νοµού Έβρου,
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Θάσου του Νοµού Καβάλας, Σκύρου του Νοµού Εύβοιας, Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου του Νοµού Μαγνησίας και Κυθήρων του Νοµού Πειραιώς, οι οποίες έχουν συνολικό πληθυσµό,
σύµφωνα µε την εκάστοτε τελευταία απογραφή, κάτω των είκοσι
πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων, δεν τίθεται ο ανωτέρω περιορισµός εµβαδού του αντίστοιχου γηπέδου, πλην αυτού που προκύπτει από τις σχετικές µε την ελάχιστη αρτιότητα των γηπέδων
πολεοδοµικές διατάξεις. Η παραπάνω ρύθµιση έχει εφαρµογή
µόνο στην περίπτωση κατά την οποία στις προαναφερόµενες νήσους δεν έχει χορηγηθεί άλλη άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας Ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο. µε τις προϊσχύουσες διατάξεις.
Ειδικά για την ίδρυση ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. που έχουν ως αποκλειστικό έργο τον τεχνικό έλεγχο των µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων (ήτοι των αµιγών Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ) απαιτείται η
κυριότητα ή κατοχή: οικοπέδου επιφάνειας τουλάχιστον πεντακοσίων (500) τ.µ. σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός
ορίων οικισµών προϋφισταµένων του έτους 1923 ή οριοθετηµένων, σύµφωνα µε τους όρους του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος (Δ’ 181) της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης ή γηπέδου επιφάνειας τουλάχιστον
επτακοσίων πενήντα (750) τ.µ. σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2
περ.(Β) του παρόντος για όλη την Επικράτεια, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτονται οι εκάστοτε ισχύοντες όροι αρτιότητας.»
3. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. που
έχουν εκδοθεί νοµίµως πριν την ισχύ του παρόντος διατηρούνται
σε ισχύ.
Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά από το άρθρο 34
του ν. 2963/2001 (Α’268), όπως τροποποιείται µε την παρ. 1 του
παρόντος, και από την παρούσα παράγραφο τις περιοχές επιτρεπτής χωροθέτησης και εγκατάστασης Κ.Τ.Ε.Ο. καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 74
Μεταβατικές διατάξεις
Εντός έξι (6) µηνών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται οι αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 103 του ν.
4070/2012 (Α’ 82) των οικείων Περιφερειαρχών για τις Περιφέρειες, που σύµφωνα µε το άρθρο 48 του παρόντος διαθέτουν περισσότερες από µία Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Έως την έκδοση αυτών, οι υποθέσεις που εκκρεµούν σε Πειθαρχικό Συµβούλιο που έχει συσταθεί, δυνάµει του προϊσχύοντος
θεσµικού πλαισίου, στην έδρα της Περιφέρειας εξακολουθούν
να εκδικάζονται από αυτό.
Άρθρο 75
Καταργούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
α. το τρίτο, τέταρτο και πέµπτο εδάφιο της περ. δ’ της παρ. 8
του άρθρου 20 του ν. 3185/2003 (Α’ 229) περί του ορίου ηλικίας
των οδηγών επιβατηγών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4530/2018
(Α’ 59),
β. η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) περί εξουσιοδότησης για την έκδοση κανονιστικής πράξης προς τον
σκοπό παράτασης του ορίου ηλικίας οδηγών λεωφορείων,
γ. η παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 4199/2013 (Α’ 216), σχετικά
µε τις λοιπές αρµοδιότητες της Ρυθµιστικής Αρχής Επιβατικών
Μεταφορών (Ρ.Α.Ε.Μ.),
δ. το άρθρο 7 του ν.δ. 1061/1971 (Α’ 270) περί µεταβίβασης
αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης και το άρθρο 19 του ν. 3109/2003
(Α’ 38) περί της ρύθµισης θεµάτων επιβατηγών δηµόσιας χρήσης
αυτοκινήτων,
ε. η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 1903/1990 (Α’ 142) περί της
πολλαπλής µίσθωσης µε κόµιστρο µε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο,
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στ. η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α’
268) περί της εισφοράς του ενός τοις εκατό (1%) για την ενίσχυση των ασθενέστερων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. και την εκπόνηση µελετών και έργων εκσυγχρονισµού των φορέων αυτών. Η
καταβολή της καταργηθείσας εισφοράς που πρώτου εδαφίου
δεν αναζητείται ως δικαιολογητικό για τη χορήγηση των οικονοµικών ενισχύσεων του άρθρου 12 του ν. 2963/2001.
ΜΕΡΟΣ E’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 76
Παράταση θητείας αιρετών µελών υπηρεσιακών
συµβουλίων - Θητεία αιρετών εκπροσώπων
υπαλλήλων του ν. 3528/2007 και του ν. 3584/2007
1. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4764/2020 (Α’
256), περί της θητείας των αιρετών µελών των Υπηρεσιακών Συµβουλίων, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.
2. Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα
Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συµβούλια του Κώδικα Κατάστασης
Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) και του Κώδικα Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ν. 3584/2007, Α’ 143) που έχουν εκλεγεί ή εκλέγονται µετά από την 31η.12.2020 λήγει την
31η.12.2022, ανεξαρτήτως της ηµεροχρονολογίας εκλογής τους.
Άρθρο 77
Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση
και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών
των συλλογικών οργάνων των νοµικών προσώπων Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 89
του ν. 4790/2021
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 89 του
ν.
4790/2021 (Α’ 48), περί της χρήσης νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νοµικών προσώπων, τροποποιείται, ως προς
την καταληκτική ηµεροµηνία του χρονικού διαστήµατος εντός
του οποίου η συνεδρίαση συλλογικού οργάνου οποιουδήποτε
νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή οποιασδήποτε νοµικής
οντότητας δύναται να λαµβάνει χώρα και µε τηλεδιάσκεψη, και
η παρ. 1 του άρθρου 89 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και για
χρονικό διάστηµα όχι πέραν της 31ης.12.2021, συνεδρίαση συλλογικού οργάνου οποιουδήποτε νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή οποιασδήποτε νοµικής οντότητας, ιδίως, διοικητικού
συµβουλίου και Γενικής Συνέλευσης µετόχων ή εταίρων, µπορεί
να λαµβάνει χώρα και µε τηλεδιάσκεψη ως προς ορισµένα ή και
ως προς όλα τα µέλη τους. Στην περίπτωση αυτήν η πρόσκληση
προς τα µέλη περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συµµετοχή τους στη συνεδρίαση.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 89 του
ν.
4790/2021, περί χρήσης νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και
διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νοµικών προσώπων, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία του χρονικού διαστήµατος εντός του
οποίου η λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συµβουλίων και
των Γενικών Συνελεύσεων των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου µπορεί να λαµβάνει χώρα και µε τηλεδιάσκεψη, και η παρ.
2 του άρθρου 89 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και για
χρονικό διάστηµα όχι πέραν της 31ης.12.2021, η λήψη των απο-
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φάσεων των διοικητικών συµβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου µπορεί να λαµβάνει χώρα και µε τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια από τα
µέλη τους, µε κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό µέσο, καθώς και
δια περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υπογραφές
των µελών του συλλογικού οργάνου µπορούν να αντικαθίστανται
µε ανταλλαγή µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
(email) ή άλλα ηλεκτρονικά µέσα.»
Άρθρο 78
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4790/2021
Το άρθρο 90 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί παράτασης της θητείας των διοικητικών συµβουλίων και των λοιπών καταστατικών
οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων
σωµατείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν,
σύµφωνα µε τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί µε τον
ν. 1066/1917 (Α’ 268), των αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10
του ν. 2725/1999 (Α’ 121), καθώς και των επαγγελµατικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115), τροποποιείται, ως προς την
καταληκτική ηµεροµηνία παράτασης της θητείας των διοικητικών
συµβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων, εφόσον στο
µεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, και διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 90
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης
Η θητεία των διοικητικών συµβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και
άλλων σωµατείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύµφωνα µε τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα,
του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί
µε τον
ν. 1066/1917 (Α’ 268), των αθλητικών ενώσεων
του άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), καθώς και των επαγγελµατικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115), εφόσον έχει
λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο µεταξύ δεν
έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύµφωνα µε τα άρθρα
89 του παρόντος ή 45 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), αρχαιρεσίες για
την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την
ηµεροµηνία λήξης της, έως την 31η.12.2021.»
Άρθρο 79
Παράταση θητείας και ηλεκτρονική εξ αποστάσεως
διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών
των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
εργαζοµένων, συνταξιούχων και εργοδοτών Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 72
του ν. 4756/2020
1. Η παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), περί παράτασης της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών, συνταξιοδοτικών και εργοδοτικών οργανώσεων, των
αιρετών οργάνων των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) και του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
µε την επωνυµία «Ταµείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου», καθώς και των αιρετών οργάνων της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία και των
πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων οργανώσεων µελών αυτής,
όπως και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) της Εθνικής Γενικής Συνοµοσπονδίας Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου
Ελλάδος (Ε.Γ.Σ.Α.Θ.Π.Ε.) και των διοικητικών συµβουλίων των
σωµατείων και ενώσεων αναπήρων και θυµάτων πολέµου, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία παράτασης της
θητείας των διοικητικών οργάνων, εφόσον στο µεταξύ δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, και διαµορφώνεται ως εξής:

«1. H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α’79) των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των
αιρετών οργάνων των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.), και του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ταµείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου», καθώς και των
αιρετών οργάνων της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία και των πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων οργανώσεων
µελών αυτής, όπως και των µελών Δ.Σ. της Εθνικής Γενικής Συνοµοσπονδίας Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου Ελλάδος
(Ε.Γ.Σ.Α.Θ.Π.Ε.) και των διοικητικών συµβουλίων των σωµατείων
και ενώσεων αναπήρων και θυµάτων πολέµου, παρατείνεται έως
την 31η.12.2021, εφόσον στο µεταξύ δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020, περί της δυνατότητας ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως διεξαγωγής των συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των διοικητικών οργάνων των ανωτέρω
οργανώσεων και νοµικών προσώπων, τροποποιείται, ως προς την
καταληκτική ηµεροµηνία του χρονικού διαστήµατος για το οποίο
δίνεται αυτή η δυνατότητα, και διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Εξαιρετικά, έως την 31η.12.2021 οι συνεδριάσεις των διοικητικών οργάνων των ανωτέρω οργανώσεων και νοµικών προσώπων δύνανται να διεξάγονται και οι αρχαιρεσίες να
διενεργούνται, µετά από απόφαση των αρµόδιων οργάνων διοίκησής τους, και ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, ανεξαρτήτως των
καταστατικών προβλέψεων.»
Άρθρο 80
Παράταση θητείας των Διοικητικών και Πειθαρχικών
Συµβουλίων, των Εξελεγκτικών Επιτροπών
και των εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων
της Χώρας στην Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία
Η θητεία των Διοικητικών Συµβουλίων, των Πειθαρχικών Συµβουλίων και των Εξελεγκτικών Επιτροπών των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της Χώρας, καθώς και η θητεία των
εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων στην Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) παρατείνονται από τη
λήξη τους έως την 31η.12.2021, εφόσον στο µεταξύ δεν διενεργηθούν οι σχετικές αρχαιρεσίες.
Άρθρο 81
Παράταση καταληκτικής ηµεροµηνίας σύγκλησης
Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισµών
και παράταση της θητείας των διοικητικών και εποπτικών
συµβουλίων αστικών συνεταιρισµών Τροποποίηση της παρ. 2 του ν. 1667/1986
Το έβδοµο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986
(Α’ 196), τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία
σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισµών και
τη λήξη της θητείας των διοικητικών και εποπτικών συµβουλίων,
και η παρ. 2 του άρθρου 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση µία
(1) φορά το έτος ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συµβουλίου και µέσα σε έξι (6) µήνες από τη λήξη της διαχειριστικής
χρήσης.
Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει δυνατότητα σύγκλησης
της Γενικής Συνέλευσης δύο (2) φορές το έτος.
Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2019, η σύγκληση της
τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισµών δύναται να πραγµατοποιηθεί έως τις 30.9.2020, η δε θητεία των διοικητικών και εποπτικών συµβουλίων παρατείνεται µέχρι τη
σύγκληση της συνέλευσης αυτής.
Η ως άνω Γενική Συνέλευση µπορεί να διενεργείται και µε οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά µέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του µεριδιούχου στον τόπο διεξαγωγής της, ανεξαρτήτως
σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό.
Στην περίπτωση αυτήν, ο συνεταιρισµός λαµβάνει επαρκή
µέτρα ώστε:
α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συµµε-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΗ’ - 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

τέχοντος προσώπου, τη συµµετοχή αποκλειστικά των προσώπων
που δικαιούνται να συµµετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,
β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συµµετέχοντα να παρακολουθεί, µε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά µέσα, τη διεξαγωγή της
Συνέλευσης και να απευθύνεται στη Συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης από απόσταση, καθώς
και να ψηφίζει επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και
γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συµµετέχοντος από απόσταση.
Οι µεριδιούχοι που συµµετέχουν στη Γενική Συνέλευση από
απόσταση λαµβάνονται υπόψη για τον σχηµατισµό της απαρτίας
και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.
Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2020, η σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισµών δύναται
να πραγµατοποιηθεί έως την 31η.12.2021, η δε θητεία των διοικητικών και εποπτικών συµβουλίων, που έληξε ή λήγει πριν τις
31.12.2021, παρατείνεται έως τη σύγκληση της Συνέλευσης
αυτής, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, κατά παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 και
ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό. Η ως άνω Γενική Συνέλευση µπορεί να διενεργείται και µε οπτικοακουστικά ή
άλλα ηλεκτρονικά µέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του µεριδιούχου στον τόπο διεξαγωγής της, ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης
στο καταστατικό µε την υποχρέωση λήψης επαρκών µέτρων, ώστε
να εκπληρώνονται τα οριζόµενα στις περ. α’ έως και γ’.»
Άρθρο 82
Μίσθωση τουριστικών καταλυµάτων για την κάλυψη
αναγκών δηµόσιας υγείας - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 121 του ν. 4790/2021
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4790/2021 (Α’48), περί της
µίσθωσης τουριστικών καταλυµάτων για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών δηµόσιας υγείας, που συνδέονται µε την αντιµετώπιση
του κορωνοϊού COVID-19, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α)
το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε η µίσθωση µε απευθείας
ανάθεση κύριων ή µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων να µην
αφορά µόνο στην κάλυψη αναγκών κατά την τουριστική περίοδο,
β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε καταληκτική ηµεροµηνία διάρκειας των µισθώσεων να είναι η 31η.12.2021, γ) το τέταρτο
εδάφιο τροποποιείται, αντίστοιχα, ως προς την ηµεροµηνία πέραν
της οποίας καταβάλλεται από το Υπουργείο Τουρισµού πρόσθετη
οικονοµική αποζηµίωση σε περίπτωση που συνεχίσουν να διαµένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύµατα, µέχρι τη συµπλήρωση
των αναγκαίων ηµερών διαµονής που έχουν οριστεί για το καθένα
εξ αυτών από τις αρµόδιες υγειονοµικές αρχές, δ) προστίθεται
πέµπτο και έκτο εδάφιο και η παρ. 1 του άρθρου 121 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας, που
συνδέονται µε την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, είναι
δυνατή, µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, κατόπιν δηµοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης περί δηµοσίων συµβάσεων, η
µίσθωση µε απευθείας ανάθεση κύριων ή µη κύριων τουριστικών
καταλυµάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155),
στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Οι µισθώσεις της παρούσας δεν δύναται να έχουν διάρκεια πέραν της 31ης.12.2021. Οι
δαπάνες των ανωτέρω µισθώσεων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Τουρισµού. Εφόσον συνεχίσουν να διαµένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύµατα πέραν της
31ης.12.2021, µέχρι τη συµπλήρωση των αναγκαίων ηµερών διαµονής που έχουν οριστεί για το καθένα εξ αυτών από τις αρµόδιες
υγειονοµικές αρχές για την πρόληψη και αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται από το Υπουργείο Τουρισµού πρόσθετη οικονοµική αποζηµίωση. Συµβάσεις, οι οποίες έχουν
συναφθεί δυνάµει των υπό στοιχεία
6382/13.4.2021 (ΑΔΑ: 9ΟΔΥ465ΧΘΟ-0ΑΥ),
7135/26.04.2021 (ΑΔΑ:6ΒΨΑ465ΧΘΟ-ΜΡΙ),
7869/12.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΠ0Ξ465ΧΘΟ-Π6Υ),
11493/29.06.2021 (ΑΔΑ: ΩΤΒ0465ΧΘΟ-4ΧΩ),
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12294/09.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΜΧ465ΧΘΟ-3ΥΥ),
12348/12.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΗΖ7465ΧΘΟ-ΒΦΨ),
12776/19.07.2021(ΑΔΑ: 9ΠΕ8465ΧΘΟ-Υ8Π),
12981/21.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΚΟ4465ΧΘΟ-ΚΔ7),
13361/27.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΒ9Ε465ΧΘΟ-Ο64),
13638/29.07.2021 (ΑΔΑ: ΩΣΠΓ465ΧΘΟ-ΑΩ2),
13706/30.07.2021 (ΑΔΑ: 6ΛΣΕ465ΧΘΟ-Σ11),
16544/17.09.2021 (ΑΔΑ:9ΗΤ9465ΧΘΟ-Γ7Σ)
προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυµάτων (κύριων ή µη κύριων) προς µίσθωση για την
αντιµετώπιση ενδεχοµένων κρουσµάτων COVID-19 και των οποίων
η ισχύς έληξε την 31η.10.2021, δύνανται, µε πράξη του αρµοδίου
οργάνου, να παραταθούν από τη λήξη τους έως και την
31η.12.2021, επί τη βάσει της ζήτησης κλινών για τη διαµονή επιβεβαιωµένων κρουσµάτων κορωνοϊού COVID-19 και των στενών
επαφών τους. Οι δαπάνες των µισθώσεων του προηγούµενου εδαφίου βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Τουρισµού.»
Άρθρο 83
Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων
σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήµατα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 65 του ν. 4688/2020
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020
(Α’101), περί της ατελούς παραχώρησης σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, ύστερα από αίτηση και υπό την
προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώµατα έτερων δικαιούµενων
της χρήσης αυτού, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία της παραχώρησης, και η παρ. 1 του άρθρου 65 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Έως την 31η.12.2021, µε απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήµου, που είναι αρµόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του
ν. 3028/2002 (Α’ 153)
και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεποµένου στην
άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος
χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, ο οποίος µπορεί να
εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόµενο ή µη της υφιστάµενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου και
υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώµατα έτερων δικαιούµενων της χρήσης αυτού.
Ο παραχωρούµενος χώρος µπορεί να εκτείνεται µέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός
για την ανάπτυξη του ίδιου αριθµού τραπεζοκαθισµάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόµενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν
µπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση
µπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Προκειµένου περί πλατειών,
στις οποίες προβάλλονται καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται κατ’ εφαρµογήν της
παρ. 5 του άρθρου 13 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α’ 171). Προκειµένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης τους λαµβάνει χώρα,
ύστερα από γνώµη της αρµόδιας Αστυνοµικής Αρχής και αφορά
το τµήµα προ των καταστηµάτων ή στην προβολή αυτών. Για τους
λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ισχύει αναλόγως το άρθρο 13 του
βασιλικού διατάγµατος του τετάρτου εδαφίου. Δεν είναι δυνατή
η ανάπτυξη µόνιµων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς
και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό.»
Άρθρο 84
Υλοποίηση προγράµµατος «Σχολικά Γεύµατα»
Για λόγους επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίοι συνδέονται µε την κατεπείγουσα ανάγκη εξυπηρέτησης των αναγκών
σίτισης µαθητών σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας δηµόσιας
εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος «Σχολικά Γεύµατα» του άρθρου 12 του ν. 4455/2017 (Α’ 22) για το σχολικό έτος 2021-2022, ο Οργανισµός Προνοιακών Επιδοµάτων και
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Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) δύναται να συνάπτει έως
την 31η.12.2021 δηµόσιες συµβάσεις για την παροχή υπηρεσιών
παρασκευής, συσκευασίας και διανοµής ζεστών γευµάτων, σε
εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’
147), κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων και το αργότερο έως την ολοκλήρωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας.
Άρθρο 85
Ρυθµίσεις ζητηµάτων δαπανών των νοσοκοµείων
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, των Υγειονοµικών
Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας
1. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α’ 76)
περί της νοµιµοποίησης δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων
των νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και των
Υγειονοµικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.) παρατείνεται, από τη λήξη της,
έως τη δηµοσίευση του παρόντος.
2. Η ισχύς του δέκατου άρθρου του ν. 4737/2020 (Α’204), περί
της νοµιµοποίησης δαπανών των Κέντρων Υγείας για την εξέταση
δειγµάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσµάτων κορωνοϊού
COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τη δηµοσίευση του
παρόντος.
3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020 (Α’ 149)
περί της εκκαθάρισης και πληρωµής δαπανών των νοσοκοµείων
για την εξέταση δειγµάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσµάτων κορωνοϊού COVID-19 παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τη
δηµοσίευση του παρόντος.
4. Η ισχύς της παρ. 28 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α’ 150)
περί της νοµιµοποίησης δαπανών που απορρέουν από προµήθειες
των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ., συµπεριλαµβανοµένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστηµιακών Κλινικών, των Νοσοκοµείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου
και του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 86
Διαδικασία διάθεσης πλεονασµατικού αποθέµατος
εµβολίων σε τρίτα κράτη - Τροποποίηση της παρ. 4
του άρθρου 53 του ν. 4764/2020
1. Οι περ. ε) και στ) της παρ. 4 του άρθρου 53 του
ν.
4764/2020 (Α’256), περί των αρµοδιοτήτων της Τριµελούς Επιτροπής Διαχείρισης Προµηθειών του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19 τροποποιούνται, ώστε η
απόφαση της Επιτροπής για διάθεση του πλεονασµατικού αποθέµατος εµβολίων σε τρίτα κράτη να λαµβάνεται όχι µόνο µετά από
αίτηµα δωρεάς, αλλά και µετά από αίτηµα πώλησης και, αντίστοιχα, η εισήγηση της Επιτροπής στο πλαίσιο της Παγκόσµιας
Συµµαχίας για Εµβόλια και Ανοσοποιήσεις (GAVI) να αφορά όχι
µόνο στη διενέργεια δωρεών αλλά και στη διενέργεια πωλήσεων,
και η παρ. 4 του άρθρου 53 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Η Τριµελής Επιτροπή αποτελείται από τον Υπουργό Υγείας,
τον Γενικό Γραµµατέα Δηµόσιας Υγείας και τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΟΦ), και είναι αρµόδια για:
α) τη λήψη απόφασης για την προµήθεια εµβολίων, σύµφωνα
µε την περ. β) της παρ. 1,
β) τη χορήγηση εντολής προς τον ΙΦΕΤ για την αγορά εµβολίων
µε τη διαδικασία της περ. β’ της παρ. 1,
γ) την εποπτεία της διαδικασίας προµήθειας και επαρκούς εφοδιαστικής κάλυψης του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών,
δ) την υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό Υγείας για την
προµήθεια εµβολίων µέσω του Μηχανισµού Παγκόσµιας Πρόσβασης σε εµβόλια κατά του κορωνοϊού COVID-19 (COVAX INITIATIVE),
ε) τη λήψη απόφασης διάθεσης του πλεονασµατικού αποθέµατος εµβολίων της παρ. 1 σε τρίτα κράτη µετά από σχετικό αίτηµα
δωρεάς ή πώλησης και στ) την εισήγηση διενέργειας δωρεών ή
πωλήσεων µε σχετική απόφαση των αρµόδιων Υπουργών στο
πλαίσιο της Παγκόσµιας Συµµαχίας για Εµβόλια και Ανοσοποιήσεις (GAVI).»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 87
Ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων για την εφαρµογή
του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών
κατά του κορωνοϊού COVID-19
Η ισχύς του άρθρου 60 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) περί της δυνατότητας της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Ινστιτούτο
Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΙΦΕΤ Α.Ε.) να διενεργεί, κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των διατάξεων
περί του σκοπού της διαγωνιστικές διαδικασίες για την εξασφάλιση υπηρεσιών διάθεσης των εµβολίων κατά του κορωνοϊού
COVID-19 στα εµβολιαστικά κέντρα, παρατείνεται από τη λήξη της
µέχρι την 31η.12.2021.
Άρθρο 88
Μετακίνηση και αποζηµίωση ιατρικού προσωπικού
συγκεκριµένων ειδικοτήτων - Τροποποίηση των παρ. 1
και 4 του άρθρου 29 του ν. 4816/2021
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α’118) περί των
ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ειδικότητας
αναισθησιολογίας που µετακινούνται σε νοσοκοµεία της ιδίας ή
άλλης Υγειονοµικής Περιφέρειας, µε εξαίρεση τα νοσοκοµεία της
Περιφέρειας Αττικής, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, και
περί της πρόσθετης ηµερήσιας αποζηµίωσης και αποζηµίωσης
της εικοσιτετράωρης εφηµεριακής απασχόλησης, τροποποιείται
το πρώτο εδάφιο, ώστε η µετακίνηση και οι αποζηµιώσεις να αφορούν στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. ειδικότητας όχι µόνο αναισθησιολογίας, αλλά και παθολογίας, γενικής ιατρικής και
πνευµονολογίας-φυµατιολογίας, στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. κατόχους πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην εντατική ιατρική και, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας, και η παρ. 1 του άρθρου 29 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. ειδικότητας αναισθησιολογίας,
παθολογίας, γενικής ιατρικής και πνευµονολογίας-φυµατιολογίας,
στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. κατόχους πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην εντατική ιατρική και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στους
ιατρούς κλάδου ΕΣΥ οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας, που µετακινούνται, κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 24 του
ν.
3599/2007 (Α’ 176), σε νοσοκοµεία της ιδίας ή άλλης Υγειονοµικής
Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), µε εξαίρεση τα νοσοκοµεία της Περιφέρειας
Αττικής, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται ως
πρόσθετη αποζηµίωση για κάθε ηµέρα απασχόλησής τους, εξαιρουµένων των ηµερών που πραγµατοποιούν εικοσιτετράωρη εφηµερία, ποσό ίσο µε ένα (1) επιπλέον ηµεροµίσθιο, πλέον των
µηνιαίων αποδοχών τους. Η αµοιβή των ιατρών του πρώτου εδαφίου για την εικοσιτετράωρη εφηµεριακή απασχόληση, που πραγµατοποιούν στο πλαίσιο της µετακίνησης, ορίζεται κατά
παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά εφηµερία. Η πρόσθετη ηµερήσια αποζηµίωση και η αποζηµίωση της εφηµεριακής απασχόλησης δεν
προσµετρώνται στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για
τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ.. Το χρονικό διάστηµα της µετακίνησης
δεν µπορεί να υπερβαίνει τον έναν (1) µήνα και καθορίζεται στην
απόφαση µετακίνησης.»
2. H παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 περί της δυνατότητας µετακίνησης επικουρικών ιατρών ειδικότητας αναισθησιολογίας για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών
τροποποιείται, ώστε να αφορά επικουρικούς ιατρούς ειδικότητας
όχι µόνο αναισθησιολογίας αλλά και παθολογίας, γενικής ιατρικής
και πνευµονολογίας-φυµατιολογίας, καθώς και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας, και διαµορφώνεται
ως εξής:
«4. Με απόφαση του Διοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας
(Υ.Πε.) ή κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Υγειονοµικών
Περιφερειών (Υ.Πε.) δύνανται να µετακινούνται σύµφωνα µε τα
ισχύοντα στο παρόν και επικουρικοί ιατροί ειδικότητας αναισθησιολογίας, παθολογίας, γενικής ιατρικής και πνευµονολογίας-φυµατιολογίας, επικουρικοί ιατροί κάτοχοι πιστοποιητικού
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εξειδίκευσης στην εντατική ιατρική, και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επικουρικοί ιατροί οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας για την
κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.»

