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Αθήνα, σήµερα στις 17 Νοεµβρίου 2022, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 10.13’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 16-3-2022
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Β’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
16 Μαρτίου 2022, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων
Αραβικών Εµιράτων σχετικά µε την κοινή συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και την άµυνα και των ρηµατικών διακοινώσεων
σχετικά µε το ελληνικό πρωτότυπο κείµενο της Συµφωνίας»).
Εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυµης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 10 Μαρτίου 2022 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση εν συνόλω επί της αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Η εγγραφή των οµιλητών θα γίνει ηλεκτρονικά και µέχρι το
τέλος της οµιλίας του δεύτερου εισηγητή.
Συµπληρωµατικά να σας πω ότι για τις τέσσερις υπουργικές
τροπολογίες θα έρθουν οι αντίστοιχοι Υπουργοί να τις παρουσιάσουν και θα έχετε την ευκαιρία, θα τους κρατήσουµε εδώ, αν
θέλετε κάποια ερώτηση, διευκρίνιση, να απαντήσουν πριν αποχωρήσουν. Επίσης, απ’ ό,τι ενηµερώθηκα πριν από λίγο, θα έρθουν και οι Υπουργοί που συµµετείχαν σήµερα στην παρουσίαση
των µέτρων. Επίσης, έχω ζητήσει το συντοµότερο δυνατόν -και
θα τις έχουµε τελειώνοντας ο δεύτερος εισηγητής- κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις που υπάρχουν να τις φέρουν ώστε να τις
έχετε εγκαίρως στα χέρια σας. Υπάρχει κάποιο θέµα επί της βασικής εισήγησης; Όχι; Ωραία. Μπορούµε να ξεκινήσουµε εποµένως.
Το Σώµα συνεφώνησε.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Θεµιστοκλής Χειµάρας, γενικός ειση-

γητής της Νέας Δηµοκρατίας.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα ηλεκτρονικής εγγραφής.
Ορίστε, κύριε Χειµάρα.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ: Καληµέρα σε όλους.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία, παράλληλα µε τις ανθρωπιστικές επιπτώσεις, τις απώλειες ανθρώπινων ζωών και το ξερίζωµα εκατοµµυρίων ανθρώπων προκαλεί και µια τεράστια ενεργειακή κρίση, µια
κρίση που απειλεί την οικονοµική και κατ’ επέκταση την κοινωνική
ευηµερία.
Η ελληνική Κυβέρνηση από την πρώτη στιγµή που ξέσπασε η
ενεργειακή κρίση, από το φθινόπωρο δηλαδή, καλύπτει µεγάλο
µέρος των ανατιµήσεων στηρίζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στην κατεύθυνση αυτή χαιρετίζουµε και την ανακοίνωση
πριν λίγο των Υπουργών για την επιπρόσθετη στήριξη που ξεπερνά το 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ για το επόµενο τρίµηνο, στήριξη που θα ανακουφίσει 3,2 εκατοµµύρια συµπολίτες µας.
Αποδεικνύεται για άλλη µια φορά πως η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει τις πολλαπλές και διαδοχικές κρίσεις µε την απαιτούµενη
υπευθυνότητα και σοβαρότητα ανταποκρινόµενη στον µέγιστο
βαθµό στις απαιτήσεις των συµπατριωτών µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το προηγούµενο έτος συµπληρώσαµε σαράντα χρόνια από το ιστορικό γεγονός της πλήρους
ένταξης της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Ο ευρωπαϊκός
προσανατολισµός µας καθορίζει πλέον την µελλοντική µας πορεία. Η διαδικασία άσκησης της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής ξεκίνησε ουσιαστικά µε τα µεσογειακά ολοκληρωµένα
προγράµµατα, µε τα ΜΟΠ, στις αρχές της δεκαετίας του ’80.
Η αξιοποίηση των πόρων απέφερε στη χώρα µια σειρά οφέλη,
ωστόσο είναι κοινά αποδεκτό και εκ των αποτελεσµάτων φαίνεται
ότι υπήρξε επιλογή λανθασµένων στόχων πολιτικής και προτεραιοτήτων, ταυτόχρονα µε την απουσία ολοκληρωµένης στρατηγικής για την περιφερειακή ανάπτυξη, λανθασµένων πολιτικών
που οδήγησαν σε δράσεις χωρίς αναπτυξιακές προοπτικές. Η
αντίληψη που επικράτησε τότε για µια µηχανή που κόβει χρήµατα
είχε αποτέλεσµα µόνο την καταναλωτική δαπάνη, δεν περιλάµβανε δηλαδή µια επενδυτική διάσταση και -το κυριότερο- δεν
στηρίχθηκε σε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση σύµφωνα µε τις
πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονοµίας.
Επίσης, η δηµόσια διοίκηση δεν επέδειξε επάρκεια στις νέες
συνθήκες τότε. Αντίθετα, ανέδειξε όλες τις παθογένειές της, µε
αποτέλεσµα να περάσει σχεδόν ανεκµετάλλευτη η χρηµατοδοτική ευκαιρία για τη χώρα µας, χωρίς αναπτυξιακό αποτύπωµα,
χωρίς σύγκλιση των οικονοµικών και κοινωνικών δεικτών. Η πολιτική συνοχής και τα διαρθρωτικά ταµεία αποτέλεσαν τη συνέ-
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χεια του εγχειρήµατος. Οι διαχειριστικές αρρυθµίες της πρώτης
περιόδου αποκαταστάθηκαν κατά την περίοδο υλοποίησης των
τριών Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, µε αποτέλεσµα τελικά να
επιτευχθεί µια πιο αποτελεσµατική αξιοποίηση των διαθέσιµων
πόρων.
Σήµερα βρισκόµαστε σε µια πρωτοφανή ευνοϊκή χρηµατοδοτική συγκυρία για τη χώρα κατά την οποία το Εταιρικό Σύµφωνο
Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027, το νέο ΕΣΠΑ δηλαδή, για
τον παραγωγικό µετασχηµατισµό της χώρας συγκροτεί τον βασικό πυλώνα, δίνοντας το στίγµα για τις αναπτυξιακές της προτεραιότητες. Επιδίωξή µας είναι να διασφαλίσουµε την
αποδοτική συµπληρωµατικότητα και τις απαραίτητες συνέργειες
µε τα άλλα βασικά χρηµατοδοτικά πλαίσια, όπως το Ταµείο Ανάκαµψης και το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης.
Η χώρα µας είναι το πρώτο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που υπέβαλε το στρατηγικό σχέδιο του νέου ΕΣΠΑ στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι η πρώτη χώρα που έλαβε την έγκριση για το εταιρικό σύµφωνο της νέας περιόδου. Οι πρωτοβουλίες και ο σχεδιασµός της ελληνικής Κυβέρνησης είχαν ως
αποτέλεσµα την εξασφάλιση ενισχυµένης χρηµατοδότησης για
αναπτυξιακές πολιτικές, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοµεακό εθνικό επίπεδο. Η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα µε εγκεκριµένα σχέδια για το ΕΣΠΑ και το Ταµείο Ανάκαµψης.
Το επόµενο στάδιο της εφαρµογής των παρεµβάσεων της
προγραµµατικής περιόδου εδράζεται στο σηµερινό µας νοµοθέτηµα. Ο εφαρµοστικός νόµος για το ΕΣΠΑ αποσκοπεί στην αναµόρφωση και συµπλήρωση του υφιστάµενου ρυθµιστικού και
διαχειριστικού πλαισίου στην κατεύθυνση της βελτίωσης των
όρων υλοποίησης και αύξησης της προστιθέµενης αξίας των
προγραµµάτων.
Το ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει ως ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος
του 2023. Συνεπώς, η άµεση έναρξη υλοποίησης των έργων στη
νέα περίοδο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και προτεραιότητα για τη συνέχιση της χρηµατοδοτικής κάλυψης των αναγκών που γνωρίζουµε, αλλά και για την αξιοποίηση των νέων
αναπτυξιακών ευκαιριών που εντοπίζουµε. Μετά την εξειδίκευση
των προτεραιοτήτων και την κατανοµή των πόρων ανά πεδίο πολιτικής στη νέα προγραµµατική περίοδο, η πολιτική συνοχής διαθέτει στη χώρα µας µέσω των συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων περισσότερα από 26 δισεκατοµµύρια ευρώ, προϋπολογισµός αυξηµένος κατά 3 δισεκατοµµύρια ευρώ σε σύγκριση µε το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020.