Άρθρο 92
Απόκτηση δεύτερου τίτλου ειδικότητας
στην αναισθησιολογία

Άρθρο 89
Αποζηµίωση ιδιωτών ιατρών για εικοσιτετράωρη
εφηµεριακή απασχόληση - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021

1. Ιατροί που έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας και επιθυµούν
να ασκηθούν για τη λήψη τίτλου δεύτερης ειδικότητας στην αναισθησιολογία, δύνανται να τοποθετούνται σε θέσεις υπεράριθµων
ειδικευόµενων και να λαµβάνουν τακτικές αποδοχές ως έµµισθοι
ειδικευόµενοι, κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 1 του
ν. 123/1975 (Α’ 172), περί της αποζηµίωσης των ειδικευόµενων ιατρών για την απόκτηση µιας κύριας ιατρικής ειδικότητας. Το είδος
και η αποζηµίωση των εφηµεριών των ιατρών του πρώτου εδαφίου
καθορίζονται σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τον βαθµό του Επιµελητή Β.
2. Ιατροί κλάδου Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) δύνανται,
µετά από αίτησή τους, να τοποθετούνται ως υπεράριθµοι ειδικευόµενοι, προκειµένου να ασκηθούν για τη λήψη τίτλου δεύτερης ειδικότητας στην αναισθησιολογία, διατηρώντας τη θέση και τις
αποδοχές τους. Το είδος και η αποζηµίωση των εφηµεριών τους
ως ειδικευόµενων καθορίζονται σύµφωνα µε την οργανική θέση
και τον βαθµό που κατέχουν.
3. Στους ιατρούς των παρ. 1 και 2, που ειδικεύονται για τη λήψη
τίτλου δεύτερης ειδικότητας στην αναισθησιολογία, καταβάλλεται
και η οικονοµική ενίσχυση της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.
4816/2021 (Α’ 118) περί της χορήγησης µηνιαίου επιδόµατος
ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται µε
την ολοκλήρωση του κάθε έτους ειδίκευσης στην ειδικότητα της
αναισθησιολογίας, σύµφωνα µε τους όρους του εν λόγω άρθρου.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών,
δύνανται να καθορίζονται τα νοσοκοµεία, στα οποία τοποθετούνται, κατ’ εφαρµογήν του παρόντος, ειδικευµένοι ιατροί για άσκηση
στην αναισθησιολογία ως δεύτερη ειδικότητα, η διαδικασία υποβολής αίτησης και τοποθέτησης, µε βάση την εντοπιότητα των ενδιαφεροµένων, τη δυνατότητα των νοσοκοµείων να εκπαιδεύουν
και τις κενές θέσεις, καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.

Στην παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του
ν.
4839/2021 (Α’ 181) περί της αποζηµίωσης ιδιωτών ιατρών ειδικότητας αναισθησιολογίας που παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη
κενών εφηµερίας ιατρών ειδικότητας αναισθησιολογίας των νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, εξαιρουµένων των νοσοκοµείων της Περιφέρειας Αττικής, τροποποιείται το πρώτο
εδάφιο, ώστε η παροχή των υπηρεσιών να αφορά ιατρούς ειδικότητας όχι µόνο αναισθησιολογίας, αλλά και παθολογίας, πνευµονολογίας-φυµατιολογίας και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας και η διάταξη να εφαρµόζεται
για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφηµερίας, γενικώς και όχι ειδικώς, για την κάλυψη κενών εφηµερίας ιατρών ειδικότητας αναισθησιολογίας, και η παρ. 1 του άρθρου
πεντηκοστού πρώτου διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Για χρονικό διάστηµα έως την 31η.3.2022, ιδιώτες ιατροί ειδικότητας αναισθησιολογίας, παθολογίας, πνευµονολογίας-φυµατιολογίας και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οποιασδήποτε άλλης
ειδικότητας, δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη
κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφηµερίας στα νοσοκοµεία του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας, εξαιρουµένων των νοσοκοµείων της
Περιφέρειας Αττικής, µε την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών
για χρονικό διάστηµα έως έξι (6) µηνών, µε δυνατότητα παράτασης για ακόµη έξι (6) µήνες. Η αµοιβή των ιατρών του πρώτου εδαφίου για την εικοσιτετράωρη εφηµεριακή απασχόληση ανέρχεται
στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά εφηµερία.»
Άρθρο 90
Αποζηµίωση πρόσθετων ενεργών εφηµεριών
Για χρονικό διάστηµα έως την 31η.3.2022, οι ενεργές εφηµερίες
των ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ειδικότητας αναισθησιολογίας, παθολογίας και πνευµονολογίας, καθώς
και των υπηρετούντων σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)
ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που πραγµατοποιούνται καθ’ υπέρβαση του
ανώτατου προβλεπόµενου ανά βαθµό και ζώνη αριθµού ενεργών
εφηµεριών, αποζηµιώνονται κατά παρέκκλιση του άρθρου 45 του
ν. 3205/2003 (Α’ 297) και καθ’ υπέρβασην της ανά βαθµό προβλεπόµενης ανώτατης µηνιαίας αποζηµίωσης για ενεργό εφηµεριακή
απασχόληση µε το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά
εφηµερία. Η αποζηµίωση του πρώτου εδαφίου καταβάλλεται µε
τη µηνιαία αποζηµίωση των τακτικών εφηµεριών.
Άρθρο 91
Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρµογή
των άρθρων 88, 89 και 90
Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρµογή των άρθρων 88,
περί τροποποίησης των παρ. 1 και 4 του άρθρου 29 του ν.
4816/2021 (Α’ 118), 89, περί τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου
πεντηκοστού πρώτου του
ν. 4839/2021 (Α’ 181), και
90 του παρόντος, περί αποζηµίωσης των πρόσθετων ενεργών
εφηµεριών, για τους µήνες Νοέµβριο και Δεκέµβριο του 2021 δεν
δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατοµµυρίων (2.000.000)
ευρώ. Η κατανοµή του ποσού του πρώτου εδαφίου για τις ανάγκες
εφαρµογής των επιµέρους άρθρων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, ο ειδικότερος προσδιορισµός των δικαιούχων, η διαδικασία
και ο έλεγχος της διάθεσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας
και Οικονοµικών. Με όµοια απόφαση προσδιορίζεται το ύψος της
δαπάνης και ρυθµίζονται τα ζητήµατα του προηγούµενου εδαφίου
για το χρονικό διάστηµα από 1ης.1.2022 έως 31.3.2022.

Άρθρο 93
Διανοσοκοµειακές διακοµιδές διασωληνωµένων
και βαρέως πασχόντων
1. Οι διανοσοκοµειακές διακοµιδές διασωληνωµένων και βαρέως πασχόντων ασθενών πραγµατοποιούνται από ιατρούς οποιασδήποτε ειδικότητας ή ειδικευόµενους ιατρούς που έχουν
ολοκληρώσει έξι (6) µήνες ειδικότητας.
2. Για την πραγµατοποίηση των διακοµιδών των διασωληνωµένων και βαρέως πασχόντων ασθενών καταρτίζεται µηνιαίως λίστα
καθηµερινώς εφηµερευόντων ιατρών ανά νοσοκοµείο µε ευθύνη
του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του κάθε νοσοκοµείου. Οι
ιατροί εφηµερεύουν µε εφηµερία ετοιµότητας και, εφόσον πραγµατοποιήσουν διακοµιδή, η εφηµερία ετοιµότητας µετατρέπεται
σε ενεργή εφηµερία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), δύνανται να ρυθµίζονται οι
όροι και η διαδικασία για τη διανοσοκοµειακή διακοµιδή διασωληνωµένων και βαρέως πασχόντων ασθενών, καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 94
Υποχρεωτικότητα εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού
COVID-19 - Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 206
του ν. 4820/2021
Η παρ. 8 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’130) περί της επαναξιολόγησης της υποχρεωτικότητας του εµβολιασµού κατά του
κορωνοϊού COVID-19, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της
δηµόσιας υγείας, τροποποιείται, ως προς την ηµεροµηνία της επαναξιολόγησης, και η παρ. 8 του άρθρου 206 διαµορφώνεται ως
εξής:
«8. Η εφαρµογή του παρόντος άρθρου επαναξιολογείται έως
την 31η.12.2021.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 95
Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών
εκπαιδευτικών, µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
κατά το διδακτικό έτος 2021-2022 - Τροποποίηση
των παρ. 1, 2 και 8 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α’134), περί
των προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών,
µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2021-2022, επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, ως προς
τη διενέργεια των προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών µε
συµβάσεις τρίµηνης διάρκειας κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, καθώς και ως προς τις περιπτώσεις κάλυψης λειτουργικών αναγκών για τις οποίες διενεργούνται οι
προσλήψεις αυτές, β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, ως προς
την ανανέωση των συµβάσεων για την κάλυψη αναγκών που δεν
αφορούν µόνο στην κάλυψη κενών, γ) στο τέλος του τρίτου εδαφίου, διαγράφεται η φράση «του προηγούµενου εδαφίου», δ) µετά
από το τρίτο εδάφιο, προστίθεται νέο εδάφιο, για τη δυνατότητα
παροχής, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες είτε διά ζώσης είτε
εξ αποστάσεως διδακτικού ή υποστηρικτικού έργου, ε) τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο, ως προς το αντικείµενο της εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, και η παρ.
1 του άρθρου 111 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και
µόνο για το διδακτικό έτος 2021-2022, οι υποψήφιοι του άρθρου
63 του ν. 4589/2019 (Α’13) δύνανται να προσλαµβάνονται και ως
προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή µειωµένου ωραρίου µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίµηνης διάρκειας, προκειµένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της Πρωτοβάθµιας και
της Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις που: α) µαθητές/τριες αδυνατούν για λόγο συναφή µε τη µετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 να παρακολουθήσουν διά ζώσης
την εκπαιδευτική διαδικασία και εντάσσονται στη σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ 55254/9.9.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών,
Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδοµών και Μεταφορών και Επικρατείας (Β’4187) και την υπό στοιχεία 111525/ΓΔ4/9.9.2021 κοινή
απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β’4188) και β) οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή µέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της
δηµόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν να παρέχουν ή δεν παρέχουν
διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο για λόγους που συνδέονται µε τον
κορωνοϊό COVID-19 ή είναι συναφείς µε αυτόν. Οι συµβάσεις του
πρώτου εδαφίου δύνανται να ανανεώνονται για ισόχρονη διάρκεια, µε συµφωνία του προσωρινού αναπληρωτή ή µέλους Ε.Ε.Π.
- Ε.Β.Π., εφόσον κατά την αυτοδίκαιη λήξη τους εξακολουθεί να
υφίσταται η ανάγκη, για την οποία διενεργήθηκε η πρόσληψη.
Κατά την κατάρτιση της σύµβασης εργασίας, καθώς και κατά την
ανανέωσή της, το Ελληνικό Δηµόσιο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται η
περιοχή πρόσληψης. Οι προσωρινοί αναπληρωτές της παρούσας
δύνανται να παρέχουν, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες είτε
διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο,
κατόπιν απόφασης του αρµόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να
καθορίζονται οι όροι, καθώς και κάθε ειδικότερο ή λεπτοµερειακό
θέµα για την παροχή της υπηρεσίας του προσωπικού της παρούσας, ιδίως ως προς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 περί των δηλώσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών, επέρχονται οι

εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, ως προς
τους λόγους στους οποίους ανάγονται οι ανάγκες της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που πρόκειται να καλυφθούν, β) τροποποιείται το τρίτο εδάφιο, ώστε o αριθµός των
προς πρόσληψη αναπληρωτών ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθµίδα
εκπαίδευσης να καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εσωτερικών, γ) διαγράφεται το
τέταρτο εδάφιο, και η παρ. 2 του άρθρου 111 διαµορφώνεται ως
εξής:
«2. Για τη διενέργεια των προσλήψεων της παρ. 1 καλούνται οι
υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες
Α’, Β’ και Γ’ (Γ1’ και Γ2’), καθώς και στον τελικό επικουρικό αξιολογικό πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019, πέραν
της δήλωσης προτίµησης που υποβάλλουν για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι σε συγκεκριµένες περιοχές διορισµού µε
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας
έως ενός (1) διδακτικού έτους, να δηλώσουν ότι επιθυµούν να
προσληφθούν στις ίδιες ως άνω δηλωθείσες περιοχές, αν παραστεί ανάγκη λόγω του κορωνοϊού COVID-19, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή µειωµένου ωραρίου µε συµβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου τρίµηνης διάρκειας, προκειµένου να καλυφθούν
λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, οι οποίες ανάγονται στους λόγους της παρ. 1. Η
ανωτέρω δήλωση προτίµησης υποβάλλεται άπαξ για όλο το διδακτικό έτος 2021-2022 και είναι αµετάκλητη. Ο αριθµός των προς
πρόσληψη αναπληρωτών ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθµίδα εκπαίδευσης καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευµάτων και Εσωτερικών.»
3. Στην παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021, περί των συνεπειών της µη προσκόµισης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εµβολιασµού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου από
εκπαιδευτικούς και µέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το εισαγωγικό εδάφιο ως προς την
αναφορά σε προσωρινούς αναπληρωτές και ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς και ως προς την αναφορά σε συγκεκριµένα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις εµβολιασµού ή νόσησης ή διαγνωστικού
ελέγχου, β) τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της περ. α) ως προς
την παραποµπή στο εισαγωγικό εδάφιο, γ) τροποποιείται το
πρώτο εδάφιο της περ. β) ως προς την παραποµπή στο εισαγωγικό εδάφιο, δ) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της περ. β) ως
προς την παραπεµπόµενη διάταξη του ν. 4589/2019 (A’ 13), και η
παρ. 8 του άρθρου 111 τροποποιείται ως εξής:
«8. Στην περίπτωση εκείνη που µόνιµοι ή προσωρινοί αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί, καθώς και µέλη Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π. δεν προσκοµίσουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της
Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισµού (ΕΕ)
2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
14ης Ιουνίου 2021 (L 211) και του άρθρου πρώτου της από
30.5.2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95), µε πληροφορίες
σχετικά µε την κατάσταση του φυσικού προσώπου - κατόχου του
όσον αφορά στον εµβολιασµό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό
COVID-19 ή στο αποτέλεσµα της τελευταίας δοκιµασίας ταχέων
µοριακών ελέγχων (rapid test) ή µοριακής µεθόδου ανάλυσης
(PCR test) ή βεβαίωση εµβολιασµού της παρ. 5 του άρθρου 55 του
ν. 4764/2020 (Α’ 256) ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου
της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας (Β’ 1298) ή ισοδύναµο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας ή βεβαίωση
αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19, η οποία
εκδίδεται είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται µε δική τους
επιβάρυνση είτε µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας
Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
τότε δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στις σχολικές µονάδες, στις
οποίες υπηρετούν και επέρχονται οι εξής συνέπειες:
α) Στους µόνιµους εκπαιδευτικούς και τα µέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.,
µε απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής και ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό µέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς
λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγµα-
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τικής δηµόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με
όµοια απόφαση αίρεται η αναστολή, εφόσον προσκοµίζεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση εµβολιασµού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύµφωνα µε τα ειδικότερα παραπάνω
προβλεπόµενα.
β) Οι προσωρινοί αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί,
καθώς και τα µέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., οι οποίοι κατά την ηµέρα ανάληψης υπηρεσίας δεν προσκοµίζουν στον Διευθυντή/Προϊστάµενο της οικείας σχολικής µονάδας, στον Προϊστάµενο των
Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), στον Προϊστάµενο των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), στον
Διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης πιστοποιητικό ή βεβαίωση εµβολιασµού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
παραπάνω προβλεπόµενα, δεν αναλαµβάνουν υπηρεσία. Στην
περίπτωση αυτή, εάν πρόκειται για προσωρινούς αναπληρωτές
και ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και µέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.
του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 και του άρθρου 86 του
ν. 4547/2018, εφαρµόζονται η παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν.
4589/2019 και η παρ. 4 του άρθρου 86 του
ν. 4547/2018,
αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων δύνανται να καθορίζονται περαιτέρω συνέπειες για όλους
τους προσωρινούς αναπληρωτές και ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και µέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. που µετά την ανάληψη υπηρεσίας παραβαίνουν άπαξ ή και επανειληµµένως τα οριζόµενα
στην παρούσα παράγραφο.»
Άρθρο 96
Αρµοδιότητες των Κέντρων Διεπιστηµονικής
Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης Τροποποίηση της υποπερ. αθ) της περ. α) της παρ. 3
του άρθρου 11 του ν. 4823/2021
Η υποπερ. αθ) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.
4823/2021 (Α’ 136) περί της αρµοδιότητας των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) για κατ’ αποκλειστικότητα λήψη της απόφασης για
αντικατάσταση των γραπτών δοκιµασιών των µαθητών της δηµόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης µε αναπηρία, ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, µε προφορικές ή άλλης µορφής
δοκιµασίες σε ορισµένες εξετάσεις, τροποποιείται µε την προσθήκη της εξαίρεσης των εξετάσεων για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας και του κρατικού
πιστοποιητικού πληροφορικής, και διαµορφώνεται ως εξής:
«αθ) Η κατ’ αποκλειστικότητα λήψη της απόφασης για αντικατάσταση των γραπτών δοκιµασιών, για τους µαθητές της δηµόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης µε αναπηρία ή ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, µε προφορικές ή άλλης µορφής, ως
προς τον τρόπο διατύπωσης και το µορφότυπο των θεµάτων, δοκιµασίες στις εξετάσεις της υποπερ. αη), ύστερα από εµπεριστατωµένη αιτιολόγηση, ανάλογα µε το είδος της αναπηρίας ή των
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι
δυνατότητες της υποπερ. αη), µε εξαίρεση τις εξετάσεις για την
απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας και του
κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής, για τις οποίες εφαρµόζονται οι σχετικές ειδικές διατάξεις.»
Άρθρο 97
Υποβολή αιτήσεων µετάθεσης εκπαιδευτικών
και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)
για το σχολικό έτος 2021-2022
Αποκλειστικά για τις µεταθέσεις του σχολικού έτους 20212022, οι αιτήσεις µετάθεσης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται το
αργότερο έως και την 30ή.11.2021 και οι αιτήσεις µετάθεσης των
µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) υποβάλλονται το αργότερο
έως και την 28η.2.2022.
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Άρθρο 98
Παράταση ισχύος ρυθµίσεων για την επαναλειτουργία
πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δοµών όλων των
βαθµίδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
1. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από
1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’90), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α’104),
για τη λήψη µέτρων µετά από την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δοµών, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τις
31.12.2021.
2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έκτου της από
1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 2 του ν. 4690/2020, για τη λήψη µέτρων ως προς
την εκπαιδευτική διαδικασία, παρατείνεται, από τη λήξη της, για
το σχολικό έτος 2021-2022.
3. Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού έκτου της από
1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 2 του ν. 4690/2020, για την εκπαιδευτική διαδικασία
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), παρατείνεται,
από τη λήξη της, για το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022.
4. Συµβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύµανσης και φύλαξης των κτιρίων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.), οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020
(Α’76), δύνανται να παρατείνονται µε απόφαση του Πρυτανικού
Συµβουλίου του Α.Ε.Ι. από τη λήξη τους και για χρονικό διάστηµα
που δεν υπερβαίνει την 31η.12.2021.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 99
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων Αντικατάσταση της παρ. 9 του άρθρου 28
του ν. 4002/2011
Η παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α’180), αντικαθίσταται ως εξής:
«9. α. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη και λειτουργία νοµικής υπηρεσίας, η Ε.Ε.Ε.Π. µπορεί να αναθέτει την υποστήριξη και διεκπεραίωση δικαστικών υποθέσεων ή γνωµοδοτήσεων σε
εξειδικευµένους δικηγόρους στον Άρειο Πάγο. Η αµοιβή συµφωνείται κατά υπόθεση, οµάδα έργων ή υποθέσεων ή κατά γνωµοδότηση. Επιπλέον, η Ε.Ε.Ε.Π. µπορεί να αναθέτει σε δικηγόρους
την υποστήριξη σε εξωδικαστικές υποθέσεις, καθώς και την παροχή συµβουλών. Η αµοιβή συµφωνείται κατά υπόθεση, οµάδα
έργων ή υποθέσεων.
β. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη και λειτουργία άλλων οργανικών µονάδων ή υπηρεσιών της, η Ε.Ε.Ε.Π. αναθέτει την υποστήριξη, την παροχή συµβουλών και γνωµοδοτήσεων, καθώς και την
παροχή και εκτέλεση άλλων έργων σε επιστήµονες και τεχνικούς
της πληροφορικής, σε ελεγκτές µέλη ή πρώην µέλη του Σώµατος
Ορκωτών Ελεγκτών του π.δ. 226/1992 (Α’ 120) και άλλους ειδικούς επιστήµονες ή επαγγελµατίες που σχετίζονται µε το έργο
της. Η αµοιβή συµφωνείται κατά υπόθεση, οµάδα έργων ή υποθέσεων ή κατά γνωµοδότηση ή µελέτη. Η διάρκεια της σύµβασης
του πρώτου εδαφίου δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες, µε
δυνατότητα ανανέωσης για µία (1) φορά, για ίσο χρόνο και µε
την ίδια αµοιβή. Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης λήγει στις
31.12.2022.»
Άρθρο 100
Κατάργηση ρυθµίσεων για πρόσθετες αποδοχές
τακτικού προσωπικού και προσωπικού µε απόσπαση
της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
Στην παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), τα εδάφια τρίτο, τέταρτο και πέµπτο καταργούνται.
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Άρθρο 101
Ζητήµατα αποδοχών, πρόσθετων αµοιβών
και απολαβών της διοίκησης και του προσωπικού
της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
Στο άρθρο 16 του ν. 3229/2004 (Α’ 38), η παρ. 2 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι αποδοχές του προέδρου, η
αποζηµίωση των µελών της Ε.Ε.Ε.Π., οι αποδοχές των συµβούλων του Προέδρου της Αρχής και, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., οι αποδοχές του εξειδικευµένου στα τυχερά
παίγνια επιστηµονικού προσωπικού, οι πρόσθετες αµοιβές και οι
αποζηµιώσεις των µελών του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων,
καθώς και οι ειδικές πρόσθετες αµοιβές του προσωπικού της.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών
θεσπίζεται κίνητρο επίτευξης στόχων και καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα. Ειδικώς οι αποδοχές του προσωπικού της παρ. 8 καθορίζονται κατ’ εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 48 του ν.
4622/2019 (Α’ 133). Το σύνολο των ανωτέρω δαπανών βαρύνει
τον προϋπολογισµό της Αρχής.»
Άρθρο 102
Προσωπικό για την υποστήριξη του έργου
της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 16
του ν. 3229/2004
Στην παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α’ 38), το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται, προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ.
7 διαµορφώνεται ως εξής:
«7. Για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Εποπτείας
και Ελέγχου Παιγνίων µπορούν να αποσπώνται σε αυτήν υπάλληλοι Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και δικηγόροι που υπηρετούν σε αυτά µε σχέση έµµισθης εντολής. Σε
περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθµού απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του δηµάρχου ή περιφερειάρχη αντίστοιχα. Οι αποσπάσεις των προηγούµενων εδαφίων
διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α’
224).»
Άρθρο 103
Υπάλληλοι για την υποβοήθηση του έργου
της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 3229/2004
Στο άρθρο 16 του ν. 3229/2004 (Α’ 38) προστίθεται παρ. 8, ως
εξής:
«8. Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.
στην άσκηση των καθηκόντων του συστήνονται τέσσερις (4) θέσεις συνεργατών. Οι θέσεις του προηγούµενου εδαφίου δύνανται να καλύπτονται, µέσω απόσπασης, από δηµοσίους
υπαλλήλους ή λειτουργούς µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου
ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς
του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. (α) της παρ.
1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Έως δύο (2) εκ των
θέσεων του πρώτου εδαφίου δύνανται να καλύπτονται µέσω της
πρόσληψης ιδιωτών. Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, για την κάλυψη των θέσεων της παρούσας απαιτούνται,
πέραν των προσόντων του άρθρου 48 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
επαρκής επιστηµονική γνώση και επαγγελµατική εµπειρία για την
επεξεργασία ειδικών ζητηµάτων και την παροχή συµβουλευτικών
υπηρεσιών. Οι ως άνω θέσεις καλύπτονται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., στην
οποία συµπράττουν, σε περίπτωση απόσπασης, ο Υπουργός
Εσωτερικών και ο κατά περίπτωση συναρµόδιος Υπουργός. Η
λήξη της πρόσληψης ή της απόσπασης συνεργάτη µπορεί να
γίνει οποτεδήποτε µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.. Ο ως άνω τερµατισµός δεν
γεννά κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης στον υπάλληλο του οποίου
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η σχέση εργασίας τερµατίστηκε. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., λήγει αυτοδικαίως και αζηµίως η απόσπαση ή η σύµβαση µε την καθ’
οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Πρόεδρου της Ε.Ε.Ε.Π..
Το προσωπικό της παρούσας δεν ασκεί διοίκηση ή διαχείριση
των υποθέσεων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π.»
Άρθρο 104
Αρµοδιότητες Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων - Προσθήκη περ. ιγ’και ιδ’ στο άρθρο 17
του ν. 3229/2004
Στο άρθρο 17 του ν. 3229/2004 (Α’ 38), µετά την περ. ιβ’, προστίθενται περ. ιγ’ και ιδ’ ως εξής:
«ιγ) Χαράσσει την Εθνική Στρατηγική για το Υπεύθυνο Παιχνίδι.
Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται µε άλλες αρχές και φορείς του
Δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα και υλοποιεί σχετικές δράσεις.
ιδ) Δύναται να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις µε άλλους
φορείς και αρχές του Δηµοσίου, µε Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και µε
Ν.Π.Ι.Δ. που τελούν υπό την εποπτεία αυτών, όπως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), ερευνητικά πανεπιστηµιακά ινστιτούτα και ερευνητικά ιδρύµατα, εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα
της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977 (Α’ 146), καθώς και
Ν.Π.Ι.Δ. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό την ψυχοκοινωνική και ατοµική πρόληψη και θεραπεία της προβληµατικής
ενασχόλησης µε τα τυχερά παίγνια και την αποκατάσταση των
ψυχοκοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεων αυτής. Περαιτέρω,
δύναται να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις για την εκτέλεση έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, µε αντικείµενο την εκπόνηση µελετών και τη διενέργεια επιστηµονικών ερευνών της
εγχώριας και διεθνούς αγοράς των παιγνίων, τον σχεδιασµό και
την ανάπτυξη ειδικών τεχνολογικών εφαρµογών, σχετικών µε την
εποπτεία και τον έλεγχο της διοργάνωσης και διεξαγωγής των
παιγνίων, καθώς και την εφαρµογή των αρχών του υπεύθυνου
παιχνιδιού και την εκπαίδευση σε θέµατα της αγοράς των παιγνίων και τη χρηµατοδότηση επιστηµονικών ερευνών µε αντικείµενο τα παίγνια. Επιπλέον, η χρηµατοδότηση αφορά σε
µεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές σε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού, για αντικείµενα έρευνας
σχετικά µε τις αρµοδιότητές της και την υλοποίηση κοινωνικών
δράσεων και δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του
κοινού για τους κινδύνους που σχετίζονται µε τη διεξαγωγή των
παιγνίων και την ψυχοκοινωνική και ατοµική πρόληψη και θεραπεία της προβληµατικής ενασχόλησης µε τα τυχερά παίγνια και
την αποκατάσταση των ψυχοκοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεων αυτής, καθώς και την ανάπτυξη και λειτουργία των απαραίτητων υποδοµών για την επίτευξη των ανωτέρω. Κατά τα λοιπά,
εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 100 του
ν. 3852/2010 (Α’
87), για τις προγραµµατικές συµβάσεις.»
Άρθρο 105
Ρυθµίσεις για το Σώµα Ελεγκτών Επιτροπής Εποπτείας
και Ελέγχου Παιγνίων - Προσθήκη άρθρου 23Α
στον ν. 4141/2013
Στον ν. 4141/2013 (Α’ 81), προστίθεται άρθρο 23Α, ως εξής:
«Άρθρο 23Α
Ρυθµίσεις για το Σώµα Ελεγκτών Επιτροπής Εποπτείας και
Ελέγχου Παιγνίων
1. Στην Ε.Ε.Ε.Π. συνιστάται Σώµα Ελεγκτών Παιγνίων, το οποίο
στελεχώνεται από υπαλλήλους, µόνιµους ή µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στην
Ε.Ε.Ε.Π. ή αποσπώνται στην Αρχή από φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (A’143). Η στελέχωση του Σώµατος
πραγµατοποιείται µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που
πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι προς ένταξη στο Σώµα. Οι
υπάλληλοι που υπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον επιλεγούν, εντάσσονται στο Σώµα Ελεγκτών Παιγνίων µε απόφαση του Προ-
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έδρου της Ε.Ε.Ε.Π.. Οι υπάλληλοι των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, εφόσον επιλεγούν για τη στελέχωση
του Σώµατος, αποσπώνται στην Ε.Ε.Ε.Π. και εντάσσονται στο
Σώµα Ελεγκτών Παιγνίων µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων Οικονοµικών και Εσωτερικών κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Αρχής. Σε περίπτωση απόσπασης
υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθµού απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του
δηµάρχου ή περιφερειάρχη αντίστοιχα. Η χρονική διάρκεια της
απόσπασης ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης µέχρι τρεις (3) φορές µε απόφαση του Προέδρου
της Ε.Ε.Ε.Π.. Με όµοια πράξη µπορεί να διακόπτεται η κατά τα
ανωτέρω απόσπαση. Τα µέλη του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων
υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης µε βάση τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (A’ 309).
2. Μέλη του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων που κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος υπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π. µε απόσπαση από
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, µετατάσσονται στην Ε.Ε.Ε.Π. µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Αρχής, εφόσον υποβάλλουν
σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση του
παρόντος και κατ' εξαίρεση του άρθρου 36 του ν. 4778/2021 (Α’
26). Εάν η απόσπαση λήξει πριν από τη δηµοσίευση της πράξης
µετάταξης, παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι την έκδοση της πράξης µετάταξης. Οι υπάλληλοι µετατάσσονται σε κενή οργανική
θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και µε την ίδια
σχέση εργασίας. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική θέση στην
Ε.Ε.Ε.Π., είναι δυνατή η µετάταξη αποσπασµένων υπαλλήλων σε
συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις. Προσωπική διαφορά του
άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) διατηρείται.
3. Τα µέλη του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων, καθώς και το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π., που συνεπικουρεί στον έλεγχο, ασκούν τα
καθήκοντα τους όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ηµέρες της
εβδοµάδας. Τα µέλη του Σώµατος και το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π,.
που συνεπικουρεί στον έλεγχο, ασκούν τα καθήκοντά τους σε τακτική και υπερωριακή εργασία, σε εργασία κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιµες ηµέρες, καθώς και τις νυκτερινές ώρες, ανάλογα µε
τις ανάγκες της Αρχής. Ο αριθµός των ωρών υπερωριακής και νυχτερινής εργασίας εργασίµων ηµερών, των ωρών ηµερήσιας νυχτερινής και υπερωριακής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιµων
ηµερών, καθώς και ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή των ανωτέρω, ρυθµίζονται µε απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης του
Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται, πέραν των ορίων των παρ.
2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, τα ανώτατα όρια υπερωριακής και νυχτερινής εργασίας εργασίµων ηµερών, ηµερήσιας
νυχτερινής και υπερωριακής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιµων
ηµερών. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό της
Ε.Ε.Ε.Π.. Τα µέλη του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων τελούν σε
διαρκή ετοιµότητα για την ταχεία επέµβασή τους, όταν παρίσταται
ανάγκη, και θεωρείται ότι βρίσκονται σε διατεταγµένη υπηρεσία
σε κάθε τόπο και χρόνο, κάθε φορά που καθίσταται αναγκαία η
παρέµβασή τους, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, τον Κανονισµό Παιγνίων και τις σχετικές αποφάσεις του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.. Ο
έλεγχος είναι τακτικός ή έκτακτος και διενεργείται µε εντολή του
αρµοδίου προϊσταµένου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται,
εντός των ορίων του
ν. 4336/2015 (Α’ 94), τα θέµατα
που αφορούν στις µετακινήσεις των µελών του Σώµατος Ελεγκτών
Παιγνίων και του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. και ειδικότερα η χιλιοµετρική αποζηµίωση, οι περιπτώσεις καταβολής εξόδων διανυκτέρευσης, καθώς και το ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης, ανάλογα
µε τον τύπο, το είδος και τον αριθµό των ελεγχόµενων και ανεξαρτήτως του µέσου µετακίνησης ή της χιλιοµετρικής απόστασης από
την έδρα του µετακινούµενου στον τόπο προορισµού.
4. Τα µέλη του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων συντάσσουν εκθέσεις βάσει των διαπιστώσεων του ελέγχου. Δεν υπογράφουν στοιχεία, φορολογικά ή άλλα έγγραφα των ελεγχόµενων
επιχειρήσεων. Το δεύτερο εδάφιο των παρ. 3 και 6 της απόφασης
του
Υπουργού
Οικονοµικών
υπ’
αριθµ.
1093619/748/0015/10.8.1995 (Β’ 719) και η παρ. 11 της κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρι-
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σµού υπό στοιχεία ΠΟΛ.1193/21.12.2010 (B’2174), κατά το µέρος
που προβλέπουν την υπογραφή των ελεγκτών σε ιδιωτικά έγγραφα των ελεγχόµενων επιχειρήσεων για τα βεβαιούµενα στο έγγραφο ή ως προς το ότι αυτά έλαβαν χώρα ενώπιόν τους,
καταργούνται.
5. Όπου στη νοµοθεσία αναφέρεται ο όρος «υπάλληλοι της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για τη διενέργεια ελέγχου λειτουργίας των επιχειρήσεων Καζίνο» ή ο όρος «Σώµα
Ελεγκτών Παιγνίων του άρθρου 18 του ν. 3229/2004», νοούνται τα
µέλη του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων της Επιτροπής Εποπτείας
και Ελέγχου Παιγνίων.
6. Η Ε.Ε.Ε.Π. µπορεί να αναθέτει, κατά τη νοµοθεσία, υπηρεσίες
συνδροµής στο ελεγκτικό έργο σε πιστοποιηµένους φορείς, της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Τα
στοιχεία που συλλέγονται από τους ανωτέρω φορείς κατά τη διενέργεια των ελέγχων, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, αποτελούν
νόµιµα αποδεικτικά στοιχεία για τη βεβαίωση ή µη παράβασης. Ειδικότερα ζητήµατα τεχνικού χαρακτήρα για την εφαρµογή της παρούσας, ρυθµίζονται µε αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π..»
Άρθρο 106
Κατάργηση Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων του άρθρου 18
του ν. 3229/2004, αποσπάσεων από Σώµατα Ασφαλείας
και πρόσθετων αποδοχών για το προσωπικό
της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων Κατάργηση των παρ. 2, 5 και 10 του άρθρου 23
του ν. 4141/2013
Οι παρ. 2, 5 και 10 του άρθρου 23 του ν. 4141/2013
καταργούνται.