Το νέο ΕΣΠΑ περιλαµβάνει δεκατρία περιφερειακά προγράµµατα και εννιά τοµεακά προγράµµατα, συµπεριλαµβανοµένου
του προγράµµατος για την αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και θάλασσα. Τα προγράµµατα λαµβάνουν χρηµατοδοτική στήριξη από
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής, το Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.
Οι περιφέρειες της χώρας µας θα έχουν στη διάθεσή τους πόρους 8 δισεκατοµµυρίων ευρώ, αυξηµένους κατά 2 δισεκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο.
Ο προϋπολογισµός αυτός αντιστοιχεί στο ένα τρίτο των συνολικών διαθέσιµων πιστώσεων. Το 30% των πόρων του ΕΤΠΑ και το
37% των πόρων του Ταµείου Συνοχής θα διατεθούν για δράσεις
αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής. Το 28% των πόρων του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου θα κατευθυνθεί σε δράσεις κοινωνικής ένταξης. Το 14% θα ενισχύσει την απασχόληση των
νέων, ενώ το 8% την καταπολέµηση της παιδικής φτώχειας.
Στους πέντε ευρωπαϊκούς στόχους πολιτικής οι προτεραιότητες είναι: Ο µετασχηµατισµός των επιχειρήσεων, όπου πηγαίνει
το 20% των συνολικών πόρων, η πράσινη µετάβαση µε 27%, οι
υποδοµές µεταφορών µε 8%, τα κοινωνικά δικαιώµατα µε 30%
και οι χωρικές πολιτικές µε 6%. Ο εθνικός στόχος για τη δίκαιη
µετάβαση περιλαµβάνει δράσεις για την απεξάρτηση από τον λιγνίτη και λαµβάνει το 7% των πόρων.
Για τη νέα περίοδο 2021-2027 προστίθενται νέα τοµεακά προγράµµατα για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό, την πολιτική προστασία, τη δίκαιη µετάβαση. Διαχωρίζεται το ενιαίο πρόγραµµα
για τις µεταφορές και το περιβάλλον και δηµιουργούνται δύο δια-
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κριτά προγράµµατα. Η αναβάθµιση του προγράµµατος τεχνικής
βοήθειας έχει ως κύριο στόχο την ουσιαστική βελτίωση του συστήµατος διαχείρισης και εφαρµογής των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων.
Οι βελτιώσεις αυτές, βασισµένες στα διδάγµατα και της τρέχουσας περιόδου, θα εστιάσουν κυρίως στην ενδυνάµωση των
µηχανισµών παραγωγής και ωρίµανσης έργων και δράσεων,
στην ενίσχυση του επιτελικού συντονισµού και στην απλούστευση των διαδικασιών εφαρµογής. Η απλοποίηση που αποτελεί προτεραιότητα θα στηριχθεί στην πλήρη ηλεκτρονική
διαχείριση µέσω ΟΠΣ, στη διασύνδεση µε άλλα πληροφοριακά
συστήµατα του δηµοσίου και στην επέκταση της διεπαφής του
για τη µείωση των εγγράφων που διαβιβάζονται από τους δικαιούχους.
Προτεραιότητα αποτελεί η αντιµετώπιση ανεπαρκειών στους
δικαιούχους που θα υποστηρίζονται µέσω οριζόντιων δράσεων
και στοχευµένων ενεργειών. Οι διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων θα υποστηριχθούν από δράσεις όπως η εκπαίδευση
των τελικών δικαιούχων του ΕΣΠΑ για την καλύτερη αντιµετώπιση των νέων προκλήσεων της πράσινης και ψηφιακής µετάβασης και την περαιτέρω προώθηση της καινοτοµίας σε δηµόσιες
συµβάσεις.
Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας ενσωµατώνουµε στο
σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου τα στοιχεία της εθνικής στρατηγικής καταπολέµησης της απάτης του ΕΣΠΑ που αφορούν σε
θέµατα παρατυπιών και απάτης. Ενισχύουµε το πλαίσιο διαβούλευσης και την εταιρική σχέση διευρύνοντας την εµπλοκή των
κοινωνικών εταίρων και βεβαίως εκπροσώπων των οµάδων στόχου.
Ιδιαίτερα στις ΟΧΕ, στις ολοκληρωµένες χωρικές παρεµβάσεις, προωθούµε στη νέα περίοδο κάτι που διαχρονικά θα
έπρεπε να είναι αυτονόητο. Οι τοπικές εδαφικές αρχές, οι δήµοι
κυρίως, συµµετέχουν ενεργά στη βασική διαµόρφωση και στην
υλοποίηση των χωρικών στρατηγικών. Στην κατεύθυνση αυτή ενισχύουµε τον ρόλο των συλλογικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ΚΕΔΕ, της ΠΕΔ, της ΕΕΤΑΑ, στον σχεδιασµό και
στην υποστήριξη των δικαιούχων δήµων. Ενώ ταυτόχρονα, συγκροτείται σε κάθε περιφέρεια η Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασµού.
Η συµπληρωµατικότητα µε τα υπόλοιπα ενωσιακά µέσα επιδιώκεται προκειµένου να επιτευχθεί η µέγιστη συνέργεια στο
πλαίσιο υλοποίησης κεντρικών ευρωπαϊκών πολιτικών. Αναφέροµαι στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία, την Κοινή Πολιτική
Ασφάλειας και Άµυνας, τη Στρατηγική για Ευρωπαϊκή Βιοµηχανική Πολιτική και Στρατηγικές Αλυσίδες Αξίας, το πρόγραµµα για
την Ψηφιακή Ευρώπη, το πρόγραµµα για την Ενιαία Αγορά,
καθώς και το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.
Στα ευρωπαϊκά κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ θα πρέπει να προσθέσουµε και τους πόρους που εξασφάλισε η χώρα µας από τη
νέα ΚΑΠ για τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης. Οι πιστώσεις ανέρχονται σε 20 δισεκατοµµύρια ευρώ και θα διατεθούν
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς
τοµέα.
Ο σχεδιασµός και η αρχιτεκτονική δοµή του νέου ΕΣΠΑ επιτυγχάνει την άρση των διαρθρωτικών αγκυλώσεων και των δυσλειτουργιών, ικανοποιεί τους αναγκαίους όρους οι οποίοι
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση. Επιπρόσθετα δε, αποκαθιστά ανεπάρκειες και αρρυθµίες στην υλοποίηση προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων.
Στον εφαρµοστικό νόµο για τη νέα προγραµµατική περίοδο
σηµαντική είναι η στόχευση για τον συντονισµό παράλληλων και
διαφορετικών χρηµατοδοτικών µέσων µε τη δηµιουργία µηχανισµού παρακολούθησης και ενίσχυσης των συνεργειών των δράσεων, αλλά και για την αποφυγή επικαλύψεων.
Το συνολικό ύψος των πόρων αθροιστικά του νέου ΕΣΠΑ, του
Ταµείου Ανάκαµψης, της ΚΑΠ και των υπόλοιπων χρηµατοδοτικών εργαλείων θα αγγίξει τα 77 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η αξιοποίηση αυτών των κονδυλίων αποτελεί µια µεγάλη πρόκληση και
ευκαιρία, ένα στοίχηµα που πρέπει να κερδηθεί.
Η περίοδος υλοποίησης των έργων που θα χρηµατοδοτηθούν
από το Ταµείο Ανάκαµψης είναι µικρότερη. Τα χρονοδιαγράµ-
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µατα είναι πιο αυστηρά σε σύγκριση µε το νέο ΕΣΠΑ που έχει
ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Μέριµνά µας είναι ο εντοπισµός
και η ωρίµανση έργων στη βάση των στρατηγικών µας προτεραιοτήτων, έργων που θα εντάσσονται και θα απορροφήσουν το σύνολο των πόρων και των δύο χρηµατοδοτικών εργαλείων.
Τα επόµενα χρόνια η χώρα µας θα πρέπει σε κάθε έτος να
υπερδιπλασιάσει τις δαπάνες έργων, να υπερδιπλασιάσει την
απορρόφηση των διαθέσιµων πόρων για να αξιοποιηθούν στο
ακέραιο οι αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές. Δεν πρέπει και δεν θα τις αφήσουµε να χαθούν.