(Α’ 81)

Άρθρο 107
Συγκρότηση οµάδων εργασίας στην Επιτροπή
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων Προσθήκη άρθρου 19Α στον ν. 3229/2004
Στον ν. 3229/2004 (Α’ 38), προστίθεται άρθρο 19Α ως εξής:
«Άρθρο 19Α
Συγκρότηση οµάδων εργασίας
Για την επίτευξη στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της
Αρχής, µε απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. συγκροτούνται
αµειβόµενες επιτροπές ή οµάδες εργασίας, µη µόνιµου χαρακτήρα, από δηµόσιους υπαλλήλους και εµπειρογνώµονες του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, οι οποίοι διαθέτουν ειδικές γνώσεις και
εµπειρία για την εκτέλεση ειδικών έργων και εργασιών, καθώς και
για τη διενέργεια ερευνών ή την εκπόνηση µελετών που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Ε.Ε.Ε.Π.. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.,
καθορίζεται αποζηµίωση για τον πρόεδρο και τα µέλη των ανωτέρω αµειβόµενων επιτροπών ή οµάδων εργασίας, κατά συνεδρίαση ή κατά µήνα, εντός των ορίων της παρ. 2 του άρθρου 21
του
ν. 4354/2015 (Α’ 176), µη υπολογιζόµενου του
ορίου της παρ. 3 του ιδίου άρθρου. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον
προϋπολογισµό της Ε.Ε.Ε.Π..»
Άρθρο 108
Ηµέρες µετακίνησης µελών Σώµατος Ελεγκτών
Παιγνίων - Τροποποίηση της περ. γ’ της παρ. 3
του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α’
της υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015
Η περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α’ της υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) τροποποιείται ως προς τις ηµέρες µετακίνησης των µελών του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων και
η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού και
του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται οι ηµέρες µετακίνησης
εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων των παρ. 1
και 2 και µέχρι διακόσιες (200) ηµέρες συνολικά για τις µετακινή-
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σεις εκτός έδρας: α) των πληρωµάτων του Ε.Κ.Α.Β., β) των τεχνικών και δηµοσιογράφων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., γ) του προσωπικού κλάδου Γεωπόνων και Κτηνιάτρων του Ειδικού Λογαριασµού
Γεωργικών Αποζηµιώσεων (Ε.Λ.Γ.Α.), και του προσωπικού του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για τους επιτόπιους φυσικούς ελέγχους που υποχρεούται να διενεργεί σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκειµένου για τα µέλη του Σώµατος
Ελεγκτών Παιγνίων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), µέχρι εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες συνολικά για
τη διενέργεια ελέγχων, ε) του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής µέχρι εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες συνολικά.»
Άρθρο 109
Ένταξη στις ρυθµίσεις τµηµατικής καταβολής
οφειλετών φυσικών προσώπων επιτηδευµατιών,
νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων,
που επλήγησαν λόγω των µέτρων για την αντιµετώπιση
της πανδηµίας COVID-19 µε ΚΑΔ δραστηριότητας
υπαγόµενης στις εν λόγω ρυθµίσεις και µε προσωρινή
απαγόρευση λειτουργίας εντός ορισµένου χρονικού
διαστήµατος - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 289 του ν. 4738/2020
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 (Α’207),
προστίθενται νέα εδάφια για την ένταξη στις ρυθµίσεις τµηµατικής
καταβολής οφειλετών φυσικών προσώπων επιτηδευµατιών, νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων που επλήγησαν λόγω των
µέτρων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας COVID-19, µε ΚΑΔ
δραστηριότητας υπαγόµενης στις ως άνω ρυθµίσεις και µε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας εντός ορισµένου χρονικού διαστήµατος και η παρ. 1 του άρθρου 289 του ν. 4738/2020
διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Οφειλές βεβαιωµένες στις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες
(Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα που δεν τελούν σε καθεστώς
ρύθµισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστηµα από 1ης.3.2020
έως 31.7.2021, µπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής σε έως και εβδοµήντα
δύο (72) µηνιαίες δόσεις, µε την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού
µηνιαίας δόσης της παρ. 7, εφόσον πληρούται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
α) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα επιτηδευµατίες, νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες που επλήγησαν
λόγω των µέτρων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας COVID-19
και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται στη σχετική
κατ’ εξουσιοδότησην απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
β) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα µη επιτηδευµατίες:
βα) είτε η σύµβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε
χρονικό διάστηµα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, λόγω των µέτρων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας COVID-19, σύµφωνα µε
το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76), το άρθρο 11 της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο
1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α’
235),
ββ) είτε έλαβαν αποζηµίωση ειδικού σκοπού µε µονοµερή δήλωση για οποιαδήποτε χρονικό διάστηµα από 1ης.3.2020 έως
31.7.2021, σύµφωνα µε το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 και το
άρθρο 13 της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου,
η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020,
βγ) είτε εντάχθηκαν στον µηχανισµό ενίσχυσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
για οποιαδήποτε χρονικό διάστηµα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021,
σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), το άρθρο 123
του ν. 4714/2020 και το άρθρο 40 του ν.4778/2021 (Α’ 26),
βδ) είτε έλαβαν µειωµένο µίσθωµα για οποιαδήποτε χρονικό
διάστηµα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζηµιωθεί
κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID-19», σύµφωνα µε το
άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, την
παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 και το άρθρο 27 του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ν. 4772/2021 (Α’17),
βε) είτε ήταν εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ
οποιοδήποτε διάστηµα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021.
Επιπλέον, εντάσσονται στη ρύθµιση ανεξαρτήτως των ανωτέρω
κριτηρίων και ηµεροµηνίας βεβαίωσής τους, οφειλές για τις
οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύµφωνα µε την από 11.3.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
4682/2020, την από 30.3.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α’ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86),
την από 1.5.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’90), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και τον
ν. 4690/2020.
Κατ’ εξαίρεση, εφόσον πρόκειται για οφειλέτες της περ. α),
στους οποίους επιβλήθηκε το µέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε κατά το χρονικό διάστηµα από
27.10.2020 έως 31.7.2021, επιτρέπεται να εντάσσονται στη ρύθµιση οφειλές που βεβαιώθηκαν κατά το διάστηµα από 1.3.2020
έως 31.7.2021 και οφειλές, που ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης, έληξαν κατά το διάστηµα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και
έχουν υπαχθεί από 27.10.2020 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος σε καθεστώς ρύθµισης της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του
ν. 4152/2013 (Α’107), υπό τον όρο ότι
η ρύθµιση αυτή βρίσκεται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για τη δόση Οκτωβρίου των ρυθµίσεων της υποπαρ. Α2
της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του προηγούµενου εδαφίου, ως καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής ορίζεται η 15η Νοεµβρίου 2021.»
Άρθρο 110
Παραχώρηση χρήσης για την εκτέλεση έργων
εγκατάστασης υποβρυχίων καλωδίων ηλεκτρικής
ενέργειας και τηλεπικοινωνιών για την διασύνδεση νήσων
ή βραχονησίδων µε την ηπειρωτική χώρα Προσθήκη περ. ι’ στην παρ. 2 του άρθρου 14
του ν. 2971/2001
Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α’285) προστίθεται περ. ι’ ως εξής:
«ι) την εκτέλεση έργων εγκατάστασης υποβρυχίων καλωδίων
ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών για τη διασύνδεση
νήσων ή βραχονησίδων, µε την ηπειρωτική χώρα, στις οποίες περιλαµβάνεται η τοποθέτηση υποσταθµών, καθώς και η κατασκευή
κάθε έργου, που κρίνεται αναγκαίο, συµπεριλαµβανοµένου και του
αναγκαίου χώρου για την εγκατάσταση του εξοπλισµού και του
αναγκαίου προσωπικού για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση
του έργου. Ειδικά για την εκτέλεση των έργων της παρούσας περίπτωσης, η απόφαση περί παραχώρησης του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να αφορά στο χερσαίο τµήµα της Χώρας, νησιά ή
βραχονησίδες. Είναι δυνατή η παραχώρηση και για την κατασκευή
λοιπών έργων που έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η παρούσα περίπτωση εφαρµόζεται
και για έργα ενίσχυσης του συστήµατος µεταφοράς, του δικτύου
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, για έργα διασύνδεσης νήσων και γενικά οποιοδήποτε έργο
που συνδέεται µε την κατασκευή και τη λειτουργία τους ή αναφέρεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση ως συνοδό έργο, συµπεριλαµβανοµένων των έργων οδοποιίας και πρόσβασης.
Για τα έργα της παρούσας, κατά παρέκκλιση των παρ. 6 έως
10, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση προς την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία µετά την έκδοση της απόφασης περιβαλλοντικής
αδειοδότησης του έργου διασύνδεσης, στην οποία πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα έργα, για τα οποία ζητείται η παραχώρηση
του ανωτέρω δικαιώµατος, συµπεριλαµβανοµένων και όσων χαρακτηρίζονται ως συνοδά έργα από την απόφαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία συνοδεύεται από την απόφαση
έγκρισης του έργου της διασύνδεσης από την αρµόδια αρχή διασύνδεσης, τη σχετική απόφαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης
και τα στοιχεία της περ. δ) της παρ. 6 του άρθρου 14. Η Κτηµατική Υπηρεσία διαβιβάζει την αίτηση αµελλητί και πάντως µέσα
σε είκοσι (20) ηµέρες από την κατάθεση σ’ αυτήν της αίτησης
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και της απόφασης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Πολιτισµού και Αθλητισµού,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισµού και στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, εκτός αν οι υπηρεσίες αυτές έχουν ήδη
γνωµοδοτήσει κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου
και οι γνωµοδοτήσεις τους έχουν συνυποβληθεί από τον ενδιαφερόµενο µε την αίτηση. Μετά τη συγκέντρωση των γνωµών ή
την άπρακτη παρέλευση προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από
την περιέλευση στις υπηρεσίες αυτές της αίτησης, η αρµόδια
Κτηµατική Υπηρεσία ενεργεί για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης για
τον καθορισµό των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης για την παραχώρηση του δικαιώµατος
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόµενου ή παρακείµενου θαλάσσιου χώρου και πυθµένα, όσον αφορά στην εκτέλεση έργων
εγκατάστασης υποβρυχίων καλωδίων τηλεπικοινωνιών, λαµβάνεται υπόψη ο κανονισµός καθορισµού των τελών διέλευσης και
των τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) ως καθ’ ύλην
αρµόδιας αρχής.»
Άρθρο 111
Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής - Τροποποίηση του άρθρου 247
του ν. 4782/2021 (Α’ 36)
Το άρθρο 247 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) τροποποιείται ως προς
την προθεσµία αναστολής και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Αναστέλλεται µέχρι τις 31.3.2022 η εκτέλεση πρωτοκόλλων
κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για έργα που υφίστανται
πριν τις 9.3.2021, κάθε είδους, που έχουν κατασκευαστεί στον
αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο
στοιχείο, τον πυθµένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού
χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης αυτών.»
Άρθρο 112
Μεταβατική διάταξη - Προσθήκη άρθρου 30Α
του ν. 2789/2000
Στον ν. 2789/2000 (Α’ 21), περί της προσαρµογής του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθµ. 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19.5.1998 σχετικά µε το
αµετάκλητο του διακανονισµού στα συστήµατα πληρωµών και
στα συστήµατα διακανονισµού χρηµατοπιστωτικών µέσων, προστίθεται άρθρο 30 Α ως εξής:
«Άρθρο 30Α
Μεταβατική διάταξη
Επεκτείνεται έως την 31η.12.2023 η εφαρµογή του παρόντος
στα ιδρύµατα των περ. (i) έως (v) της παρ. β’ του άρθρου 1, τα
οποία συµµετέχουν άµεσα σε συστήµατα διακανονισµού συναλλαγών, κατά την έννοια της παρ. α’ του άρθρου 1, µε έδρα στο
Ηνωµένο Βασίλειο.»
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 113
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς του Μέρους Γ’ αρχίζει δεκαοκτώ (18) µήνες από τη
δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,.............................2021
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
5. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
7. ΥΓΕΙΑΣ
9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
11. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
13. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
15. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
17. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
19. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
21. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
23. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ
25. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
4. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
6. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
14. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
16. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
18. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
20. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
22. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
24. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό προχωρούµε
στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη νοµοθετικής εργασίας:
1. Συζήτηση και ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών:
«Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης για τις σχέσεις και
τη συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
µελών της, αφενός, και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου».
2. Συζήτηση και ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών:
«Κύρωση της Συµφωνίας Πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και της Αυστραλίας,
αφετέρου».
3. Συζήτηση και ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών:
«Κύρωση της Συµφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και
της Ιαπωνίας, αφετέρου».
4. Συζήτηση και ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών:
«Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µε-
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ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Σιγκαπούρης, αφετέρου».
Τα ανωτέρω νοµοσχέδια ψηφίστηκαν στη Διαρκή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία και εισάγονται προς συζήτηση στη Βουλή µε
τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής. Δηλαδή µπορούν να λάβουν τον λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της
κυρώσεως των συµβάσεων αυτών για πέντε λεπτά και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, εφόσον το επιθυµούν, για πέντε λεπτά,
µε την προϋπόθεση ότι δεν θα µιλήσει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας.
Η ψηφοφορία των τεσσάρων συµβάσεων θα γίνει µετά το
τέλος της συζήτησής τους χωριστά µε τη σειρά που συζητήθηκαν.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το Σώµα συνεφώνησε.
Θέλει κάποιος συνάδελφος να λάβει τον λόγο από αυτούς που
έχουν αντίρρηση παρακαλώ; Κατά είναι το ΚΚΕ, το ΜέΡΑ25 και
η Ελληνική Λύση µε επιφύλαξη για τη Νέα Ζηλανδία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Μιλάµε για όλες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Για όλες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς):Ο κ. Λογιάδης, ο ειδικός αγορητής από το ΜέΡΑ25, έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, οι εταιρικές συµφωνίες που
συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τρίτες χώρες, τρίτα µέρη, ακολουθούν συνήθως µια κλιµακωτή πορεία. Αρχικά υπογράφεται
µια συµφωνία-πλαίσιο ή αλλιώς µια στρατηγική εταιρική συµφωνία, η οποία αποτελεί τη βάση των συµφωνιών ελεύθερου εµπορίου, που είναι και το τελικό ζητούµενο.
Την κλιµακωτή αυτή τακτική η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να
την εφαρµόζει ως απάντηση στις λεόντειες υπέρ της συµφωνίες
ελεύθερου εµπορίου και κίνησης κεφαλαίων που σύναπτε µε
αφρικανικές κυρίως χώρες, όπως στην πρώτη συµφωνία που τίθεται ένα αµοιβαίο πλαίσιο συνεννόησης και συνεργασίας που
υπερβαίνει το εµπόριο και τις κεφαλαιακές χρηµατοπιστωτικές
συναλλαγές καταπιάνοντας θέµατα, όπως η προάσπιση των κοινών αξιών και αρχών της δηµοκρατίας, η προαγωγή της ειρήνης
και της ασφάλειας, ο έλεγχος, η εξάλειψη των όπλων µαζικής καταστροφής, η εγκληµατικότητα, η τροµοκρατία, η διαχείριση καταστροφών, η ανθρωπιστική δράση, η επιστήµη, η τεχνολογία, η
καινοτοµία, η κοινωνία της πληροφορίας, το περιβάλλον και η
κλιµατική αλλαγή, η ενέργεια, η υγεία, η καταπολέµηση της διαφθοράς και του οργανωµένου εγκλήµατος, ο κυβερνοχώρος, η
µετανάστευση, η προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, η παιδεία, η νεολαία, ο αθλητισµός και ο πολιτισµός.
Με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να δείξει ότι