Σηµαντική θεσµική παρέµβαση αποτελεί η σύσταση του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων. Ουσιαστικά πρόκειται για
τη µετεξέλιξη του «Elevate Greece» από ένα εργαλείο, µια πλατφόρµα σε µια ανώνυµη εταιρεία.
Ο στόχος είναι η υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων, των
λεγόµενων startups στο οικοσύστηµα καινοτοµίας, προκειµένου
να αναπτύξουν πρακτικές εξωστρέφειας. Οι θεσµικές παρεµβάσεις µε στόχο την επιτυχηµένη αντιµετώπιση του διαχρονικού προβλήµατος, µε τις καθυστερήσεις στην διαδικασία της ωρίµανσης
των έργων, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτάχυνση της
απορρόφησης των πόρων. Και όχι µόνο αυτό. Για την επίτευξη της
µέγιστης συµπληρωµατικότητα και συνέργειας, µε τις υπόλοιπες
διαθέσιµες χρηµατοδοτικές πηγές, µε στόχο την επίτευξη προστιθέµενης αξίας, από τις αναπτυξιακές παρεµβάσεις.
Στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται
η υιοθέτηση της διαδικασίας ενεργοποίησης των δράσεων, µέσω
ανοικτών προσκλήσεων, καθώς και του προγραµµατισµού όλων
των κύκλων για υποβολή προτάσεων από την έναρξη της προγραµµατικής περιόδου. Συνδυαστικά η χρονική διάρκεια της ανοιχτής πρόσκλησης µε την αλλαγή της µεθόδου για την αξιολόγηση
των προτάσεων θα συµβάλλει στον καλύτερο σχεδιασµό και βεβαίως, στην καλύτερη προετοιµασία των τελικών δικαιούχων.
Το σχέδιο νόµου για το νέο ΕΣΠΑ θεσπίζει το πλαίσιο και τους
κανόνες για την υλοποίηση των παρεµβάσεων, ενισχύει αποφασιστικά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χώρας µας
στην προγραµµατική περίοδο 2021-2027.
Το νέο ΕΣΠΑ πρέπει να είναι εµπροσθοβαρές, ώστε η χρηµατοδοτική ένεση των διαρθρωτικών ταµείων να συµβάλει άµεσα
στο άνοιγµα ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου για τη χώρα µας.
Στο σηµείο αυτό θέλω να συγχαρώ την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Ανάπτυξης για το σηµερινό νοµοσχέδιο, αλλά και για
την συνολική επιτυχηµένη προσπάθεια των τελευταίων δυόµισι
ετών. Οι επιδόσεις στην υλοποίηση των προγραµµάτων και ο
υψηλός ρυθµός απορρόφησης των πόρων αντικατοπτρίζονται
και στα αυξηµένα αιτήµατα πληρωµής προς την Κοµισιόν, προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η χώρα µας µε 70% απορρόφηση σε
κοινοτική συµµετοχή κατάφερε να βρεθεί στην πρώτη θέση µεταξύ των χωρών της κοινότητας και σταθερά στις πρώτες θέσεις
τους τελευταίους µήνες τόσο στο ΕΤΠΑ όσο και στο ΕΚΤ.
Επιτρέψτε µου µια αναφορά, περισσότερο ως µικροµεσαίος
επιχειρηµατίας. Κατά την περίοδο της πανδηµικής κρίσης, οι
συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις ενίσχυσαν την κοινωνική και οικονοµική πολιτική για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων. Στήριξαν οικονοµία, επιχειρήσεις και βεβαίως εργαζόµενους. Και γι’
αυτό αξίζουν θερµά συγχαρητήρια στην πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Επίσης, είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουµε τον σηµαντικό
ρόλο του ανθρώπινου δυναµικού, τους εργαζόµενους της ΜΟΔ,
του ΕΦΕΠΑΕ και όλων των άλλων εµπλεκόµενων υπηρεσιών στην
επίτευξη των στόχων της αξιοποίησης των διαθέσιµων κονδυλίων.
Το σηµερινό νοµοθέτηµα αποτελεί αναγκαία συνθήκη, προκειµένου να ενεργοποιηθούν οι δράσεις για τη νέα προγραµµατική
περίοδο. Αποτελεί το θεσµικό εργαλείο που υπηρετεί απόλυτα
την επίτευξη του στόχου, που εστιάζει στον παραγωγικό µετασχηµατισµό της οικονοµίας, στην ενδυνάµωση της κοινωνικής
συνοχής.
Για τους παραπάνω λόγους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας
καλώ να το υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ.
Τον λόγο τώρα θα πάρει ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ.
Χαράλαµπος Μαµουλάκης.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δράττοµαι της ευκαιρίας προτού εισέλθω στον πυρήνα της τοποθέτησής µου και της εισήγησής µου όσον αφορά το εν λόγω νοµοσχέδιο, από τα λόγια του
συναδέλφου της Συµπολίτευσης, του κ. Χειµάρα περί της αναφοράς του περί µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Ξέρετε, αγαπητέ συνάδελφε, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις
που παρακολουθούµε στενά το τελευταίο διάστηµα, τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον στην πανδηµική κρίση χειµάζονται
ποικιλοτρόπως και ετεροκλίτως. Και το πρόβληµα ξέρετε ποιο
είναι; Ότι δεν βρίσκουν ευήκοα ώτα στην Κυβέρνηση. Εν τοις
πράγµασι, λοιπόν να τονίσουµε στο Σώµα ότι το 80% των επιχειρήσεων, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν διαχρονικά τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας απέχουν
παρασάγγας από οποιαδήποτε µορφή χρηµατοδότησης.
Όπως γνωρίζουµε, οι αυστηροί χρηµατοπιστωτικοί όροι που
θέτουν όλα τα εργαλεία τα οποία η Κυβέρνηση παρέθεσε το προηγούµενο διάστηµα τους θέτουν εκ προοιµίου εκτός χρηµατοδότησης. Και µάλιστα, ήλθε και αυτή η κρίση, η επιπρόσθετη
κρίση, η ενεργειακή πέραν του υγειονοµικού και πανδηµικού σκέλους, που τους βρίσκει και απροετοίµαστους και αθωράκιστους
και έρµαια στις διαθέσεις των µεγάλων εταιρειών. Αυτές οι εταιρείες, οι πολύ µεγάλες εταιρείες, οι οποίες στα χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη µεγεθύνθηκαν ακόµα περισσότερο και
οι ανισότητες οξύνονται, µέρα µε τη µέρα. Και δυστυχώς, αυτή
η απάθεια, αυτή η αβελτηρία, αυτή η κωλυσιεργία της Κυβέρνησης είναι που δηµιουργεί ακόµα µεγαλύτερο πυροδοτηµένο σπιράλ κρίσης.
Είναι κάτι το οποίο δεν µπορούσα να µην αναφέρω. Λίγο πριν
κατέβετε από το Βήµα, κύριε συνάδελφε, αναφέρατε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ πώς αναφέρεστε στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις σε αυτό εδώ το Βήµα
-όχι µόνο εσείς, δεν είναι προσωπικό το ζήτηµα όπως αντιλαµβάνεστε, αλλά γενικότερα η Κυβέρνηση-, διότι αυτό που εµείς
αφουγκραζόµαστε, οι προσλαµβάνουσες που έχουµε από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις όλο το προηγούµενο διάστηµα, είναι
ότι είναι αόρατες για την Κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Εισερχόµαστε στον πυρήνα του νοµοσχεδίου, ένα νοµοσχέδιο
το οποίο αφορά ένα κορυφαίο ζήτηµα χρηµατοδοτικό για τη
χώρα, το ΕΣΠΑ 2021-2027 που όπως γνωρίζουµε και από τις πρακτικές των προηγούµενων ετών, θα κυριαρχήσει σε όλη αυτήν τη
δεκαετία. Είναι λοιπόν, µια πολύ σηµαντική στιγµή. Παρ’ όλο που
η πλειονότητα του νοµοσχεδίου, ο πυρήνας του έχει διαδικαστικές κυρίως κατευθύνσεις, κατά 80% τουλάχιστον, υπάρχει και
ένα κρίσιµο 20% που αναδεικνύουν τις πολιτικές της Κυβέρνησης. Και εδώ έχουµε τη δυνατότητα να αντιπαρατεθούµε µε συγκεκριµένα ζητήµατα, τα οποία θα εκθειάσουµε και εγώ, αλλά και
οι υπόλοιποι οµιλητές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ζητήµατα
σοβαρά, ζητήµατα ουσιαστικά τα οποία χρήζουν άµεσης ανάκλησης, διόρθωσης ή και σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχοµένως και
νοµοτεχνικής βελτίωσης.
Προτού όµως εισέλθω σε αυτήν την ουσιαστική συζήτηση, να
πω κάτι το οποίο νοµίζω αφορά όλους και αφορά και το ελληνικό
Κοινοβούλιο. Αναφέροµαι στην πρόταση του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, του Αλέξη Τσίπρα µόλις προχθές το
απόγευµα προς τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Τασούλα όπου
αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα δηµιουργίας µιας διακοµµατικής
κοινοβουλευτικής επιτροπής, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς όλη την πορεία υλοποίησης και
του Ταµείου Ανάκαµψης, που είναι ένα κορυφαίο ζήτηµα για τη
χώρα και απαιτείται διαφάνεια και θωράκιση και παρακολούθηση
από όλο το σύνολο των κοµµάτων, αλλά φυσικά και για το ΕΣΠΑ
το οποίο συζητάµε σήµερα και την θεσµοθετική του διαδικασία.
Και θα γίνω πιο συγκεκριµένος. Δεν είναι η χώρα µας η πρώτη
ή δεν είναι η πρότασή µας καινοτόµα. Είναι µια καλή πρακτική
που ήδη την έχουν ενστερνιστεί άλλα κοινοβούλια στην Ευρώπη.
Κορυφαία περίπτωση παραδείγµατος είναι το Ευρωπαϊκό Κοινο-
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βούλιο, όπου µάλιστα στελέχη της παρούσας Κυβέρνησης εννοώ δηλαδή, του λαϊκού κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίαςσυµµετέχουν στην συγκεκριµένη επιτροπή -όπως και από την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-, µία επιτροπή η οποία κάνει ακριβώς αυτό
το πράγµα, παρακολουθεί σε κεντρικό επίπεδο τα τεκταινόµενα
και την πορεία υλοποίησης και απορρόφησης των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης. Αυτό λοιπόν, ακριβώς το παράδειγµα ζητούµε
από την Κυβέρνηση -από τον Πρόεδρο της Βουλής θεσµικά, φυσικά και απαιτούνται και κάποιες βελτιώσεις του Κανονισµού- σε
πολιτικό επίπεδο να τις αποδεχθεί και να δείξει στην πράξη ότι
ενδιαφέρεται για τη διαφάνεια, ενδιαφέρεται για την αναβάθµιση
της δηµοκρατίας, καθώς είναι και ζήτηµα δηµοκρατίας πέραν
των υπολοίπων που απασχολεί όλους.
Και πραγµατικά περιµένω σήµερα από τους αρµόδιους Υπουργούς να τοποθετηθούν επί της προτάσεως σε πολιτικό επίπεδο,
προφανώς και έπεται και το Προεδρείο της Βουλής να κινηθεί
αναλόγως, αλλά τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο για να µπορούµε να γνωρίζουµε πραγµατικά τις προθέσεις σας και να µην
µαλώνουµε περί όνου σκιάς για το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Το συγκεκριµένο θέµα είναι κορυφαίο, δεν µπορείτε να µην
απαντήσετε, πρέπει να απαντήσετε επ’ αυτού. Περιµένω και τον
κ. Γεωργιάδη και εσάς, κύριε Τσακίρη, γιατί είναι σηµαντικό. Δεν
µπορεί να λέµε ότι ενδιαφερόµαστε για τη διαφάνεια και όταν
συστήνεται µία επιτροπή, που είναι η επιτοµή του παραδείγµατος
γι’ αυτή την κατεύθυνση, να µη συναινείτε.
Έχω συµπεριλάβει στην τοποθέτησή µου έξι κορυφαία ζητήµατα, τα οποία αναδείχθηκαν και σε επίπεδο επιτροπών τις προηγούµενες µέρες και θεωρούµε ότι είναι εξίσου σηµαντικά και
εξόχως σηµαντικά.
Ξεκινάω µε το πρώτο ζήτηµα, το ζήτηµα των διαχειριστικών
αρχών. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενες επιτροπές, από
το 2014 επί της Κυβέρνησης του κ. Σαµαρά δηµιουργήθηκε –τότε
επρόκειτο να εισέλθει το νέο ΕΣΠΑ 201-2020- υπό την οµπρέλα
του Υπουργείου Ανάπτυξης µία θεσµοθετηµένη διαδικασία, µε
την οποία το Υπουργείο Ανάπτυξης έλεγχε για τον καλύτερο συντονισµό το σύνολο όλων των Υπουργείων. Ελέγχετο ουσιαστικά
η συµβατότητα της εκάστοτε πρότασης, ώστε να µην µπορεί ένα
Υπουργείο να καταθέτει µια πρόταση για το ίδιο και να την ελέγχει το ίδιο. Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα ήλεγχε το σύνολο των
προτάσεων των Υπουργείων µέσω των διαχειριστικών αρχών.
Αυτό λοιπόν περιµέναµε να συνεχιστεί γιατί εκ του αποτελέσµατος –οφείλω να πω- είχε θετικές επιπτώσεις.
Τώρα, ως διά µαγείας –και το τονίζω αυτό, ως διά µαγείας- ένα
Υπουργείο εξαιρέθη αυτής της διαδικασίας: το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο ερώτηµά µας στις επιτροπές «τι συνέβη, γιατί αυτό το Υπουργείο ήταν η εξαίρεση στον κανόνα;», ο
κ. Γεωργιάδης επικαλέστηκε µια συζήτηση µε τον κ. Ράσµουσεν
εν προκειµένω. Μάλιστα, µας παρέδωσε και επτάωρο ηχητικό
usb µε στοιχεία επί της διαδικασίας, για να αποδείξει ότι ουσιαστικά η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να υπάρχει µία εξαίρεση σε αυτό.
Ακούσαµε και τις επτά ώρες. Δεν υπάρχει καµµία, µα καµµία
αναφορά σαφής εν είδει πρότασης της επιτροπής στην Κυβέρνηση. Το ακριβώς αντίθετο. Η Κυβέρνηση ζητούσε την εξαίρεση
του Υπουργείου και µιλήσαµε για τον ηρωικό Γαλάτη κ. Πιερρακάκη, που σε σχέση µε τη ρωµαϊκή λεγεώνα, είναι η εξαίρεση του
κανόνα φαίνεται.
Και το ερώτηµα είναι «γιατί». Γιατί υπάρχει αυτή η εξαίρεση;
Άλλωστε –υποτίθεται- το επιτελικό κράτος διέπεται από τη λογική
τη συµπεριληπτική και πάνω από µια, αν θέλετε, οµπρέλα ελέγχου να βλέπει το σύνολο των Υπουργείων. Τι συµβαίνει; Γιατί
εξαιρείται; Είναι ένα ερώτηµα, το οποίο πραγµατικά προβληµατίζει και δεν απαντάτε. Η απάντηση που εδόθη, δηλαδή διά του
ηχητικού, φάνηκε ότι ήταν σαθρή.
Πάµε σε ένα ζήτηµα εξίσου σηµαντικό, ίσως και το σηµαντικότερο τολµώ να πω απ’ όλα αυτά τα νοµοθετήµατα και τις διατάξεις που µας έχετε φέρει σήµερα. Είναι οι ορκωτοί ελεγκτές.
Ανέφερε ο κύριος Υπουργός ότι η πρόβλεψη περί των ορκωτών
ελεγκτών περιλαµβανόταν από τον νόµο του 2014 και ότι µάλιστα
η διάταξη είχε ενσωµατωθεί το 2016 από την προηγούµενη κυβέρνηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πραγµατικά, κύριοι συνάδελφοι –και µάλιστα θα ήθελα να καταθέσω στο Σώµα ακριβώς λέξη προς λέξη στο στοιχείο του άρθρου 47- ακούστε τη φράση: «Ο ορκωτός λογιστής επιλέγεται
από τον δικαιούχο και η δαπάνη είναι επιλέξιµη στο οικείο πρόγραµµα».