δεν είναι µια νεοαποικιακή δύναµη που απλώς θέλει να εκµεταλλευτεί αδύναµες χώρες, πλούσιες, όµως, σε πρώτες ύλες και
φθηνή εργασία, αλλά δύναµη ανάπτυξης και σταθερότητας.
Οι τέσσερις συµφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη και Ιαπωνία που συζητάµε σήµερα προφανώς καµµία από τις παραπάνω χώρες δεν
χαρακτηρίζεται αναπτυσσόµενη ή επίφοβη σε νεοαποικιακή εκµετάλλευση. Ενδεχοµένως, το αντίθετο συµβαίνει. Παρ’ όλα
αυτά, οι εµπορικές κεφαλαιακές χρηµατοπιστωτικές συµφωνίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µαζί τους ακολουθούν το τυπικό συµφωνία-πλαίσιο της συνεργασίας και µετά συµφωνία ελεύθερου
εµπορίου.
Οι συγκεκριµένες τέσσερις συµφωνίες, λοιπόν, που καλείται η
Βουλή να κυρώσει σήµερα, είναι συµφωνίες-πλαίσιο του πρώτου
σταδίου. Από τις τέσσερις χώρες οι δύο ασιατικές, η Ιαπωνία και
η Σιγκαπούρη, υπέγραψαν την ίδια µέρα και συµφωνία ελεύθερου εµπορίου µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Αυστραλία και η
Νέα Ζηλανδία βρίσκονται σε διαπραγµατεύσεις έχοντας συµφωνήσει µόνο στο πλαίσιο µένοντας ακόµη στο πρώτο στάδιο.
Οι συµφωνίες αυτού του είδους αποτυπώνουν ανάγλυφα τον
νεοφιλελεύθερο παγκοσµιοποιηµένο µας κόσµο έχοντας ως
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ισορροπία τα εκατέρωθεν συµφέροντα των πολύ ολίγων και πολύ
µεγάλων, των ολιγαρχών και όχι εκείνα των λαών.
Αυτό γίνεται ξεκάθαρο ακόµη και από τις συµφωνίες-πλαίσιο
από τις οποίες λάµπουν διά της απουσίας τους τα εργασιακά θέµατα. Προφανώς αυτά δεν αποτελούν κάποια κοινή αξία, κοινή
αρχή συνεργασίας, αλλά είναι αναµενόµενο. Η κινητήριος δύναµη της παγκοσµιοποίησης, όπως γίνεται, είναι το κοινωνικό
dumping και οι συµφωνίες ελεύθερου εµπορίου κίνησης κεφαλαίων επενδύουν σε αυτό, όπου social dumping-κοινωνικό dumping, µιλάµε για την εκµετάλλευση του χαµηλότερου κόστους
εργασίας σε µια χώρα, είτε πρόκειται για άµεσο µισθολογικό κόστος -χαµηλότερα ηµεροµίσθια- είτε και για το µη µισθολογικό
κόστος, δηλαδή τις ασφαλιστικές εισφορές, τις συνθήκες εργασίας, την υγιεινή, την ασφάλεια κ.λπ.. Είναι συµφωνίες που καθορίζουν και δεσµεύουν τα µέρη τους, τους λαούς, ερήµην τους
βέβαια.
Το άρθρο 48 της συµφωνίας-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Αυστραλίας αναφέρεται στη συνεργασία πάνω στο πεδίο ενέργειας αναφέροντας τους στόχους αυτής της συνεργασίας.
Στο σηµείο ζ’, λοιπόν, αναφέρεται ως στόχος -διαβάζω ακριβώς- «η επίτευξη ορθολογικής χρήσης της ενέργειας µε τη συµβολή τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης, µε βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης στην παραγωγή, µεταφορά, διανοµή
και τελική χρήση της ενέργειας».
Θέλουµε να συγχαρούµε τη «Μητσοτάκης Α.Ε.» για τον ζήλο
της να εφαρµόζει συµφωνίες πριν -τονίζω- καν αυτές κυρωθούν
στο Κοινοβούλιο, πριν καν υπάρξει εµπορική συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αυστραλίας. Η ανώνυµος εταιρεία εδώ
έσπευσε να εκποιήσει τον ΔΕΔΔΗΕ, το δίκτυο µεταφοράς και
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας µας, το µονοπώλιο
στην αυστραλιανή άκρως αµφιλεγόµενη εταιρεία «MACQUARIE»
προς 2 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ η αξία της ΔΕΔΔΗΕ αποτιµάται σε 10 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Για όλα αυτά καταψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Λογιάδη.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Κωνσταντίνος Χήτας από την Ελληνική
Λύση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Φέρνετε σήµερα για κύρωση τέσσερις συµφωνίες στο πλαίσιο
συµµόρφωσης της χώρας µας σε διεθνείς υποχρεώσεις ως κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν µπορούµε και εδώ να µην επισηµάνουµε ότι εµείς ως χώρα
καλούµαστε να συµµορφωθούµε στις υποχρεώσεις που έχουµε
ως κράτος-µέλος, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άλλα κράτη-µέλη να τηρήσουν και αυτοί
τις υποχρεώσεις τους απέναντί µας, να αναλάβουν και αυτοί
πραγµατικά το φορτίο, τα βάρη που τους αναλογούν αλλά και
τις ευθύνες τους. Η πολιτική του «δίνω κάποια ψίχουλα» για να
κρατήσει η Ελλάδα τους παράνοµους µετανάστες στην επικράτειά της, αρκεί να µην τους βλέπουν αυτοί, να µη ζουν στις δικές
τους χώρες, πρέπει κάποια στιγµή να σταµατήσει.
Αυτό δεν είναι δίκαιη και ίση αντιµετώπιση για ένα κράτοςµέλος και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει αλληλεγγύη, η θεµελιώδης αυτή αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τόσο συχνά την
επικαλείται, αλλά στην πράξη τα πράγµατα είναι πολύ διαφορετικά. Θα πρέπει, δηλαδή, η χώρα µας να µη δίνει µόνο, να παίρνει, να έχει κάτι να κερδίσει από τις συµφωνίες που κυρώνει.
Έρχοµαι τώρα στη συµφωνία µε τη Νέα Ζηλανδία που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες το 2016 και της Αυστραλίας το 2017
στη Μανίλα, µε σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων σε διάφορους
τοµείς συνεργασίας.
Εδώ να επισηµάνουµε ότι θα πρέπει να προστατεύονται οι
ευαίσθητες πληροφορίες των κρατών, ενώ η συνεργασία για τη
βιώσιµη ανάπτυξη στις αναπτυσσόµενες χώρες και την παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας θα πρέπει να γίνεται µε γνώµονα τις
ανάγκες της χώρας µας και των Ελλήνων πολιτών. Θα πρέπει να
γίνεται βάσει της κατάστασης που έχει διαµορφωθεί µε τους παράνοµους µετανάστες και την επιθετική πολιτική της Τουρκίας.
Ειδικά για το διµερές εµπόριο Ελλάδος - Νέας Ζηλανδίας ση-
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µειώνεται ότι έχει συρρικνωθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ σε
σχέση µε τα γεωργικά είδη και άλλα πρωτογενή προϊόντα που
αναφέρει η συµφωνία, η Νέα Ζηλανδία είναι αυτή που εξάγει κυρίως γαλακτοκοµικά, κρεατικά και είδη ιχθυηρών. Εξάλλου, σε
σχέση µε τα πολιτισµικά αγαθά και την πρόσβαση σε αυτά είναι
απαραίτητο -κατά τη γνώµη µας- να επιστρέφονται στη χώρα καταγωγής.
Στην Αυστραλία τώρα -ιδιαίτερα εκεί- υπάρχει µεγάλη κοιτίδα
Ελληνισµού, µε τους απoδήµους µας να µας έχουν κάνει πραγµατικά υπερήφανους. Εξάλλου και µε βάση τη συµφωνία-πλαίσιο
µε την Αυστραλία ο διάλογος και η συνεργασία σε εµπορικά και
επενδυτικά θέµατα µπορεί να δίνει αξία στην απελευθέρωση του
εµπορίου, µε σκοπό την παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη, αλλά
θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαµβάνονται υπ’ όψιν οι ανάγκες κάθε κράτους.
Σηµειώνουµε ότι η Αυστραλία είναι µεγάλη δύναµη στον γεωργικό και κτηνοτροφικό τοµέα, ενώ στα σκαριά και η συµφωνία
ελεύθερου εµπορίου µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας.
Η συµφωνία τώρα µε την Ιαπωνία υπογράφηκε στο Τόκιο τον
Ιούλιο του 2018, ενώ αυτή µε τη Σιγκαπούρη τον Οκτώβριο του
2018 στις Βρυξέλλες, µε σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων σε
διάφορους τοµείς συνεργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, αναφέρονται ο σκοπός και οι γενικές αρχές. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε την εµπέδωση της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας, την προαγωγή κοινών αξιών,
την προάσπιση των αρχών της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία, βέβαια. Το ζήτηµα είναι πώς
θα γίνουν πράξη.
Εξάλλου, σε σχέση µε τα διεθνώς συµφωνηθέντα φορολογικά
πρότυπα και την εξάλειψη επιζήµιων φορολογικών πρακτικών,
είναι σηµαντικό να σταµατήσει η αδυσώπητη φορολογική πολιτική από τη µεριά της πολιτείας στα ελληνικά νοικοκυριά και κυρίως στη µεσαία τάξη.
Όσον αφορά τον έλεγχο των εκπεµπόµενων ρύπων, θα πρέπει
να αναφέρω την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα µας. Την
αναφέρουµε καθηµερινά, φυσικά, αλλά σήµερα θα κάνουµε
απλά µια αναφορά. Η Ελλάδα, που είναι πλούσια σε λιγνίτη, αντί
να εξάγει ηλεκτρικό ρεύµα τελικά κλείνει τις µονάδες και εισάγει.
Τώρα, ειδικότερα όσον αφορά τη συµφωνία µε τη Σιγκαπούρη,
να αναφέρουµε κατ’ αρχάς ότι η χώρα αυτή έχει αναδειχθεί ως
ένα από τα µεγαλύτερα εµπορικά και κυρίως ναυτιλιακά κέντρα
σε παγκόσµια κλίµακα. Με αυτό το δεδοµένο, αλλά και µε δεδοµένο ότι η χώρα µας αποτελεί µεγάλη ναυτιλιακή δύναµη, επίσης
σε παγκόσµια κλίµακα, θα µπορούσαν οι διάφορες συνεργασίες
να ενισχύσουν τη θέση της χώρας µας ακόµη περισσότερο, να
εδραιώσουν και να αναπτύξουν τη δυναµική της σε διεθνές επίπεδο. Ας µην ξεχνάµε άλλωστε ότι πολλοί Έλληνες εργάζονται
µέσα στα πλοία και εποµένως η ναυτιλιακή ανάπτυξη και οι σχετικές πολιτικές, όπως αυτή των µεταφορών και των επενδύσεων,
τονώνουν την οικονοµία και ενισχύουν την απασχόληση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Χήτα.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Ιωάννης Δελής από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για οµοειδείς
συµφωνίες και µάλιστα σε ορισµένα τους σηµεία σχεδόν πανοµοιότυπες αυτές για τις οποίες συζητάµε, δηλαδή τις συµφωνίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Ιαπωνία
και Σιγκαπούρη. Τις είπα µε τη σειρά που υπογράφτηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2016 µέχρι το 2018, όπου τότε, βεβαίως, κυβέρνηση στη χώρα µας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το πιο σηµαντικό, όµως, ίσως και το πιο αξιοπρόσεχτο εκτός
από το περιεχόµενό τους είναι η γεωγραφία αυτών των συµφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, περιοχή του Ινδοειρηνικού δηλαδή. Το
ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι τυχαίο. Αφορά
µια γεωγραφική ζώνη όπου παράγεται το 60% του παγκόσµιου
ΑΕΠ και τα επόµενα χρόνια θα αντιπροσωπεύει το 70% της αύξησης της ενεργειακής ζήτησης. Πρόκειται για χώρες σηµαντι-
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κές στο κρίσιµο πεδίο, το γεωπολιτικό πεδίο του Ινδοειρηνικού,
ένα πεδίο το οποίο εξελίσσεται ραγδαία και σε ένα τεράστιο θέατρο άγριων ιµπεριαλιστικών ανταγωνισµών.
Το πιο πρόσφατο επεισόδιο αυτών των ανταγωνισµών υπήρξε
η γνωστή Συµφωνία AUKUS, δηλαδή η νέα εταιρική σχέση ασφάλειας που συγκρότησαν Ηνωµένες Πολιτείες, Μεγάλη Βρετανία
και Αυστραλία µε το βλέµµα πρώτα απ’ όλα στην αντιπαράθεση
µε την Κίνα και την κυριαρχία στην κρίσιµη αυτή περιοχή. Αυτό,
βεβαίως, έβγαλε ταυτόχρονα πιο έντονα στο προσκήνιο τις αντιθέσεις και µέσα στο ευρωατλαντικό µπλοκ, σηµατοδοτώντας νέα
όξυνση των ενδοϊµπεριαλιστικών ανταγωνισµών σε όλη την κλίµακα. Και σε αυτούς ακριβώς τους ανταγωνισµούς εντάσσεται
και η πρόσφατη πολυδιαφηµισµένη ελληνογαλλική συµφωνία.
Η ίδια η συγκρότηση της AUKUS έχει εξαρχής έντονα χαρακτηριστικά πολεµικής στρατιωτικής προετοιµασίας σε µία γεωγραφική ζώνη, όπως ο Ινδοειρηνικός, µε πάρα πολλά ανοικτά
µέτωπα, ενώ οι χώρες της ευρύτερης περιοχής -και όχι µόνο- καλούνται όλο και περισσότερο, όλο και πιο πιεστικά να πάρουν
θέση. Απαγορεύεται, δηλαδή, η ουδετερότητα.
Τώρα, σύµφωνα µε µια πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «η περιοχή του Ινδοειρηνικού» -αξίζει να διαβάσω
το σχετικό απόσπασµα- «αυτή η περιοχή αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη στρατηγική σηµασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αυξανόµενη οικονοµική, δηµογραφική και πολιτική βαρύτητα της
περιοχής την καθιστά βασικό παράγοντα για τη διαµόρφωση της
διεθνούς τάξης και την αντιµετώπιση των παγκόσµιων προκλήσεων. Υπάρχει στενή διασύνδεση µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής του Ινδοειρηνικού».
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση…» -η ίδια δηλαδή τα λέει- «…είναι ήδη
ο κορυφαίος επενδυτής και ο κύριος εταίρος αναπτυξιακής συνεργασίας στην περιοχή του Ινδοειρηνικού, καθώς και ένας από
τους µεγαλύτερους εµπορικούς εταίρους της περιοχής. Ο Ινδοειρηνικός και η Ευρώπη κατέχουν από κοινού πάνω από το 70%
του παγκόσµιου εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και
πάνω από το 60% των ροών άµεσων ξένων επενδύσεων».
«Η τρέχουσα δυναµική στον Ινδοειρηνικό» -προσέξτε!- «έχει
προκαλέσει ωστόσο έντονο γεωπολιτικό ανταγωνισµό, ενισχύοντας τις αυξανόµενες εντάσεις στο εµπόριο και τις αλυσίδες εφοδιασµού, καθώς και στους τοµείς της τεχνολογίας, της πολιτικής
και της ασφάλειας. Για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να εντείνει τη στρατηγική της συνεργασία µε την περιοχή
του Ινδοειρηνικού».
Επιπλέον δε και ανάµεσα στα άλλα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
προσπαθήσει -η ίδια το λέει- να πραγµατοποιήσει ακόµα περισσότερες κοινές ασκήσεις και ελλιµενισµούς µε εταίρους της περιοχής του Ινδοειρηνικού, µεταξύ άλλων πολυµερείς ασκήσεις,
µε σκοπό την καταπολέµηση της πειρατείας και την προστασία
της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή.
Βεβαίως, λόγω της AUKUS οι συνοµιλίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µε την Αυστραλία για µια πιο προωθηµένη συµφωνία
ελεύθερου εµπορίου πάγωσαν προσωρινά, ενώ και µε τη Νέα Ζηλανδία και την Ιαπωνία δεν έχουν αρθεί ακόµη όλα τα εµπόδια
για τέτοιου είδους συµφωνίες. Φαίνεται ότι για τη Σιγκαπούρη τα
πράγµατα εξελίσσονται καλύτερα για µια τέτοια συµφωνία ελεύθερων συναλλαγών.
Και όλα αυτά γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δροµολογεί, όπως είπαµε, την ενίσχυση των ευρωπαϊκών οµίλων µέσω των λεγόµενων συµφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, οι οποίες στην ουσία
επιδιώκουν το άνοιγµα αυτών των αγορών στο ευρωπαϊκό κεφάλαιο.
Ας δούµε λίγο αυτές τις συµφωνίες. Διαβάζω από την εισηγητική πάλι έκθεση: «Συµβάλλει…» -λέει- «…σηµαντικά στην ενίσχυση της συνολικής εταιρικής τους σχέσης µέσω της
εµβάθυνσης της πολιτικής και τοµεακής συνεργασίας και της ενίσχυσης των κοινών δράσεων για ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειακών και παγκόσµιων
προκλήσεων».
Το νόηµα εδώ βρίσκεται στο τελευταίο κοµµάτι, εκεί που µιλά
για τις περιφερειακές και παγκόσµιες προκλήσεις. Θα επιτρέψουν,
επίσης, στην Ένωση να διαδραµατίσει ενεργότερο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός επωφελές και για την ελληνική πλευρά,
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δηλαδή για τους ελληνικούς επιχειρηµατικούς οµίλους και για την
ελληνική αστική τάξη και όχι, βέβαια, για τον ελληνικό λαό.
Πρόκειται, βέβαια, για συµφωνίες κατά βάση οικονοµικού περιεχοµένου, οι οποίες γίνονται όχι για τα αµοιβαία συµφέροντα
των λαών -δεν έχουν και δεν θα µπορούσαν να έχουν έναν τέτοιο
χαρακτήρα τούτες οι συµφωνίες ανάµεσα σε καπιταλιστικά
κράτη και σε ενώσεις καπιταλιστικών κρατών- αλλά για τη διείσδυση και την επιχειρηµατική δράση µεγάλων οµίλων και µάλιστα
σε ένα περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό µε
τις συνεργασίες και τις συγκρούσεις να εναλλάσσονται. Σε
αυτές, λοιπόν, τις µπίζνες φιλοδοξούν να πάρουν µέρος και ορισµένοι -πιθανόν- ελληνικοί επιχειρηµατικοί όµιλοι. Αυτή είναι όλη
η ουσία σε σχέση και µε τις τέσσερις συµφωνίες.
Ως ΚΚΕ θα καταψηφίσουµε, λοιπόν, τις δύο πρώτες συµφωνίες µε τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία, έτσι όπως εισάγονται
µε τη σειρά.
Και προχωράω τώρα όσο γίνεται πιο γρήγορα στις επόµενες
δύο συµφωνίες µε την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη, οι οποίες αποτελούν µια προσπάθεια εκ νέου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωµα και να κερδίσει ακόµα περισσότερο χώρο έναντι των ανταγωνιστών της. Αυτές, βέβαια, οι δύο
συµφωνίες αποτελούν και τον προάγγελο της επικείµενης, κατά
όπως φαίνεται, συµφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, συµφωνίες
βεβαίως που θα ανοίξουν για τα καλά αυτές τις αγορές για τα
κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να αυξηθεί η εξαγωγή
κεφαλαίων. Αυτή είναι που θα αυξηθεί. Δεν θα αυξηθεί η εξαγωγή της δηµοκρατίας αλλά η εξαγωγή των κεφαλαίων.
Η συµφωνία µε τη Σιγκαπούρη, πέρα από την οικονοµική σηµασία που έχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους µονοπωλιακούς οµίλους, αποκτά και ιδιαίτερη γεωπολιτική σηµασία,
εξαιτίας του σφοδρού ανταγωνισµού που εξελίσσεται στην Ασία
ανάµεσα στις Ηνωµένες Πολιτείες και την Κίνα και την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να µην αποµονωθεί από την περιοχή, αλλά και αυτές τις σύνθετες σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Κίνας, η οποία αντιµετωπίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
ως εταίρος, αλλά και ως αντίπαλος ταυτόχρονα, εν όψει µάλιστα
και της πρόσφατης συµφωνίας τους, η οποία προκάλεσε και την
έντονη αντίδραση, όπως είδαµε, των Ηνωµένων Πολιτειών, αλλά
και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τµήµατα του
κεφαλαίου που βρίσκονται σε ανταγωνισµό και όχι σε συνεργασία µε τα κινεζικά µονοπώλια.
Η συµφωνία ελεύθερων συναλλαγών µε τη Σιγκαπούρη είναι
σηµαντική για τα συµφέροντα των ευρωενωσιακών µονοπωλίων,
αλλά και για τον ραγδαία αναπτυσσόµενο καπιταλισµό της Σιγκαπούρης που είναι ο ισχυρότερος στις χώρες του ASEAN, τον
γνωστό σύνδεσµο των κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Με
συνολικά 208 δισεκατοµµύρια ευρώ σε συναλλαγές αγαθών και
µε 77 δισεκατοµµύρια ευρώ σε συναλλαγές υπηρεσιών ο ASEAN
ως σύνολο είναι ο τρίτος µεγαλύτερος εµπορικός εταίρος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µετά τις Ηνωµένες Πολιτείες και την Κίνα.
Με 263 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2016 στον ASEAN η Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι ο πρώτος άµεσος ξένος επενδυτής στον ASEAN,
ενώ ο ASEAN ως σύνολο είναι µε τη σειρά του ο δεύτερος µεγαλύτερος άµεσος ξένος επενδυτής από την Ασία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση µε 116 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Η Σιγκαπούρη τώρα είναι ο µεγαλύτερος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπροσωπεύει περίπου το 1/3 των συνολικών συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τον ASEAN και
σχεδόν τα 2/3 των επενδύσεων. Πάνω από δέκα χιλιάδες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εγκατεστηµένες στη Σιγκαπούρη και τη χρησιµοποιούν σαν κόµβο για ολόκληρο τον
Ειρηνικό. Είναι βεβαίως γνωστή και η τακτική, µάλλον η επιλογή,
του ελληνικού εφοπλιστικού κεφαλαίου ως προς την περιοχή
αυτή, τη χώρα αυτή της Σιγκαπούρης.