Παρακαλώ θα ήθελα να το καταθέσω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χαράλαµπος (Χάρης) Μαµουλάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι σηµαίνει αυτό; Ο ελεγχόµενος επιλέγει τον ελεγκτή του. Θα
σας πω µόνο ένα παράδειγµα. Δεν είναι τόσο πρόσφατο, αλλά
είναι κοµβικό και πολύ συµβολικό. Φαντάζοµαι ότι ξέρετε την
υπόθεση «ENRON», το 2001, το κορυφαίο σκάνδαλο παγκοσµίως
στον ενεργειακό χάρτη.
Αυτή η κορυφαία εταιρεία, η κολοσσός «ENRON» επέλεξε –
αυτό που λέµε ο ελεγχόµενος να επιλέγει τον ελεγκτή του- την
«ARTHUR ANDERSEN» –επίσης πολύ σηµαντική εταιρεία ορκωτών ελεγκτών και λογιστών- και µέσω αυτής της συναλλαγής –
διότι, όπως αντιλαµβάνεστε, η εταιρεία που θα παρέχει τις
υπηρεσίες ενός ορκωτού ελεγκτή, θα επιδιώκει και άλλες συνεργασίες και αυτό συνέβη και µε την «ENRON»- καταλήξαµε σε ένα
κορυφαίο σκάνδαλο που συγκλόνισε τον οικονοµικό χάρτη εκείνης της εποχής και µε την κυβέρνηση Μπους και τα λοιπά. Ήταν
δηλαδή κάτι σηµαντικό και είναι κλασικό παράδειγµα, η επιτοµή
του παραδείγµατος, ότι υπάρχει conflict of interest, υπάρχει δηλαδή σύγκρουση συµφερόντων και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει
ένα ξεκάθαρο στοιχείο αδιαφάνειας.
Είναι αδιανόητο. Αυτή η «πρακτική Σκυλακάκη», όπως την ονοµάζουµε, γιατί ξεκίνησε από τον κ. Σκυλακάκη µε το Ταµείο Ανάκαµψης, συνεχίστηκε µε τον αναπτυξιακό νόµο. Το έχουµε δει
και στον περιβαλλοντοκτόνο νόµο Χατζηδάκη αντίστοιχα, όπου
εκεί είναι οι ελεγκτές περιβάλλοντος που επιλέγονται από τους
επενδυτές στα ενεργειακά ζητήµατα.
Αυτό πρέπει να σταµατήσει. Αυτό είναι µια κακή πρακτική.
Είναι κακή νοµοθέτηση. Ανοίγουµε διάπλατα την πόρτα σε οποιανδήποτε έκφανση αδιαφάνειας. Και θα ήθελα για άλλη µια φορά
άµεσα να αποσυρθεί αυτή η διάταξη. Αυτή η διάταξη προβληµατίζει. Αυτή η διάταξη εξοργίζει και, αν µη τι άλλο, δεν διέπεται
από τη λογική της χρηστής διαχείρισης. Γιατί µιλάµε για πόρους.
Ο ελεγκτής ελέγχει τον ελεγχόµενο και του εγκρίνει πόρους, του
εγκρίνει χρήµατα σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, σε προγράµµατα
δηλαδή που ουσιαστικά αφορούν και τροφοδοτούνται αυτά τα
προγράµµατα από τους φορολογούµενους, από τους Ευρωπαίους φορολογούµενους.
Τρίτο ζήτηµα, διαδικασία της επιλογής των προϊσταµένων. Νοµίζω ότι συζητήθηκε πολύ στις επιτροπές. Μάλιστα στην ακρόαση φορέων ακούσαµε το σύνολο των εργαζοµένων στις ΜΟΔ,
στα «INTERREG», όπου εκθείασαν το ζήτηµα αυτό. Γιατί το λέµε
αυτό; Διότι, πράγµατι, ανέφερε ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε να ορίσει προϊσταµένους εξαιτίας –λέει- των
προσφυγών στο Συµβούλιο της Επικρατείας και των ενστάσεων
που όντως έγιναν.
Όµως, παρέλειψε εντέχνως να αναφερθεί στους δεκάδες προϊσταµένους που έχουν ήδη τοποθετηθεί από αυτή τη διαδικασία
και ο Υπουργός συµπεριφέρεται σαν να µην υπάρχουν. Παρέλειψε, επίσης, να αναφέρει ότι η προσφυγή στο Συµβούλιο της
Επικρατείας απορρίφθηκε.
Επίσης, ανέφερε ότι δείγµα της αποτυχίας του διαγωνισµού
ήταν ότι είχε παραβιαστεί και η ενδεικτική προθεσµία του νόµου.
Όµως, παραλείψατε να αναφέρετε ότι η δική σας διοίκηση της
ΜΟΔ κατ’ εντολή σας αναζήτησε γνωµοδότηση που να τεκµηριώνει ότι αυτός ήταν λόγος ακύρωσης της διαδικασίας.
Και όµως δεν ήταν. Τίποτε από όλα αυτά δεν απαντά στο κεντρικό ερώτηµα αν η διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκε συνταγµατικά. Τότε γιατί δεν ενσωµατώνεται στον νόµο; Αυτό, κύριοι
συνάδελφοι, θα έδινε κυρίως µια ασφάλεια δικαίου και θα παγίωνε το θεσµό που, όπως όλοι καταλαβαίνουµε, συνάντησε αντιδράσεις. Το βιώσαµε, όπως σας είπα, στην επιτροπή ακρόασης.
Ή, τέλος πάντων, βάλτε στον νόµο µια διαδικασία, όποια κρίνετε
εσείς ως την πλέον πρόσφορη.
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Εσείς αυτό που κάνετε είναι να λέτε ότι κάποτε -δεν ξέρουµε
πότε- θα βγει µια κοινή υπουργική απόφαση, στο εγγύς µέλλον,
αλλά µε µια δηµιουργική ασάφεια, που δεν ξέρουµε τι θα λέει,
που θα προσδιορίζει τη διαδικασία επιλογής για τις θέσεις ευθύνης. Νοµίζω είναι κρίσιµο, σηµαντικό και θα κριθείτε και από τη
στάση σας. Περιµένουµε βέβαια να ακούσουµε την τοποθέτησή
σας.
Πάµε τώρα στο τέταρτο ζήτηµα, κύριοι συνάδελφοι, την υπηρεσία στο «INTERREG». Και αυτό συζητήθηκε αρκετά, θα έλεγα,
στις επιτροπές. Με τον όρο «INTERREG» µιλάµε για διακρατικά
προγράµµατα, τα οποία έχουν και ένα συµβολισµό λόγω της
έδρας του συγκεκριµένου που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
Όµως γι’ αυτό που ευθέως σας κατηγορήσαµε στις επιτροπές,
κύριοι Υπουργοί, είναι ότι χρησιµοποιείτε το νόµο για ρουσφέτια.
Το ζήτηµα µε το «INTERREG» δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να
το δει κανείς. Ο νόµος εξασφαλίζει την υπηρεσιακή συνέχεια
όλων των υπηρεσιών, εκτός από µία! Πάλι εξαίρεση. Ως διά µαγείας και εντός του σχεδίου νόµου δεν βρίσκει κανείς µία αναφορά, µία αιτίαση γιατί σε αυτά τα διακρατικά προγράµµατα του
«INTERREG» δεν ακολουθείται η λογική που ακολουθείται στο
σύνολο καθολικά του υπόλοιπου νόµου.
Τέταρτο ζήτηµα, τα µισθολογικά των εργαζοµένων στις υπηρεσίες του ΕΣΠΑ. Τα ανέφεραν και προχθές οι εκπρόσωποι των
εργαζοµένων. Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι είναι µια ιστορική ευκαιρία να επιτευχθεί µε αυτό το νοµοσχέδιο η εύλογη εξοµάλυνση των διαφορετικών ειδικοτήτων εντός της «ΜΟΔ Α.Ε.».
Να τονίσουµε εδώ ότι υπάρχουν πολλοί µηχανικοί, οικονοµολόγοι, διαφόρων ειδών επιστήµονες που διέπονται από µία ανισοσταθµία, όσον αφορά τις µισθολογικές τους απολαβές. Είναι
χρυσή ευκαιρία τώρα να εξοµαλυνθεί αυτό, να εξισορροπηθεί,
µε πιο δίκαιο τρόπο. Εσείς θα το χρεωθείτε πολιτικά, θα το πιστωθείτε δηλαδή πολιτικά, και δεν έχετε κανέναν λόγο να µην το
κάνετε. Συναίνεση εξάλλου ζητήσατε. Θα έχετε την απόλυτη συναίνεση σε αυτό το ζήτηµα, αν το κάνετε, παρ’ όλο που τα άλλα
τέσσερα βέβαια θέµατα είναι πολύ σηµαντικά, για να πάρετε µια
καθολική συναίνεση. Όµως, γι’ αυτό το ζήτηµα νοµίζω ότι είναι
κάτι ευλόγως δίκαιο και δεν µπορώ να αντιληφθώ ούτε γι’ αυτό
για ποιον λόγο δεν προχωράτε τουλάχιστον σε αυτό.
Πάµε τώρα στο έκτο θέµα, το «Elevate Greece». Άκουσα και
τον κ. Χειµάρα, τον εισηγητή της Συµπολιτεύσεως, προηγουµένως να αναφέρεται σε αυτό.
Δεν έχω, ωστόσο, ακόµα κατανοήσει σε τι αποσκοπεί, κύριε
συνάδελφε, ο νέος θεσµός. Υπενθυµίζω ότι το µητρώο του «Elevate Greece» στην πραγµατικότητα δηµιουργούσε ένα εκ νέου
µητρώο που ήδη υπάρχει στην πλατφόρµα του «Startup Greece»
και το µόνο που προσέθεσε ήταν η υποχρεωτικότητα της εγγραφής σε αυτό το νέο µητρώο, πρακτική εντελώς άχρηστη και έξω
από την ευρωπαϊκή πρακτική, καθώς εξ αντικειµένου αυτές οι
εταιρείες έχουν συχνά πολύ µικρό κύκλο ζωής.
Μας είπε ο κ. Δήµας ότι µέσα σε δεκατρείς µήνες έχουν γίνει
θαύµατα στο πεδίο της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας. Σε δεκατρείς µήνες -το τονίζω- και εν µέσω πανδηµίας! Δεν µας είπε,
όµως, ο κύριος Υπουργός ποιους από τους σκοπούς της εταιρείας δεν µπορούσε ο ίδιος να πετύχει ως Υφυπουργός Έρευνας
και Τεχνολογίας. Δεν µπορούσε η Γενική Γραµµατεία Έρευνας
και Τεχνολογίας να καταγράψει το οικοσύστηµα των νεοφυών
επιχειρήσεων; Δεν µπορούσε η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και
Τεχνολογίας να προσελκύσει «Angel Funds»; Δεν µπορούσε ο κύριος Υπουργός να πηγαίνει σε διεθνείς εκθέσεις συνοδεία εκπροσώπων της κοινότητας των νεοφυών; Μπορούσε και το έκανε και
καλά έκανε. Τι δεν µπορούσε να κάνει ο κύριος Υφυπουργός; Δεν
µπορούσε να εξαιρεθεί από το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει
τις δηµόσιες συµβάσεις και παίζουµε την κολοκυθιά σε τόσες
επιτροπές και σήµερα στην Ολοµέλεια για να δούµε αν ο Υπουργός θα µας πει επιτέλους την αλήθεια, ότι αυτό είναι το πρόβληµά του, η εξαίρεση από το καθεστώς και τη λογική των
δηµοσίων συµβάσεων.
Το πρόβληµα είναι υπαρκτό και το αντιµετωπίζουν πράγµατι
πολλοί φορείς, ο ΕΟΤ, η «Enterprise Greece», που επικαλούνται
και θέλουν να κάνουν έκτακτες δαπάνες για εκθέσεις, καµπάνιες
και ούτω καθεξής.
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Μόνο που εν προκειµένω η χώρα διαθέτει, κύριοι συνάδελφοι,
έναν τέτοιο φορέα και µάλιστα τον διαθέτει από την εποχή του
κ. Σαµαρά, είναι το «Enterprise Greece». Όταν, όµως, ο κ. Δήµας
λέει ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις στον τουρισµό αδυνατούν να
αναπτυχθούν, επειδή δεν υπάρχει µία ανώνυµη εταιρεία υπό την
εποπτεία του, τουλάχιστον υπερβάλλει.
Άρα, οι ρυθµίσεις για το «Elevate Greece» είναι κατά τη γνώµη
µας τουλάχιστον εκ του περισσού –έτσι τις χαρακτηρίζω- για να
µην πω κάτι χειρότερο και δείχνουν αδυναµία, καταδεικνύουν µια
δοµική αδυναµία συντονισµού της ίδιας της Κυβέρνησης και των
επιµέρους υπηρεσιών υπό τη διοίκηση τη δική σας και όχι καmµιά φοβερή διοικητική, ρηξικέλευθη καινοτοµία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και τέλος, κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα ερώτηµα που δεν
αφορά εσάς προσωπικά, είναι ένα διαρκές ερώτηµα που θέτουµε
επί τάπητος και στις επιτροπές, ένα ερώτηµα το οποίο αφορά το
σύνολο της Κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη και στο οποίο δεν µας
έχετε απαντήσει. Εκτιµώ ότι δεν θα απαντηθεί ποτέ. Και γιατί δεν
θα απαντηθεί ποτέ; Γιατί σας εκθέτει και µόνο η αναφορά του
ερωτήµατος. Πώς είναι δυνατόν το ΕΣΠΑ και το Ταµείο Ανάκαµψης να µην βρίσκονται στο ίδιο Υπουργείο, υπό την αιγίδα, υπό
την οµπρέλα του ίδιου Υπουργείου, του ενός Υπουργείου; Πώς
είναι δυνατόν το επιτελικό κράτος, που από την πρώτη στιγµή
της διακυβέρνησης επικαλείται αυτή την επιτελικότητα, να µην
έχει προνοήσει, να µην έχει προβλέψει, να µην έχει δηµιουργήσει
τις απαραίτητες θεσµοθετηµένες νόρµες για να έχει ένα ενιαίο
πλαίσιο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μαµουλάκη,
προσέξτε λίγο τον χρόνο σας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Τι συµβαίνει; Γιατί δύο Υπουργεία; Αυτό πιστεύετε ότι πραγµατικά βοηθάει την εύρυθµη λειτουργία για την απορρόφηση
των χρηµατοδοτικών πόρων και εργαλείων που έχει ανάγκη η
χώρα; Είναι δύσκολη ερώτηση και είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί, όπως και η δεύτερη ερώτηση.
Και εν κατακλείδι -και είναι και ρητορικό, θα έλεγα, το ερώτηµα- κατά πόσον θα απαντήσετε και πώς θα απαντήσετε στο
ερώτηµα της αναγκαιότητος δηµιουργίας αυτής της επιτροπής
παρακολούθησης, που από την έναρξη της τοποθέτησής µου
σας έθεσα; Θα συµφωνήσετε; Θα συναινέσετε; Θα προχωρήσουµε σε µία κοινή διακοµµατική κοινοβουλευτική επιτροπή για
τα τόσο σηµαντικά ζητήµατα που απασχολούν τη χώρα σε επίπεδο ανάπτυξης, Ταµείο Ανάπτυξης και ΕΣΠΑ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μαµουλάκη,
κλείστε, σας παρακαλώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Επειδή, λοιπόν, δεν
πρόκειται να απαντηθούν αυτά τα ερωτήµατα και επειδή η στάση
σας σε όλο αυτό το διάστηµα κατά τη συζήτηση των επιτροπών
δεν ακολουθήθηκε από τις ανάλογες απαντήσεις και τουναντίον
έδωσε ακόµα µεγαλύτερη έµφαση σε πολλά ζητήµατα αδιαφάνειας, όπως αυτά που περιέγραψα, η στάση µας θα είναι να καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο -και όχι µόνο- αλλά να εκθέσουµε
και άλλες πτυχές µέσω των οµιλητών µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται ο ειδικός
αγορητής από το Κίνηµα Αλλαγής, ο συνάδελφος κ. Απόστολος
Πάνας, να πάρει τον λόγο και παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα
των ηλεκτρονικών εγγράφων.