Με τα δεδοµένα αυτά και τον οικονοµικό πόλεµο που µαίνεται
µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, οι οποίες θεωρούν αυτή την περιοχή
ως περιοχή στρατηγικής σηµασίας και ασκούν επιθετικότατη πολιτική µετά την αποχώρησή τους από την TTP και την Κίνα στην
περιοχή, η συµφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη Σιγκαπούρη
αποκτά στρατηγικό χαρακτήρα, όπως καταλαβαίνετε, για τους
επιχειρηµατικούς οµίλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η απελευθέρωση των αγορών, των υπηρεσιών, των επενδύσεων, η ελεύθερη πρόσβαση των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις δηµόσιες συµβάσεις, ιδίως στην αγορά υπηρεσιών
κοινής ωφελείας, η άρση των εµπορικών φραγµών, το σύστηµα
προστασίας, όπως ονοµάζεται, των επενδυτών υπηρετούν, όπως
καταλαβαίνετε, µονάχα τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων.
Τι σηµαίνουν για τους εργαζόµενους όλα αυτά; Σηµαίνουν ένταση της εκµετάλλευσης, σύνθλιψη των αυτοαπασχολουµένων
και όλων των µικρών επαγγελµατιών και των αγροτών. Δεν σηµαίνει τίποτε άλλο παρά ένταση της εκµετάλλευσης για όλους
τους εργαζόµενους που εργάζονται βεβαίως στις χώρες αυτές,
στα γνωστά περιβόητα εργασιακά κάτεργα των λεγόµενων ασιατικών «τίγρεων». Ας θυµηθούµε εδώ και το «καρόσι», µια σύγχρονη ασθένεια των εργαζοµένων στην Ιαπωνία από την
υπερεντατικοποίηση της εργασίας τους. Μιλάµε, δηλαδή, για την
απόλυτη εργασιακή εξουθένωση και εντατικοποίηση. Όλα αυτά
προορίζονται για τους εργαζόµενους, γιατί την ίδια στιγµή τα
κέρδη είναι για το µεγάλο κεφάλαιο και τους επιχειρηµατικούς
οµίλους.
Όπως καταλαβαίνετε, καταψηφίζουµε και τις επόµενες δύο
συµφωνίες µε την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να είστε καλά, κύριε
Δελή, κι εγώ σας ευχαριστώ.
Πάµε τώρα στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Πρώτος
θα µιλήσει, όπως µου ζητήθηκε, ο κ. Σκανδαλίδης από το Κίνηµα
Αλλαγής.
Ορίστε, κύριε Σκανδαλίδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πω δυο λόγια για τις συµφωνίες. Νοµίζω ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος. Η συµφωνία εταιρικής σχέσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της µε τη Νέα Ζηλανδία, καθώς και η συµφωνία
µε την Αυστραλία αναµφισβήτητα επιχειρούν να προωθήσουν και
να ενισχύσουν τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και ως εκ τούτου
κινούνται σε θετική κατεύθυνση.
Καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα θεµάτων, από τη δηµοκρατία
και τα ανθρώπινα δικαιώµατα έως το περιβάλλον και τα κοινωνικά
δικαιώµατα, οι δύο συµφωνίες υποστηρίζουν τις αξίες και τις
αρχές των κρατών-µελών, ενώ ανοίγουν νέες ευκαιρίες για οικονοµικές, εµπορικές και πολιτιστικές ανταλλαγές και συνεργασίες.
Ταυτόχρονα, η συµφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας, που καλούµαστε να κυρώσουµε σήµερα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο
συνεργασίας, διαλόγου και ανταλλαγών σε πολλαπλά επίπεδα
µε µία από τις µεγαλύτερες οικονοµίες του πλανήτη. Δεν πρέπει
να ξεχνάµε πως τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ιαπωνία
έχουν κοινές απόψεις σε µία σειρά από θέµατα, υποστηρίζοντας
ένα ανοικτό παγκόσµιο εµπορικό σύστηµα που θα βασίζεται σε
καθαρούς και επωφελείς για όλους κανόνες.
Το κόµµα µας πάντα σε αυτή τη διαδικασία είχε µία θετική
άποψη, µία θετική κρίση και µία θετική ψήφο. Ο λόγος, όµως,
που πήρα σήµερα τον λόγο πέρα από αυτό είναι γιατί θέλω να
µιλήσω ξανά για το µέγα θέµα της επικαιρότητας, γιατί νοµίζω
ότι η τραγική κατάσταση που βιώνει ο τόπος αυτόν τον καιρό θα
ήταν αδιανόητο να µας αφήσει έστω και για µια στιγµή αδιάφορους. Οι πολίτες νιώθουν έρµαιο της Βαβέλ των διαφορετικών
γλωσσών που µιλούν -µε την πρωτοβουλία και πρωτοκαθεδρία
της Κυβέρνησης- τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, οι επιδηµιολόγοι και επιδηµιολογούντες, οι δηµοσιογράφοι, αλλά και οι κάθε
λογής οµάδες πολιτών που νιώθουν την ανάγκη να πάρουν θέση.
Το να συνεχιστεί αυτό το κλίµα κάτω από το καταθλιπτικό βάρος
των θανάτων και όλων αυτών που ζούµε αυτό τον καιρό νοµίζω
ότι είναι ευθύνη της Κυβέρνησης, που γίνεται σχεδόν αποκλειστική και αποκτά ένα τεράστιο πολιτικό βάρος.
Κατά τη γνώµη µου η Κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει σε µερικά ερωτήµατα που νοµίζω ότι έρχονται στα χείλη του καθενός
σ’ αυτή την Αίθουσα, αλλά και στα χείλη του κάθε πολίτη και αφορούν το γιατί πεθαίνει τόσος κόσµος εδώ, όταν οι άλλες ευρω-
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παϊκές χώρες έχουν φτάσει σε ελάχιστους θανάτους. Ούτε η επιστηµονική κοινότητα το εξηγεί ούτε η Κυβέρνηση. Γιατί η πρωτοβάθµια περίθαλψη βρίσκεται σε διάλυση και γιατί υποβαθµίζεται
συνεχώς η πρωτοβάθµια φροντίδα; Πόσοι µπαίνουν έγκαιρα στα
νοσοκοµεία από αυτούς στους οποίους ιχνηλατείται ο ιός; Μήπως
το σύστηµα δεν µπορεί να τους υποδεχθεί, γιατί είναι υποβαθµισµένο και παραλυµένο, χωρίς να ενδιαφέρεται κανείς για το πώς
θα διευρυνθεί, µε αποτέλεσµα αυτή η καθυστέρηση να δηµιουργεί
τον κίνδυνο για περισσότερους θανάτους;
Γιατί δεν παίρνετε µια γενική απόφαση για υποχρεωτικό εµβολιασµό όσων έρχονται καθηµερινά σε επαφή µε πολύ κόσµο,
όπως είναι οι εκκλησίες, οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι εργαζόµενοι στα µέσα µαζικής µεταφοράς;
Γιατί η καθηµερινή ενηµέρωση για την πορεία των εµβολιασµών δεν αναφέρεται ποτέ στο πόσοι από αυτούς είναι νέοι εµβολιασµοί, δηλαδή γίνονται πρώτη φορά, όταν η συνολική
σύγκριση που έχουµε φθάσει, υποτίθεται, στο 60% πρέπει να µας
δείχνει και πόσοι νέοι εµβολιασµοί γίνονται κάθε µέρα, για να καταλάβουµε το πόσο ελάχιστοι είναι; Μιλάµε για χίλιους οκτακόσιους, δύο χιλιάδες, δυόµισι χιλιάδες, που σηµαίνει ότι δεν θα
φτάσουµε ποτέ στο 80%. Αυτό σηµαίνει ότι το πρόγραµµα πέτυχε όχι οργανωτικά αλλά πολιτικά και επικοινωνιακά.
Γιατί δεν παρεµβαίνετε στην αδιάκοπη πολιτικολογία των επιδηµιολογούντων και στην επιδηµιολογία των Υπουργών που ενσπείρουν σύγχυση, αβεβαιότητα, ανασφάλεια και τρόµο σε κάθε
ελληνικό σπίτι; Δεν µιλώ για χειραγώγηση των µέσων ούτε για
φίµωτρο στα κυβερνητικά στελέχη. Μιλώ για συµφωνίες και κοινή
δέσµευση απέναντι στο τροµαχτικό πρόβληµα που βιώνουµε,
µέσα στο πλαίσιο της δηµοκρατίας και της διασφάλισης των δηµοκρατικών διαδικασιών.
Η Κυβέρνηση οφείλει να πάψει εδώ και τώρα να υπεκφεύγει
και να καταφεύγει σε επιλεκτικά ηµίµετρα, να χειρίζεται την υπόθεση µόνο µε επικοινωνιακά και εκλογικά κριτήρια. Πρέπει να
πάψει να παρακολουθεί τη δηµόσια σφαίρα και το ΕΣΥ να διαλύονται και να νίπτει τας χείρας της. Δεν χωρούν λογικές: «Το
25% πρέπει να το αγνοήσουµε. Τώρα έχουµε το εµβόλιο και όσοι
θέλουν, ας το κάνουν. Οι άλλοι ας πάρουν τις ευθύνες τους» ή
και λογικές διακοµµατικών επιστηµονικών επιτροπών που δεν
έχουν θέση, όταν ζούµε ένα θέατρο παράλογου που εξελίσσεται
µπρος στα µάτια των πολιτών.
Είµαι ανήσυχος για τη θρυαλλίδα ενός νέου διχασµού αυτή τη
φορά µε θύµα την ίδια τη ζωή των ανθρώπων. Σας έχει ξεφύγει
τελείως η κατάσταση. Κατά τη γνώµη µου χρειάζεται άλλη διάταξη δυνάµεων. Χρειάζεται άλλος τρόπος διαµόρφωσης του µετώπου που υπηρετεί τον ανθρωπισµό και την επιστηµονική
αλήθεια. Χρειάζεται άλλη επικοινωνιακή πολιτική και από την Κυβέρνηση, µε τη συνευθύνη και τη συµµετοχή των κοµµάτων του
δηµοκρατικού τόξου. Χρειάζονται όλα αυτά.
Εµείς πιστεύουµε ότι υπάρχει ακόµα, έστω και τώρα, η δυνατότητα να αλλάξετε πολιτική. Έχουµε καταθέσει µία σειρά από
µέτρα. Έχουµε καταθέσει την πρότασή µας και σ’ αυτή την περίοδο και σε αυτή τη συγκυρία και µάλιστα ο υπεύθυνος του αντίστοιχου κοινοβουλευτικού τοµέα, ο Ανδρέας Πουλάς, έχει
καταθέσει πολύ αναλυτικές προτάσεις γι’ αυτό.
Θα ήθελα, λοιπόν, σήµερα να φέρω ξανά στο προσκήνιο αυτές
τις προτάσεις και να καταθέσω στη Βουλή τις δικές µας προτάσεις για την αντιµετώπιση της κρίσης.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φθάσαµε ήδη στο σηµείο
«µηδέν». Κάποιος πρέπει να ταρακουνήσει τα λιµνάζοντα ύδατα
µιας αδιέξοδης αντιπαράθεσης πάνω στην υγεία των ανθρώπων.
Η χώρα περιµένει από εµάς µεγαλύτερη ευθύνη, µεγαλύτερη σοβαρότητα και προφανώς λύση στα µεγάλα της προβλήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Σκανδαλίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
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Ορίστε, κύριε Δρίτσα, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι τέσσερις αυτές συµφωνίες
που έρχονται στην Ολοµέλεια της Βουλής προς κύρωση έχουν
η καθεµιά τους το ενδιαφέρον τους. Συζητήθηκαν στην αρµόδια
επιτροπή. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία
η κ. Θεοδώρα Τζάκρη εξήγησε τη θέση µας για τη συµφωνίαπλαίσιο µε την Αυστραλία και για την εταιρική σχέση µε τη Νέα
Ζηλανδία και από την άλλη πλευρά ο παριστάµενος Γιάννης Σαρακιώτης για την εταιρική σχέση µε τη Δηµοκρατία της Σιγκαπούρης και την εταιρική σχέση µε την Ιαπωνία. Όλα αυτά είναι
συµφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η θέση η δική µας είναι θετική. Έχουµε ψηφίσει θετικά γι’
αυτές τις τέσσερις συµφωνίες.
Εκείνο, όµως, που έχει σηµασία –και πιστεύω ότι τώρα στην
Ολοµέλεια πρέπει να τεθεί- είναι αυτές οι διχογνωµίες σε σχέση
µε τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς µπορεί µία συντηρητική ή µία προοδευτική, µία δεξιά η µία αριστερή ή µία από
κάθε άποψη, όπως και να τη δει κανείς, στάση των πολιτικών δυνάµεων µπορεί να συνεισφέρει στην προοδευτική εξέλιξη των
πραγµάτων.
Η Ευρώπη, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι ιστορικά, κοινωνικά και
πολιτικά η µόνη ορατή αυτή τη στιγµή συγκροτηµένη πλευρά του
πλανήτη –µακάρι να υπάρξουν και άλλες σύντοµα, µε τέτοιες
ιστορικές, πολιτισµικές, κοινωνικές και άλλες σχέσεις- που µπορεί να θέσει µέσα από τη διαδικασία της πολιτικής και της κοινωνικής ενοποίησης βάσιµες προσδοκίες για την αλλαγή και τις
τοµές σε όλον τον πλανήτη. Και η αποδυνάµωση της Ευρώπης
δεν το ευνοεί αυτό.
Αυτή είναι µια πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία
µε την οποία προσερχόµαστε, σε αντίθεση µε την κρατούσα από
την πλευρά της Δεξιάς, της Νέας Δηµοκρατίας, άποψη ότι η Ευρώπη είναι ο χώρος της κυριαρχίας των κεφαλαίων και των οικονοµικών συµφερόντων και πρέπει να γίνει δυνατή η Ευρώπη στον
παγκόσµιο οικονοµικό ανταγωνισµό ή µε την πλευρά της εθνικής
–ή και εθνικιστικής πολύ συχνά- περιχαράκωσης ότι πρέπει να
κρατηθεί η καλή και έντιµη Ελλάδα χωριστά.
Βέβαια, είναι και πολύ διαφορετική η θέση του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, που όµως κατά τη δική µας άποψη δεν λαµβάνει υπ’ όψιν το σύνολο των δεδοµένων και κάνει µια πολύ µονοµερή προσέγγιση στα πράγµατα.
Απ’ αυτή την άποψη, το να προωθούµε οικουµενικές σχέσεις
της Ευρώπης και ταυτόχρονα, όµως, να θέτουµε διαρκώς το ζήτηµα ότι η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης δεν µπορεί παρά να
είναι δηµοκρατική, σοσιαλιστική, µε ισοτιµία και ισονοµία των πολιτών, µε κοινωνική δικαιοσύνη και µε περιορισµό ή εξαφάνιση
των ανισοτήτων και των κάθε είδους διακρίσεων, αυτή λοιπόν η
σύνθετη και αναγκαία πολιτική που παίρνει υπ’ όψιν της και τα
διεθνή και τα συγκεκριµένα και τα εθνικά δεδοµένα, είναι απολύτως αναγκαία.
Με αυτή τη λογική προσερχόµαστε εµείς στην υπερψήφιση.
Είχαµε και ως Κυβέρνηση την πρωτοβουλία. Το τόνισαν αυτό οι
εισηγητές µας. Θα µου πείτε: «Μπορείτε να επισηµαίνετε αντιφάσεις». Βεβαίως, υπάρχουν πολλές αντιφάσεις. Μα, οι αντιφάσεις είναι η ουσία της πολιτικής. Οι αντιφάσεις είναι η ουσία της
υπέρβασης, της συγκρότησης και της προοπτικής προσδοκιών
ευρύτερων.
Και θέλω ακριβώς µε την ευκαιρία –και δεν είναι απλώς µια ευκαιρία, αλλά είναι η ακριβής συγκυρία και σωστά ο κ. Σκανδαλίδης προηγουµένως στάθηκε σε αυτό- να πω ότι αυτή η
οικουµενικότητα που είναι διαφορετικό από την καπιταλιστική νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση, είναι πεδίο που το αντιµετωπίζουµε σε όλη την κρίσιµη κατάσταση και στο θέµα της
πανδηµίας. Να µην πω για το θέµα της ακρίβειας, της νέας κατανοµής αγοραστικής δύναµης των πολιτών σε όλον τον κόσµο,
κ.λπ., αλλά να πω για την πανδηµία που φέρνει θανάτους. Και
έχουµε τον Οικουµενικό Πατριάρχη Βαρθολοµαίο στην αρχή της
πανδηµίας πέρυσι απέναντι σε αυτά τα ψεύτικα διλήµµατα των
δήθεν χριστιανών και πιστών απέναντι στους άπιστους και άθεους και στον Τσίπρα που είναι άθεος και δεν καταλαβαίνει και
όλες αυτές τις ανοησίες, να λέει µε µία λέξη όλη την ουσία του
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θέµατος. Είπε: «Δεν κινδυνεύει η πίστη. Οι πιστοί κινδυνεύουν»!
Τι άλλο χρειαζόµαστε από το να αναλωνόµαστε σε αυτές τις
ανόητες επιλογές του κ. Μητσοτάκη που αντί να αναλάβει τις ευθύνες του, δηµιουργεί θέµατα για το ποιοι είναι πιστοί, ποιοι δεν
είναι, που είναι ζητήµατα κορυφαίας προσωπικής επιλογής;
Και να πω και κάτι άλλο. Η Εκκλησία -γιατί εγώ δεν ανήκω στον
χώρο των πιστών, αλλά ανήκω πολύ βαθιά στον χώρο των ανθρώπων που σέβονται τους πιστούς και σέβονται την Εκκλησία
και σέβονται τη θρησκεία και όλες τις θρησκείες- δεν θέλει αστυνόµο απ’ έξω για να ελέγξει, είναι η ίδια οργανισµός -και οι ιερείς
και οι διάκονοι και οι εργαζόµενοι και το χριστιανικό πλήρωµα,
αυτή είναι η Εκκλησία- και έχει την δυνατότητα να ελέγξει. Και η
πολιτεία οφείλει να θέσει και εκεί -όπως σε όλα τα πεδία της κοινωνικής δράσης- την ευθύνη όλων των φορέων.
Είδα σήµερα ότι η Ιερά Σύνοδος έστειλε µια εγκύκλιο που συνιστά -ναι, αλλά δεν παίρνει µέτρα…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Πώς δεν παίρνει;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κορυφαίοι ιεράρχες, όµως, ο Δωδώνης και ο Μυτιλήνης θέτουν ακόµα και ζήτηµα εάν οι ιερείς που
δεν είναι εµβολιασµένοι, θα πάψουν να µισθοδοτούνται. Εµείς
δεν φτάνουµε µέχρι εκεί. Δεν είµαστε της τιµωρητικής πρακτικής. Θέλω να πω, λοιπόν, ότι αυτά τα θέτει η ίδια η Εκκλησία. Και
ο κ. Μητσοτάκης, απέναντι στην άρνηση να αναλάβει τις ευθύνες
του, βρίσκει -και διάφοροι άλλοι παράγοντες της Νέας Δηµοκρατίας- να θέσει θέµα ποιος είναι πιστός και ποιος δεν είναι και
ποιος θέλει τα θρησκευτικά στα σχολεία ή την κατήχηση και λειτουργική ή την ιστορία των θρησκειών και όλα αυτά τα σοβαρά
ζητήµατα.
Λοιπόν, είναι κορυφαίο ζήτηµα η πανδηµία, είναι οικουµενικό
ζήτηµα η πανδηµία. Για να πείσουµε τους ανθρώπους να εµβολιαστούν, αλλά και να προσέχουν και να αυτοπροστατεύονται,
χρειάζεται πάνω απ’ όλα να το πιστεύουµε εµείς και να µην εντάσσουµε αυτή την αναγκαιότητα σε µικροκοµµατικές επιλογές.
Όταν η Αντιπολίτευση -και η Αξιωµατική και όλη- κρίνει την Κυβέρνηση για τις τραγικές ελλείψεις της και τις τραγικές αποτυχίες, το κάνει µε τεκµηριωµένο τρόπο και όχι για να επωφεληθεί
από την αποτυχία της Κυβέρνησης. Θέλουµε να πετύχει η Κυβέρνηση σε αυτό και η Κυβέρνηση αρνείται ακόµα και την έκκληση για να πετύχει και να σωθούν ζωές. Επιτέλους,
σταµατήστε την ανευθυνότητα σας!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστος Μπουκώρος και µετά θα κλείσουµε µε τον
Υπουργό.
Ορίστε, κύριε Μπουκώρο, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινούσα µε τα όσα παραγωγικά και προς τη θετική κατεύθυνση είπε ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, ο κ. Σκανδαλίδης, όµως
µετά τους έντονους τόνους για ένα θέµα το οποίο δεν προσφέρεται από την πλευρά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
ΣΥΡΙΖΑ, είµαι υποχρεωµένος να υπογραµµίσω ορισµένα πράγµατα, διότι η µόνη συγκεκριµένη πρόταση που έχει καταθέσει ο
ΣΥΡΙΖΑ µέχρι σήµερα για την αντιµετώπιση της πανδηµίας, είναι
η παρεµπόδιση των πιστών στην προσέλευσή τους στις εκκλησίες. Καµµία άλλη συγκεκριµένη πρόταση δεν είδαµε. Όµως, µιλάµε σήµερα που το ποσοστό στους ενήλικες έχει φτάσει σε
ποσοστό 73%, µιλάµε για τις εκκλησίες που εµείς πιστεύουµε βαθύτατα ότι ως χώροι συνάθροισης είναι ασφαλέστεροι από άλλους χώρους συνάθροισης, διότι όλοι φέρουν τις µάσκες τους
και κρατούν τις αποστάσεις τους και κυρίως ζητούµε από τον ΣΥΡΙΖΑ να µην απευθύνεται στη Νέα Δηµοκρατία και στον Κυριάκο
Μητσοτάκη για αυτό το θέµα, γιατί ήταν η Νέα Δηµοκρατία και ο
Κυριάκος Μητσοτάκης που την προηγούµενη χρονιά, που δεν
υπήρχε η εµπειρία εφαρµογής µέτρων και ελέγχου, έκλεισαν τις
εκκλησίες.
Σας θυµίζω, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν κάναµε
Πάσχα το 2020. Δεν ήταν τότε τα µέτρα της Κυβέρνησης; Και έρ-
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χεται σήµερα η Κυβέρνηση, που υπάρχει το εµβόλιο προσβάσιµο
σε όλους, που έχει εµβολιαστεί το 73% των ενηλίκων και λέει ότι
τις εκκλησίες δεν µπορεί να τις ελέγξει η πολιτεία, γιατί οι εκκλησίες δεν λειτουργούν µόνο κατά τη διάρκεια των τελετουργικών
τους διαδικασιών, είναι κάθε µέρα ανοικτές και προσβάσιµες στο
κοινό.
Ωστόσο, σας διαψεύδει και η αυστηρή εγκύκλιος που εκδόθηκε σήµερα από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο. Αυτοπροστατεύεται η
Εκκλησία µας µε αυτή την εγκύκλιο, καθ’ ότι καθορίζει ως αρµόδια τα εκκλησιαστικά συµβούλια των εκκλησιών να ελέγχουν
τους ανεµβολίαστους, οι οποίοι θα προσέρχονται στις εκκλησίες
µόνο µε rapid test. Δηλαδή, µια πρόταση καταθέσατε και αυτή
διαψεύστηκε και κατέρρευσε µέσα στη διάρκεια µιας και µόνο
ηµέρας. Το κάνει, λοιπόν, η ίδια η Εκκλησία µε την αυτονοµία
της. Εσείς, λοιπόν, από τη µία κραδαίνετε τα πανό και τις σηµαίες
για τον διαχωρισµό κράτους και Εκκλησίας και από την άλλη λέτε
να πάει η πολιτεία να επιβάλλει µέτρα στη λειτουργία των εκκλησιών. Όµως, η ίδια η Διαρκής Ιερά Σύνοδος και πολλοί ιεράρχες
πρωτοστατούν στον αγώνα υπέρ των εµβολιασµών. Και ένας τέτοιος ιεράρχης είναι και εκείνος από τη δική µου περιφέρεια, ο
Μητροπολίτης Δηµητριάδος και Αλµυρού, ο κ. Ιγνάτιος, ο οποίος
από το προηγούµενο καλοκαίρι έχει ξεκινήσει µια τεράστια εκστρατεία υπέρ των εµβολιασµών. Και εσείς έρχεστε να αµφισβητήσετε τι; Δίνετε διαπιστευτήρια στους αντεκκλησιαστικούς
κύκλους; Αναζητείτε κοινό; Τι ακριβώς κάνετε;
Η Εκκλησία, λοιπόν, είναι ένας χώρος συνάθροισης ασφαλέστερος, κατά την άποψη µας, από άλλους, διότι και οι αποστάσεις τηρούνται και µάσκες φορούν οι πιστοί και δεν συνοµιλούν