Ορίστε, κύριε Πάνα, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, είναι αδύνατον ανεξαρτήτως του νοµοσχεδίου, όταν έχουµε µπροστά µας µία τόσο έντονη επικαιρότητα και έχουµε και τις ανακοινώσεις οι οποίες υπήρξαν από τον
Πρωθυπουργό και από τους αρµόδιους Υπουργούς, να µην γίνει
µία ουσιαστική αναφορά σε αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν και
ουσιαστικά έχουν έναν αντίκτυπο στην ίδια την κοινωνία µας.
Επιτέλους, λοιπόν, διά στόµατος του Πρωθυπουργού παραδέχθηκε η Κυβέρνηση ότι υπάρχει µία κερδοσκοπία εις βάρος
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των καταναλωτών, µία κερδοσκοπία που εδώ και πολύ καιρό υπογραµµίζουµε συνεχώς ως Κίνηµα Αλλαγής και ΠΑΣΟΚ, αλλά κανείς µάλλον δεν ήθελε να ακούσει. Έπρεπε ο κόµπος να φτάσει
στο χτένι για να γίνει αυτή η παραδοχή, ένας κύκλος παραδοχής
της αισχροκέρδειας που ξεκίνησε πριν τρεις µέρες µε τον ίδιο
τον Πρωθυπουργό να µιλάει για την κερδοσκοπία στην ενέργεια.
Η αργοπορηµένη, λοιπόν, αυτή παραδοχή θα ήλπιζε κανείς
πως θα ήταν η αφορµή για λήψη σοβαρών και ουσιαστικών µέτρων. Κάλλιο, λοιπόν, αργά παρά ποτέ, λέει ο σοφός µας λαός,
αλλά µόνο όταν λαµβάνονται σωστές αποφάσεις.
Τα µέτρα, λοιπόν, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός και έχουν
εξειδικευθεί από το πρωί είναι καθυστερηµένα και ανεπαρκή για
την αντιµετώπιση των δυσµενών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης, συνεχίζοντας στην ουσία µία επιδοµατική πολιτική που ναι
µεν προσδίδει κάτι πρόσκαιρο, αλλά δεν δίνει ουσιαστική λύση.
Πέραν, λοιπόν, τούτου, αποδεικνύεται για ακόµα µία φορά
πόσο δίκιο είχαµε αναφορικά µε την ύπαρξη δηµοσιονοµικών περιθωρίων. Δεν µπορεί κανείς άλλωστε να ξεχάσει τον ειρωνικό
τρόπο µε τον οποίο κυβερνητικά στελέχη αντιµετώπιζαν την τεκµηριωµένη θέση µας για την ύπαρξη αυτών των περιθωρίων.
Υπήρχαν, λοιπόν και υπάρχουν, όπως υπάρχουν και δηµοσιονοµικές δυνατότητες, αλλά η Κυβέρνηση επιλέγει να τις αξιοποιεί
για φοροαπαλλαγές στη µεγάλη ακίνητη περιουσία, όπως µε την
κατάργηση του συµπληρωµατικού ΕΝΦΙΑ που θα επιβαρύνει τον
κρατικό προϋπολογισµό µε 280 εκατοµµύρια ευρώ.
Και ως απόδειξη χρησιµοποιούµε την έκθεση του Γραφείου
του Προϋπολογισµού της Βουλής και τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύµφωνα µε τα οποία η υπεραπόδοση
ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης λόγω αυξηµένου πληθωρισµού υπολογίζεται περίπου στο 1 δισεκατοµµύριο ευρώ το τελευταίο τετράµηνο και 400 εκατοµµύρια ευρώ ήταν µόνο το
διάστηµα Νοεµβρίου-Δεκεµβρίου.
Επιπλέον, το ίδιο το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής µε
την έκθεσή του για το τέταρτο τρίµηνο του 2021 χτύπησε δυνατά
την καµπάνα για την Κυβέρνηση και επιβεβαίωσε την κριτική που
ασκούµε για λανθασµένη στόχευση και µείγµα δηµοσιονοµικής
και αναπτυξιακής πολιτικής. Η τεράστια σωρευτική δηµοσιονοµική επιδείνωση της τάξεως των 30 δισεκατοµµυρίων ευρώ, σύµφωνα µε την έκθεση, δεν κατάφερε να επιτύχει την πλήρη
ανάκαµψη της οικονοµίας του 2021 µετά τη βαθιά ύφεση του
2020, όπως επετεύχθη από την πλειονότητα των χωρών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και ποιο είναι το αποτέλεσµα αυτού, σύµφωνα µε το Γραφείο
Προϋπολογισµού της Βουλής; Είναι πλέον τα δηµοσιονοµικά
όρια να είναι πεπερασµένα, γι’ αυτό και προτείνει και εκείνο µε
τη σειρά του στοχευµένες παρεµβάσεις για την απορρόφηση του
αυξηµένου ενεργειακού κόστους και όχι µόνιµα µέτρα δηµοσιονοµικής χαλάρωσης που δεν σχετίζονται µε το ενεργειακό κόστος.
Όσο, λοιπόν, και αν µας ειρωνεύεστε, η αλήθεια πάντα βγαίνει
στο φως και µε στοιχεία. Επιµένουµε, λοιπόν, στη χρόνια άποψή
µας πως η δηµοσιονοµική ασφάλεια της χώρας απαιτεί µία ελάχιστη πολιτική συναίνεση πάνω στους κύριους άξονες στρατηγικής, µία άποψη που ενστερνίζεται και το Γραφείο
Προϋπολογισµού της Βουλής.
Μόνο, λοιπόν, µε σοβαρές εθνικές πολιτικές θα καταφέρει σε
πρώτο βαθµό η Ελλάδα να ελαχιστοποιήσει ξανά το έλλειµµα του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που τετραπλασιάστηκε τη διετία 2020-2021 και µεσοπρόθεσµα να µπει, επιτέλους, η οικονοµία
µας σε βιώσιµη τροχιά σύγκλισης µε τις ευρωπαϊκές οικονοµίες.
Είπα και χθες µε αφορµή τον πανηγυρισµό του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την εφήµερη πρωτιά σε επίπεδο
απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ κατά την πρώτη ανάγνωση του
νοµοσχεδίου αυτού που σήµερα τίθεται προς ψήφιση, πως εµάς
µας ενδιαφέρει να αναλύουµε τα στοιχεία ουσιαστικά, για να καταλήγουµε και σε σοβαρά συµπεράσµατα που θα βοηθάνε συγχρόνως τη χώρα να βαδίζει στον σωστό δρόµο και δεν θα
σταθούµε στο αν είµαστε πρώτη, δεύτερη ή τρίτη τη µία εβδοµάδα ή την άλλη εβδοµάδα, αλλά στην ουσία. Και η ουσία είναι
µία, αν η απορροφητικότητα υλοποιήθηκε µε τρόπο σωστό, κάτι
το οποίο απ’ ό,τι φαίνεται προφανώς και δεν έγινε, καθώς η χώρα
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µας ήταν η δεύτερη µε µεγαλύτερη ύφεση το 2020 στην Ευρωζώνη και ανάµεσα στις επτά από τις δεκαννέα χώρες της Ευρωζώνης που δεν κατάφεραν το 2021 να αποκαταστήσουν το
χαµένο έδαφος του 2020. Τι νόηµα έχει, λοιπόν, αν η απορροφητικότητα του όποιου ΕΣΠΑ δεν συµβάλλει στην ανάκαµψη και
στην ανάπτυξη που αυτό είναι το ζητούµενο;
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ασφαλώς και ο
πόλεµος που λαµβάνει χώρα αυτή τη στιγµή επηρεάζει την παγκόσµια οικονοµία. Όµως, η κατάσταση που επικρατεί σήµερα στη
χώρα µας άρχισε να δηµιουργείται µήνες πριν τη σύρραξη αυτή,
µε αποτέλεσµα τώρα να επιδεινωθεί ραγδαία. Δεν φταίνε, λοιπόν,
µόνο οι παγκόσµιες συνθήκες. Οφείλετε να προστατέψετε τους
πολίτες από την ακρίβεια και µπορείτε. Δεν είναι προστασία ούτε
µέτρο τα 340 ευρώ χονδρικά σε κάθε οικογένεια µε εισοδήµατα
έως 30.000 ευρώ. Η οικογένεια, δηλαδή, µε τις 31.000 ευρώ µπορεί να τα βγάλει πέρα µε τη βενζίνη στα 2,30 ευρώ και µε όλα τα
είδη διατροφής στον Θεό; Όταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης
στα καύσιµα είναι από τους υψηλότερους της Ευρώπης µε 0,70
το λίτρο και δεν τον µειώνετε για τους µήνες που διαρκεί η ενεργειακή κρίση, τότε πόσο µπορούν να βοηθήσουν οι επιταγές
ακρίβειας και οι επιταγές ενέργειας; Και θα το δείτε αυτό και στο
άµεσο µέλλον.