µεταξύ τους και δεν φωνασκούν και δεν έρχονται σε επαφή. Είναι
χώρος περισυλλογής, λατρείας και απόλυτης ησυχίας.
Κατά συνέπεια µην ψάχνετε εκλογικό κοινό σε όσους µονίµως
και άνευ αιτίας εχθρεύονται την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.
Αυτή είναι η απάντηση και όχι ότι η Κυβέρνηση ψηφοθηρεί µε τα
µέτρα που έλαβε.
Τώρα, για τα όσα είπε ο κ. Σκανδαλίδης: Ασφαλώς οι προσπάθειες προσαρµόζονται…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δηλαδή, να συνωστίζονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε
Δρίτσα. Δεν σας διέκοψε ο κ. Μπουκώρος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: …στις νέες συνθήκες. Δεν υπάρχει
αµφιβολία ότι είναι µια πρωτόγνωρη πανδηµία.
Ωστόσο, µιλάµε σήµερα για έξι και επτά χιλιάδες κρούσµατα,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν ο αριθµός των ηµερήσιων
τεστ έχει φτάσει στις τετρακόσιες χιλιάδες, όταν πέρυσι µέχρι
τέτοιο καιρό δεν φτάναµε ούτε τις εκατό χιλιάδες. Τα τεστ ήταν
εξήντα, εβδοµήντα χιλιάδες. Θα κοιτάµε τη νοσηρότητα. Και εκεί
οι µεταβολές δεν είναι τόσο αξιοσηµείωτες όσο δείχνει ο αριθµός των κρουσµάτων. Οι σκληροί αριθµοί της πανδηµίας, όµως,
δεν είναι διαφορετικοί από τις υπόλοιπες χώρες, γιατί δεν γνωρίζουµε, δεν µας έχει γνωστοποιήσει η επιστηµονική κοινότητα
πώς συµπεριφέρεται σε κάθε περιοχή της Ευρώπης ή και του κόσµου κάθε νέα µετάλλαξη, πώς οι κλιµατολογικές συνθήκες και
οι καθηµερινές συνήθειες των ανθρώπων επηρεάζουν τη µεταδοτικότητα του κάθε µεταλλαγµένου στελέχους. Αυτά δεν τα
γνωρίζουµε. Ουσιαστικά πάµε σε ένα άγνωστο πεδίο.
Κατά συνέπεια οι σκληροί αριθµοί δεν είναι διαφορετικοί από
τις υπόλοιπες χώρες.
Ο αριθµός των θανάτων ανά εκατοµµύριο από την αρχή της
πανδηµίας έως και σήµερα είναι περίπου στο µέσο ευρωπαϊκό
όρο. Πραγµατικά, µας θλίβει η εικόνα που βλέπουµε σε γειτονικές χώρες όπως η Ρουµανία και η Βουλγαρία, µε τις οποίες, βεβαίως, δεν συγκρίνεται ούτε το σύστηµα υγείας, ούτε οι
οικονοµικές δυνατότητες της χώρας µας. Και, βεβαίως, µας τροµάζει και το ενδεχόµενο µιας ακόµα µεγαλύτερης εξάπλωσης
του ιού.
Ο δεύτερος σκληρός αριθµός είναι ο αριθµός των διασωληνωµένων. Εκεί έχουµε κάποια αύξηση, αλλά σίγουρα δεν έχουµε
φτάσει στους περσινούς τροµακτικούς -επιτρέψτε µου να τους
χαρακτηρίσω- αριθµούς διασωληνωµένων ασθενών.
Κατά συνέπεια τα µέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση και τα
οποία θα ισχύουν από το ερχόµενο Σάββατο, πέραν των όσων
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είπα στοχεύουν σε τρία πράγµατα:
Πρώτον, αυτοί που ακολούθησαν τις συµβουλές της επιστηµονικής κοινότητας και εµβολιάστηκαν δεν µπορούν να χάσουν
τα δικαιώµατά τους και να ακυρωθεί η επιστροφή τους στην
ελευθερία.
Δεύτερον, δεν κλείνει η οικονοµία, διότι το κόστος το οικονοµικό, το εκπαιδευτικό, το κοινωνικό, το ψυχολογικό -και θα µπορούσα να λέω και πολλά άλλα ακόµα- είναι πολύ µεγάλο. Το
γνωρίζουµε όλοι και συµφωνούσαµε µέχρι πριν λίγο καιρό µε
αυτό σχεδόν όλες οι πολιτικές δυνάµεις, γιατί καµµία πολιτική
δύναµη δεν είπε να κλείσουν τα πάντα από την έναρξη της πανδηµίας µέχρι την οριστική της καταπολέµηση. Καµµία πολιτική
δύναµη δεν διατύπωσε τέτοια άποψη.
Τρίτον, οι ανεµβολίαστοι πολίτες -oρισµένοι έχουν τους φόβους τους, που είναι σεβαστοί, ορισµένοι είναι αρνητές των εµβολίων- πρέπει να ελέγχονται περισσότερο. Εκεί στοχεύουν τα
µέτρα που ανακοινώθηκαν.
Διαφωνεί καµµιά πολιτική δύναµη ότι οι ανεµβολίαστοι πρέπει
να ελέγχονται περισσότερο και ότι είναι αιτία µετάδοσης ιδιαίτερα στους κύκλους των ανεµβολίαστων συµπολιτών οι οποίοι
δεν είναι και θωρακισµένοι και οι συνέπειες από τη µόλυνσή τους
είναι πολύ βαρύτερες και κινδυνεύει η ζωή τους; Δεν έχουµε δει
τον άλλο σκληρό αριθµό από τους ανθρώπους που πεθαίνουν
σήµερα; Τη στατιστική να µην τη διαβάζουµε όπως µας βολεύει.
Από τους ανθρώπους που πεθαίνουν σήµερα από κορωνοϊό δεν
βλέπουµε ότι περισσότεροι από τους εννιά στους δέκα είναι
ανεµβολίαστοι; Δεν πρέπει, λοιπόν, να ελέγχονται περισσότερο
οι ανεµβολίαστοι;
Εµείς πιστεύουµε ότι µε τα όποια λάθη και τις όποιες αδυναµίες απέναντι σε έναν άγνωστο εχθρό η Κυβέρνηση αναπροσαρµόζει τα µέτρα της σύµφωνα µε τις οδηγίες των ειδικών. Η εικόνα
της χώρας σε γενικές γραµµές από την έναρξη της πανδηµίας
µέχρι σήµερα δεν είναι χειρότερη από τον µέσο όρο των ευρωπαϊκών κρατών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μπουκώρο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας µπορώ να έχω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, κύριε Χατζηδάκη.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Έχουµε κυρώσεις συµφωνιών και
µιλάµε για την πανδηµία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι είναι, δεν είναι εισηγητές. Έχουν δικαίωµα να ασχοληθούν και µε την επικαιρότητα. Τι να κάνουµε τώρα;
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ευτυχώς, να µιλήσει κάποιος για
την κύρωση των συµφωνιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μην ορκίζεστε! Τόσα
άκουσε!
Κύριε Βαρβιτσιώτη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
θέλω να αναφερθώ πολύ στο θέµα των συµφωνιών. Νοµίζω ότι
ήταν πολύ διδακτικές, τόσο οι τοποθετήσεις του εκπροσώπου
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, όσο και του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο καθένας από τη δική του πλευρά, ο ένας δικαιολογώντας γιατί καταψηφίζει και άλλος δικαιολογώντας γιατί
υπερψηφίζει, ουσιαστικά µας έδωσαν το πλαίσιο. Ναι, κάνουµε
συµφωνίες µε µία περιοχή του πλανήτη η οποία είναι ραγδαίως
αναπτυσσόµενη, µε την οποία έχουµε πολύ σοβαρές οικονοµικές
σχέσεις και µέσα από αυτές τις συµφωνίες δεν εξάγουµε αυτό
το οποίο φαντάζεστε, µία παγκοσµιοποίηση κακού περιεχοµένου
και καταπίεσης δικαιωµάτων, αλλά εξάγουµε τρόπους λειτουργίας, δηµοκρατίας, διαφάνειας, σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και σχέσεων οι οποίες βασίζονται σε κοινούς κανόνες.
Αυτό ουσιαστικά κάνει την Ευρώπη µέσα από αυτές τις συµφωνίες να εξάγει αρχές και αξίες τις οποίες υπηρετούµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Πολύ σωστά το έθεσε ο κ. Δρίτσας. Ναι, η Ευρώπη είναι ο
χώρος στον οποίο υπάρχει µεγαλύτερη εξέλιξη δηµοκρατικής
συνεργασίας στον πλανήτη, υπάρχει αµοιβαίος σεβασµός σε
απαράγραπτες αρχές και αξίες, υπάρχει σεβασµός απέναντι στα
ανθρώπινα δικαιώµατα, στα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα για
τα οποία έγινε λόγος. Τις συµφωνίες είναι καλό να τις διαβάσουµε εφόσον έχει προηγηθεί και η συζήτηση στην επιτροπή για
να βλέπουµε ότι υπάρχουν συγκεκριµένα άρθρα που αναφέρονται στην προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων, και
στην εξαγωγή των κανόνων που σήµερα εφαρµόζουµε στην Ευρώπη, να υπάρχουν δηλαδή και στις χώρες µε τις οποίες συναλλασσόµαστε.
Άρα είναι ουσιαστικά η στενότερη δέσµευσή µας µε πολύ ισχυρούς εµπορικούς εταίρους στη βάση των κοινών αξιών. Και νοµίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίο η Ευρώπη µπορεί να
εξάγει αυτό το µοναδικό που έχει καταφέρει µέχρι σήµερα, να
είναι µία όαση ειρήνης εβδοµήντα χρόνια τώρα, µια όαση συνεργασίας, µία όαση οικονοµικής ανάπτυξης, µία όαση προστασίας
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και προστασίας των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων. Έχουµε τον µεγαλύτερο δείκτη κοινωνικού
κράτους από όλο τον πλανήτη, έχουµε την προστασία κοινωνικών δεδοµένων όσο σε κανένα άλλο µέρος του πλανήτη. Ούτε
στα πρώην σοβιετικά ούτε στα νυν κοµµουνιστικά, όπως η Κίνα
δεν υπάρχει τέτοιος σεβασµός της ανθρώπινης εργασίας. Άρα
καλά κάνουµε.
Και θα σας πω το εξής: Βεβαίως αυτές οι χώρες είναι χώρες
κοµβικές, όχι για τη γεωπολιτική τους θέση, για την οικονοµική
συνεργασία που έχουµε. Και µακάρι να φτάσουµε κάποια στιγµή
να είµαστε στο επίπεδο της Σιγκαπούρης η οποία έχει 90.000
ευρώ κατά κεφαλήν εισόδηµα και την οποία, όπως πολύ σωστά
αναφέρατε, χιλιάδες ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν επιλέξει ως
έδρα για τη διείσδυσή τους στις αγορές της Νοτιοανατολικής
Ασίας.
Αυτές οι συµφωνίες έρχονται στη συνέχεια των εµπορικών
συµφωνιών. Με τη Σιγκαπούρη, παραδείγµατος χάριν, έχουµε
εµπορική συµφωνία και όπως σας απέδειξα και στην Επιτροπή η
εµπορική συµφωνία µε τη Σιγκαπούρη είναι αυτή που έχει προφυλάξει και τα προϊόντα µε ονοµασία προέλευσης της Ελλάδος
γιατί στη Σιγκαπούρη έχει γίνει η µοναδική δικαστική διαµάχη αµφισβήτησης της ελληνικότητας της φέτας που µας απασχολεί
πάρα πολύ για τις εξαγωγές µας και η οποία τελικά δεν οδηγήθηκε σε δικαστική απόφαση, αφού η αµερικανική εταιρεία που
θέλει να χρησιµοποιήσει τον τίτλο «φέτα» απέσυρε τελικά το αίτηµά της µετά από την ενεργοποίηση από τις ελληνικές αρχές
της διαδικασίας προσφυγής στα δικαστήρια της Σιγκαπούρης.
Έρχοµαι, κύριε Πρόεδρε, όπως σωστά προβλέψατε, σε ορισµένα θέµατα που έχουν να κάνουν µε την πανδηµία. Ζούµε σε
µία περίοδο έξαρσης του κορωνοϊού. Ήδη ο ΠΟΥ µιλάει όσον
αφορά στην Ευρώπη για ραγδαία αύξηση του αριθµού των ανθρώπων που θα µολυνθούν. Αυτό, όµως, που µας καίει πάνω από
όλα είναι πόσο µπορούµε να προφυλάξουµε την ζωή µέσα στα
στενά πλαίσια του δικού µας υγειονοµικού συστήµατος. Άρα από
το απλό στατιστικό στοιχείο ότι το 95% των ανθρώπων που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ είναι ανεµβολίαστοι συµπεραίνουµε ότι
πρέπει να αυξήσουµε τον ρυθµό του εµβολιασµού. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα. Πολλοί εµβολιασµένοι έχουν νοσήσει και το
έχουν περάσει µε χαλαρά συµπτώµατα ή µε κανένα σύµπτωµα.
Το θέµα είναι να µη χάσουµε ανθρώπινες ζωές εξαιτίας του ότι
δεν ήταν εµβολιασµένοι και εκτέθηκαν στον ιό. Όλα τα άλλα περιττεύουν να τα συζητάµε.
Κύριε Δρίτσα, κανείς δεν σας πιστεύει στον ΣΥΡΙΖΑ για έναν
απλό λόγο γιατί απαιτείτε από την πολιτεία να επιβάλλει στην εκκλησία υποχρεωτικά µέτρα τα οποία δεν στηρίξατε τη στιγµή που
τα επέβαλε στον σκληρό πυρήνα του δηµόσιου τοµέα που έχει
να κάνει µε την αντιµετώπιση της πανδηµίας. Όταν επιβάλαµε
δηλαδή υποχρεωτικό εµβολιασµό τους υγειονοµικούς, σε αυτούς που κυκλοφορούν στα νοσοκοµεία και σε αυτούς που προστατεύουν τη ζωή µας στις ΜΕΘ εσείς ήσασταν απέναντι.
Σήµερα θέλετε να επιβάλλουµε έναν σκληρό περιορισµό στην εκκλησία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Να προβλέψει κανόνες για τους ιερούς
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ναούς και να αναθέσει την τήρησή τους. Δεν επιβάλλει κανείς τίποτα, αλλά η πολιτεία δεν µπορεί να είναι απούσα.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Αυτό, λοιπόν, έκανε η Εκκλησία της Ελλάδος σήµερα
µε εγκύκλιο την οποία εξέδωσε για τους κανόνες µε τους οποίους θα λειτουργούν οι ιεροί ναοί. Αν θέλετε την άποψή µου,
υπήρχαν οι ιεράρχες οι οποίοι, όντως, βγήκαν µπροστά και µαχητικά, κάποιοι άλλοι ιεράρχες δυστυχώς δεν βγήκαν όπως θα
έπρεπε και ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι, ένα κοµµάτι που δεν
αφορά τους πιστούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος
αλλά αφορά άλλες θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα, έχει
ταχθεί ενάντια στον εµβολιασµό, λες και υπάρχει κάποιος άγιος
ο οποίος λέει ότι δεν θα πρέπει να ακούµε την ιατρική και δεν θα
πρέπει να ακούµε τους ιατρούς σε σχέση µε τη σωτηρία µας.
Σωστά το είπατε ότι ο Οικουµενικός Πατριάρχης το έθεσε πάρα
πολύ απλά: Δεν κινδυνεύει η πίστη µας, κινδυνεύουν οι πιστοί και
πρέπει να προφυλάξουµε τους πιστούς και να προφυλάξουµε βεβαίως την ανθρώπινη ζωή.
Αλλά πρέπει κάποια στιγµή και η κοινωνία των πολιτών -και χαιρετίζουµε ως Κυβέρνηση τη σηµερινή εγκύκλιο της Εκκλησίας
της Ελλάδος- να καταλάβει τον κίνδυνο που έχουν όσοι αρνούνται να εµβολιαστούν, έναν κίνδυνο που αφορά τους ίδιους και
αφορά και το σύστηµα υγείας, τον υπερκορεσµό των µονάδων
εντατικής θεραπείας που µπορεί να µας οδηγήσει σε δυσάρεστες, εξαιρετικά οδυνηρές, εικόνες τις οποίες δυστυχώς είδαµε
στο παρελθόν σε γειτονικές µας χώρες και βλέπουµε και σήµερα
σε άλλες γειτονικές µας χώρες, όπως παραδείγµατος χάριν οι
εικόνες που µεταδίδονται από τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία,
που σήµερα απευθύνουν έκκληση προς όλα τα γειτονικά κράτη,
αν µπορούν, να φιλοξενήσουν στις µονάδες εντατικής θεραπείας
ασθενείς από τις χώρες τους, γιατί οι δικές τους έχουν κορεστεί.
Αυτός είναι ο µεγάλος κίνδυνος και θα ήθελα πραγµατικά σε
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αυτόν τον µεγάλο κίνδυνο, ο οποίος φαίνεται µπροστά µας, να
υπάρχει µια οµόφωνη πρόκληση και πρόσκληση προς τους πολίτες να υψώσουµε το τείχος της ανοσίας για να µπορέσουµε να
µη φτάσουµε σε δύσκολες στιγµές και σε δύσκολες επιλογές.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να ευχηθούµε και περαστικά στον Πατριάρχη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Περαστικά στον Πατριάρχη.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής και επί των
άρθρων των νοµοσχεδίων του Υπουργείου Εξωτερικών και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής
Σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και της Νέας
Ζηλανδίας, αφετέρου».
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ να κλείσει
το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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«Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης για τις σχέσεις και
τη συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
µελών της, αφενός, και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου»
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Ακροτελεύτιο άρθρο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Εταιρικής Σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και της
Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ενιαία
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης για τις σχέσεις
και τη συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών µελών της, αφενός, και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο πρώτο
Κύρωση της Συµφωνίας
Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της,
αφενός, και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός της συµφωνίας
Άρθρο 2
Βάση της συνεργασίας
Άρθρο 3
Διάλογος
Άρθρο 4
Συνεργασία στο πλαίσιο περιφερειακών και
διεθνών οργανισµών
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 5
Πολιτικός διάλογος
Άρθρο 6
Προσήλωση στις δηµοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το κράτος δικαίου
Άρθρο 7
Διαχείριση κρίσεων
Άρθρο 8
Καταπολέµηση της διάδοσης των όπλων µαζικής καταστροφής
Άρθρο 9
Φορητά όπλα και ελαφρύς οπλισµός
Άρθρο 10
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
Άρθρο 11
Συνεργασία για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Άρθρο 12
Ανάπτυξη
Άρθρο 13
Ανθρωπιστική βοήθεια
ΤΙΤΛΟΣ IV
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 14
Διάλογος επί οικονοµικών, εµπορικών και
επενδυτικών θεµάτων
Άρθρο 15
Υγειονοµικά και φυτοϋγειονοµικά θέµατα
Άρθρο 16
Καλή µεταχείριση των ζώων
Άρθρο 17
Τεχνικά εµπόδια στις εµπορικές συναλλαγές
Άρθρο 18
Πολιτική ανταγωνισµού
Άρθρο 19
Δηµόσιες συµβάσεις
Άρθρο 20
Πρώτες ύλες
Άρθρο 21
Διανοητική ιδιοκτησία
Άρθρο 22
Τελωνεία
Άρθρο 23
Συνεργασία σε θέµατα φορολογίας
Άρθρο 24
Διαφάνεια
Άρθρο 25
Εµπόρια και βιώσιµη ανάπτυξη
Άρθρο 26
Διάλογος µε την κοινωνία των πολιτών
Άρθρο 27
Συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων
Άρθρο 28
Τουρισµός
ΤΙΤΛΟΣ V
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΤΗΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Άρθρο 29
Νοµική συνεργασία
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Άρθρο 30
Συνεργασία για την επιβολή του νόµου
Άρθρο 31
Καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς
Άρθρο 32
Καταπολέµηση των παράνοµων ναρκωτικών
Άρθρο 33
Καταπολέµηση του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο
Άρθρο 34
Καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας
Άρθρο 35
Μετανάστευση και άσυλο
Άρθρο 36
Προξενική προστασία
Άρθρο 37
Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
ΤΙΤΛΟΣ VΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ,
ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Άρθρο 38
Έρευνα και καινοτοµία
Άρθρο 39
Κοινωνία της πληροφορίας
ΤΙΤΛΟΣ VII
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΣΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
Άρθρο 40
Εκπαίδευση και κατάρτιση
Άρθρο 41
Συνεργασία στους τοµείς του πολιτισµού,
των οπτικοακουστικών µέσων και των µέσων ενηµέρωσης
Άρθρο 42
Δεσµοί µεταξύ των λαών
ΤΙΤΛΟΣ VIII
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 43
Περιβάλλον και φυσικοί πόροι
Άρθρο 44
Βελτίωση, προστασία και ρύθµιση της υγείας
Άρθρο 45
Κλιµατική αλλαγή
Άρθρο 46
Διαχείριση του κινδύνου καταστροφών και
πολιτική προστασία
Άρθρο 47
Ενέργεια
Άρθρο 48
Μεταφορές
Άρθρο 49
Γεωργία, αγροτική ανάπτυξη και δασοκοµία
Άρθρο 50
Αλιεία και θαλάσσιες υποθέσεις
Άρθρο 51
Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
ΤΙΤΛΟΣ IX
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Άρθρο 52
Άλλες συµφωνίες ή ρυθµίσεις
Άρθρο 53
Μεικτή επιτροπή
Άρθρο 54
Τρόποι εφαρµογής και επίλυση διαφορών
ΤΙΤΛΟΣ Χ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 55
Ορισµοί
Άρθρο 56
Δηµοσιοποίηση πληροφοριών
Άρθρο 57
Τροποποίηση
Άρθρο 58
Έναρξη ισχύος, διάρκεια και κοινοποίηση
Άρθρο 59
Εδαφική εφαρµογή
Άρθρο 60
Αυθεντικά κείµενα
Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συµφωνίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγµατος, η Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης για τις
σχέσεις και τη συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών µελών της, αφενός, και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 5 Οκτωβρίου 2016,
το κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει
ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 58
αυτής.
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. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

14. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

15. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

16. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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17. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
19. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
21. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

18. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
20. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
22. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

23. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΩ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Προχωράµε στην ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της
Συµφωνίας Πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών µελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου».
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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«Κύρωση της Συµφωνίας Πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και της Αυστραλίας,
αφετέρου»
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Ακροτελεύτιο άρθρο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών
της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας Πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συµφωνίας
Συµφωνία Πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών µελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου
Τίτλος Ι
Σκοπός και Βάση της Συµφωνίας
Άρθρο 1
Σκοπός της Συµφωνίας
Άρθρο 2
Βάση της Συνεργασίας
Τίτλος ΙΙ
Πολιτικός Διάλογος και Συνεργασία σε Θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας
Άρθρο 3
Πολιτικός Διάλογος
Άρθρο 4
Προσήλωση στις δηµοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το κράτος δικαίου
Άρθρο 5
Διαχείριση κρίσεων
Άρθρο 6
Καταπολέµηση της διάδοσης των όπλων µαζικής καταστροφής
Άρθρο 7
Μικρά όπλα και ελαφρύς οπλισµός και λοιπά
συµβατικά όπλα
Άρθρο 8
Σοβαρά εγκλήµατα που προκαλούν ανησυχία στη διεθνή κοινότητα και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
Άρθρο 9
Συνεργασία για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας
Άρθρο 10
Συνεργασία στο πλαίσιο περιφερειακών και
διεθνών οργανισµών
Άρθρο 11
Διεθνής ασφάλεια και κυβερνοχώρος
Τίτλος ΙΙΙ
Συνεργασία για την Παγκόσµια Ανάπτυξη και
την Ανθρωπιστική Βοήθεια
Άρθρο 12
Ανάπτυξη
Άρθρο 13
Ανθρωπιστική βοήθεια
Τίτλος ΙV
Συνεργασία σε Οικονοµικά και Εµπορικά Θέµατα
Άρθρο 14
Διάλογος για την οικονοµική πολιτική
Άρθρο 15
Διάλογος και συνεργασία επί εµπορικών και
επενδυτικών θεµάτων
Άρθρο 16
Επενδύσεις
Άρθρο 17
Δηµόσιες συµβάσεις
Άρθρο 18
Τεχνικά εµπόδια στις εµπορικές συναλλαγές
Άρθρο 19
Υγειονοµικά και φυτοϋγειονοµικά θέµατα και
ζητήµατα σχετικά µε την καλή µεταχείριση των ζώων
Άρθρο 20
Τελωνεία
Άρθρο 21
Διανοητική Ιδιοκτησία
Άρθρο 22
Πολιτική ανταγωνισµού
Άρθρο 23
Υπηρεσίες
Άρθρο 24
Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες
Άρθρο 25
Φορολογία
Άρθρο 26
Διαφάνεια
Άρθρο 27
Πρώτες ύλες
Άρθρο 28
Εµπόριο και βιώσιµη ανάπτυξη
Άρθρο 29
Συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων
Άρθρο 30
Κοινωνία των πολιτών
Άρθρο 31
Τουρισµός
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Τίτλος V
Συνεργασία για τη Δικαιοσύνη, την Ελευθερία και την Ασφάλεια
Άρθρο 32
Νοµική συνεργασία
Άρθρο 33
Συνεργασία για την επιβολή του νόµου
Άρθρο 34
Καταπολέµηση της τροµοκρατίας, του διεθνικού οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς
Άρθρο 35
Καταπολέµηση των παράνοµων ναρκωτικών
Άρθρο 36
Καταπολέµηση του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο
Άρθρο 37
Καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας
Άρθρο 38
Μετανάστευση και άσυλο
Άρθρο 39
Προξενική προστασία
Άρθρο 40
Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
Τίτλος VΙ
Συνεργασία στους Τοµείς της Έρευνας, της
Καινοτοµίας και της Κοινωνίας της Πληροφορίας
Άρθρο 41
Επιστήµη, έρευνα και καινοτοµία
Άρθρο 42
Κοινωνία της πληροφορίας
Τίτλος VΙΙ
Συνεργασία στον Τοµέα της Εκπαίδευσης
και του Πολιτισµού
Άρθρο 43
Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία
Άρθρο 44
Συνεργασία στους τοµείς του πολιτισµού,
των οπτικοακουστικών µέσων και των µέσων ενηµέρωσης
Τίτλος VΙΙΙ
Συνεργασία στον Τοµέα της Βιώσιµης Ανάπτυξης, της Ενέργειας και των Μεταφορών
Άρθρο 45
Περιβάλλον και φυσικοί πόροι
Άρθρο 46
Κλιµατική αλλαγή
Άρθρο 47
Πολιτική προστασία
Άρθρο 48
Ενέργεια
Άρθρο 49
Μεταφορές
Άρθρο 50
Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
Άρθρο 51
Βιώσιµη διαχείριση των δασών
Άρθρο 52
Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία
Άρθρο 53
Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
Άρθρο 54
Υγεία
Τίτλος ΙΧ
Θεσµικό πλαίσιο
Άρθρο 55
Άλλες συµφωνίες ή ρυθµίσεις
Άρθρο 56
Μεικτή Επιτροπή
Άρθρο 57
Τρόποι εφαρµογής και επίλυση διαφορών
Τίτλος Χ
Τελικές διατάξεις
Άρθρο 58
Ορισµοί
Άρθρο 59
Χρηµατοδοτική συνεργασία
Άρθρο 60
Κοινοποίηση πληροφοριών
Άρθρο 61
Έναρξη ισχύος, προσωρινή εφαρµογή, διάρκεια και λήξη ισχύος
Άρθρο 62
Κοινοποιήσεις
Άρθρο 63
Εδαφική εφαρµογή
Άρθρο 64
Αυθεντικά κείµενα
Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συµφωνίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγµατος, η Συµφωνία Πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και της
Αυστραλίας, αφετέρου, που υπογράφηκε στη Μανίλα, στις 7 Αυγούστου 2017, το πρωτότυπο κείµενο της οποίας στην ελληνική
γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του
άρθρου 61 αυτής.
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. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

14. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

15. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

16. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

17. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

19. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
21. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

18. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
20. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
22. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

23. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΩ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Προχωράµε στην ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της
Συµφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και της Ιαπωνίας, αφετέρου».
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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«Κύρωση της Συµφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και της Ιαπωνίας, αφετέρου»
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο άρθρο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
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ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών µελών της, αφενός, και της Ιαπωνίας, αφετέρου»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ενιαία επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και της Ιαπωνίας, αφετέρου
Πίνακας περιεχοµένων
Άρθρο πρώτο Κύρωση της Συµφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής
Σχέσης
Άρθρο 1 Σκοπός και γενικές αρχές
Άρθρο 2 Προάσπιση κοινών αξιών και αρχών της δηµοκρατίας
Άρθρο 3 Προαγωγή της ειρήνης και της ασφάλειας
Άρθρο 4 Διαχείριση κρίσεων
Άρθρο 5 Όπλα µαζικής καταστροφής
Άρθρο 6 Συµβατικά όπλα
Άρθρο 7 Δίωξη σοβαρών εγκληµάτων
Άρθρο 8 Καταπολέµηση της τροµοκρατίας
Άρθρο 9 Χηµικά - βιολογικά - ραδιολογικά και πυρηνικά µέσα
Άρθρο 10 Μεταρρύθµιση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών
Άρθρο 11 Αναπτυξιακή πολιτική
Άρθρο 12 Διαχείριση καταστροφών και ανθρωπιστική δράση
Άρθρο 13 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική πολιτική
Άρθρο 14 Επιστήµη, τεχνολογία και καινοτοµία
Άρθρο 15 Μεταφορές
Άρθρο 16 Απώτερο διάστηµα
Άρθρο 17 Βιοµηχανική συνεργασία
Άρθρο 18 Τελωνειακός τοµέας
Άρθρο 19 Φορολογία
Άρθρο 20 Τουρισµός
Άρθρο 21 Κοινωνία της πληροφορίας
Άρθρο 22 Πολιτική καταναλωτών
Άρθρο 23 Περιβάλλον
Άρθρο 24 Κλιµατική αλλαγή
Άρθρο 25 Πολιτική για την αστική ανάπτυξη
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Άρθρο 26 Ενέργεια
Άρθρο 27 Γεωργία
Άρθρο 28 Αλιεία
Άρθρο 29 Θαλάσσιες υποθέσεις
Άρθρο 30 Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
Άρθρο 31 Υγεία
Άρθρο 32 Δικαστική συνεργασία
Άρθρο 33 Καταπολέµηση της διαφθοράς και του οργανωµένου εγκλήµατος
Άρθρο 34 Καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας
Άρθρο 35 Καταπολέµηση των παράνοµων ναρκωτικών
Άρθρο 36 Κυβερνοχώρος
Άρθρο 37 Καταστάσεις ονοµάτων επιβατών
Άρθρο 38 Μετανάστευση
Άρθρο 39 Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
Άρθρο 40 Παιδεία - νεολαία - αθλητισµός
Άρθρο 41 Πολιτισµός
Άρθρο 42 Μεικτή επιτροπή
Άρθρο 43 Επίλυση διαφορών
Άρθρο 44 Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 45 Ορισµοί
Άρθρο 46 Αποκάλυψη πληροφοριών
Άρθρο 47 Έναρξη ισχύος
Άρθρο 48 Καταγγελία
Άρθρο 49 Μελλοντικές προσχωρήσεις στην Ένωση
Άρθρο 50 Εδαφική εφαρµογή
Άρθρο 51Αυθεντικά κείµενα
Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συµφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγµατος, η Συµφωνία Στρατηγικής Εταιρικής
Σχέσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών
της, αφενός, και της Ιαπωνίας, αφετέρου, που υπογράφηκε στο
Τόκιο, στις 17 Ιουλίου 2018, το πρωτότυπο κείµενο της οποίας
στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 47
αυτής.
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. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

14. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

15. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

16. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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17. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

19. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
21. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

18. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
20. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
22. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

23. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΩ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Προχωράµε στην ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της
Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και της
Δηµοκρατίας της Σιγκαπούρης, αφετέρου».
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της,
αφενός, και της Δηµοκρατίας της Σιγκαπούρης, αφετέρου»
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο πρώτο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Ακροτελεύτιο άρθρο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας της
Σιγκαπούρης, αφετέρου» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ενιαία επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της,
αφενός, και της Δηµοκρατίας της Σιγκαπούρης, αφετέρου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο πρώτο Κύρωση Συµφωνίας
Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και της
Δηµοκρατίας της Σιγκαπούρης, αφετέρου
ΤΙΤΛΟΣ Ι ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1 Γενικές αρχές
Άρθρο 2 Σκοποί της συνεργασίας
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΙΜΕΡΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 3 Συνεργασία στο πλαίσιο περιφερειακών και διεθνών
οργανισµών
Άρθρο 4 Περιφερειακή και διµερής συνεργασία
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Άρθρο 5 Συνεργασία για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας
Άρθρο 6 Εφαρµογή των διεθνών υποχρεώσεων µε σκοπό να
τιµωρηθούν σοβαρά εγκλήµατα που προκαλούν διεθνώς ανησυχία
Άρθρο 7 Καταπολέµηση της διάδοσης όπλων µαζικής καταστροφής
Άρθρο 8 Φορητά όπλα και ελαφρός οπλισµός
ΤΙΤΛΟΣ IV ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 9 Γενικές αρχές
Άρθρο 10 Υγειονοµικά και φυτοϋγειονοµικά θέµατα
Άρθρο 11 Τεχνικά εµπόδια στο εµπόριο
Άρθρο 12 Τελωνεία
Άρθρο 13 Επενδύσεις
Άρθρο 14 Πολιτική Ανταγωνισµού
Άρθρο 15 Υπηρεσίες
Άρθρο 16 Προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας
ΤΙΤΛΟΣ V ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 17 Κράτος δικαίου και νοµική συνεργασία
Άρθρο 18 Προστασία δεδοµένων
Άρθρο 19 Μετανάστευση
Άρθρο 20 Καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος
Άρθρο 21 Συνεργασία για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας

1503

Άρθρο 22 Συνεργασία για την καταπολέµηση των παράνοµων
ναρκωτικών
ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
Άρθρο 23 Συνεργασία για τα ανθρώπινα δικαιώµατα
Άρθρο 24 Συνεργασία στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών
Άρθρο 25 Διάλογος για την οικονοµική πολιτική
Άρθρο 26 Χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τοµέα
Άρθρο 27 Βιοµηχανική πολιτική και συνεργασία µεταξύ των
ΜΜΕ
Άρθρο 28 Κοινωνία της πληροφορίας
Άρθρο 29 Συνεργασία στον οπτικοακουστικό τοµέα και τα
µέσα επικοινωνίας
Άρθρο 30 Επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία
Άρθρο 31 Ενέργεια
Άρθρο 32 Μεταφορές
Άρθρο 33 Εκπαίδευση και πολιτισµός
Άρθρο 34 Περιβάλλον και φυσικοί πόροι
Άρθρο 35 Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
Άρθρο 36 Υγεία
Άρθρο 37 Στατιστικά στοιχεία
Άρθρο 38 Κοινωνία των πολιτών
ΤΙΤΛΟΣ VII ΜΕΣΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 39 Πόροι για τη συνεργασία
Άρθρο 40 Συνεργασία στην ανάπτυξη τρίτων χωρών
ΤΙΤΛΟΣ VIII ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Άρθρο 41 Μικτή επιτροπή
ΤΙΤΛΟΣ IX ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 42 Ρήτρα µελλοντικών εξελίξεων
Άρθρο 43 Άλλες συµφωνίες
Άρθρο 44 Αθέτηση της συµφωνίας
Άρθρο 45 Διευκολύνσεις
Άρθρο 46 Εδαφική εφαρµογή
Άρθρο 47 Ορισµός των µερών
Άρθρο 48 Κοινοποίηση πληροφοριών
Άρθρο 49 Έναρξη ισχύος και διάρκεια
Άρθρο 50 Δηλώσεις και συνοδευτικές επιστολές
Άρθρο 51 Κοινοποιήσεις
Άρθρο 52 Αυθεντικά κείµενα
Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συµφωνίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγµατος, η Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Σιγκαπούρης, αφετέρου, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στις 19 Οκτωβρίου
2018, το πρωτότυπο κείµενο της οποίας στην ελληνική γλώσσα
έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του
άρθρου 49 αυτής.
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. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

14. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

15. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

16. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

17. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

19. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
21. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

18. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
20. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
22. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

23. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΩ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής
συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο των παραπάνω
νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 14.35’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα
Παρασκευή 5 Νοεµβρίου 2021 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