Γνωρίζετε, λοιπόν, τις προτάσεις µας, αλλά θα επιµείνω και θα
τις ξαναπώ, καλώντας σας να τις ακολουθήσετε, έχοντας µόνο
γνώµονα την άµεση ανακούφιση και τη στόχευση στη στήριξη
των πλέον ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. Αυτός ήταν ο στόχος
της παράταξής µας διαχρονικά και αυτό θέλουµε να κάνουµε.
Καµµία µικροπολιτική σε µας!
Γνωρίζουµε, λοιπόν, όλοι πως τα επιδοµατικού χαρακτήρα
µέτρα δεν θα έχουν το αντίκρισµα που πράγµατι θέλουµε. Το Κίνηµά µας ζητά µόνιµες παρεµβάσεις, δηλαδή πλαφόν στη ρήτρα
αναπροσαρµογής, φορολόγηση των υπερκερδών των ηλεκτροπαραγωγών, µείωση του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά,
µείωση επιτέλους του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα,
αύξηση του κατώτατου µισθού και ένα νέο ΕΚΑΣ για τους χαµηλοσυνταξιούχους. Είναι προτάσεις ουσιαστικές και κοστολογηµένες.
Θα µπορούσαµε να συζητάµε τόσο για την ακρίβεια ως αποτέλεσµα της ενεργειακής κρίσης που ασφαλώς εντάθηκε από τα
νέα γεωπολιτικά δεδοµένα, όσο και για τις ρεαλιστικές και στοχευµένες προτάσεις µας για την ώρα. Όµως, οφείλω –αν και
θεωρώ ότι έχουµε εξαντλήσει ένα πολύ µεγάλο µέρος στο κοµµάτι των επιτροπών- να πούµε κάποια πράγµατα για το νοµοσχέδιο των αναπτυξιακών παρεµβάσεων και τη σύσταση ανώνυµης
εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Επιχειρήσεων».
Από την πρώτη µέρα, µόλις υπήρξε η ανάγνωση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, θέσαµε ενδοιασµούς και προβληµατισµούς,
όπως ακριβώς προέκυπταν από τις σχετικές διατάξεις και όχι ως
προς την αρχιτεκτονική ή σε ό,τι αφορά τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναγνωρίζουµε ότι είναι και το µεγαλύτερο µέρος του νοµοσχεδίου και θα το πράξουµε και ουσιαστικά
σε ό,τι αφορά την ψήφισή του. Οι ενδοιασµοί είχαν να κάνουν µε
τους λόγους για τους οποίους αλλάζετε ριζικά την υφιστάµενη
αρχιτεκτονική των δοµών του ΕΣΠΑ, µε τους λόγους για τους
οποίους επιλέγετε να έρθετε σε ρήξη µε άρτια καταρτισµένο
προσωπικό, όπως αυτό της ΜΟΔ, των αναπτυξιακών προγραµµάτων και ασφαλώς για την απόφασή σας για την κατάργηση της
ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης των προγραµµάτων ευρωπαϊκής
εδαφικής συνεργασίας «INTERREG».
Έχω πει και από το Βήµα των επιτροπών ότι εµείς δεν λέµε
«όχι» στην αξιολόγηση. Απλά πρέπει να µας δώσετε µία ουσιαστική απάντηση για ποιον λόγο καταργείτε µία υπηρεσία και αυτή
τη στιγµή φτιάχνετε µία άλλη –απ’ ό,τι ακούσαµε- και µε τους ίδιους υπαλλήλους. Τι έχει συµβεί; Γιατί γίνεται αυτό, όταν έχουµε
επίσης και ογδόντα έξι φορείς τουλάχιστον, οι οποίοι υποστηρίζουν αυτή τη στιγµή ότι όλα έβαιναν καλώς και τα ευρωπαϊκά
προγράµµατα εν πάση περιπτώσει έδιναν ένα αποτέλεσµα, το
καλύτερο που µπορούσαν, στις περιοχές διασυνοριακά;
Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, πως το παρόν νοµοσχέδιο είναι ως
επί το πλείστον διαχειριστικό για τους ευρωκοινοτικούς πόρους
που προέρχονται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά
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ταµεία για τη νέα χρονική περίοδο 2021-2027 και ουσιαστικά ότι
καθορίζει το πλαίσιο διακυβερνητικής θεσπίζοντας κανόνες για
την προγραµµατική περίοδο, οφείλουµε να τονίσουµε ότι άλλη
µια χρόνια πολιτική θέση του ΠΑΣΟΚ, του Κινήµατος Αλλαγής,
ήταν η ενίσχυση των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων, ώστε να καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος του νέου ΕΣΠΑ.
Έτσι, λοιπόν, κύριε Υπουργέ –διότι εσείς θα πάρετε τις αποφάσεις την επόµενη µέρα για το πώς θα διαχειριστούµε τα κοινοτικά προγράµµατα πανελλαδικά- πρέπει να ενισχύσουµε όσο
περισσότερο γίνεται τα νέα ΠΕΠ, να στηρίξουµε την περιφέρεια,
να στηρίξουµε την αποκέντρωση.
Εµείς, σαν Κίνηµα Αλλαγής, σαν ΠΑΣΟΚ, το πιστεύουµε, το
έχουµε κάνει στο παρελθόν και ευελπιστούµε ότι θα το κάνετε
και εσείς, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει ανάγκη αυτή τη στιγµή η
περιφέρεια και οι νοµοί της χώρας µας.
Γνωρίζουµε, επίσης, πολύ καλά πως ένα επιπλέον και σηµαντικό στοιχείο που λάβατε για τη διαµόρφωση της στρατηγικής
του ΕΣΠΑ 2021-2027 αποτελεί η µελέτη για την περιφερειακή πολιτική της Ελλάδας µετά το 2020, η οποία εκπονήθηκε από τον
Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, «Κέντρο
Επιχειρηµατικότητας Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, Περιφερειών
και Πόλεων», σε στενή συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και υπό την αιγίδα της Επιτροπής
Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του Οργανισµού.
Είναι µία µελέτη που ορθά στόχευε να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο σχεδιασµού της πολιτικής της συνοχής και της
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης κατά την προγραµµατική περίοδο.
Για τη χώρα µας, λοιπόν, πού επικεντρώνεται η συγκεκριµένη µελέτη; Επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ικανότητας των φορέων
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στον σχεδιασµό, την
ανάδειξη καλών πρακτικών για τον σχεδιασµό της προγραµµατικής περιόδου 2021-2027, στον καθορισµό των αναπτυξιακών
προτεραιοτήτων για τον στρατηγικό σχεδιασµό µετά το 2020 στη
βάση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας και των περιφερειών και στην αποτίµηση της εφαρµογής της πολιτικής της
συνοχής στη χώρα και τη διαµόρφωση συστάσεων, έως όµως το
2020, όπου και εκδόθηκε.
Όµως, το 2020 ήταν µία ιδιαίτερη χρονιά, η πρώτη συγκεκριµένα που η χώρα µας ήρθε σε µία πρώτη επαφή µε τις επιπτώσεις της πανδηµικής κρίσης, οι οποίες µάλιστα δεν ήταν τόσο
ορατές όσο έγιναν το 2021, συνυπολογίζοντας µάλιστα και τις
οικονοµικές επιπτώσεις της κλιµατικής κρίσης και της ενεργειακής κρίσης.
Μπορεί, λοιπόν, να αντιληφθεί ο καθένας τις τεράστιες αλλαγές που έχουν σηµειωθεί σε κάθε επίπεδο µέσα σε αυτά τα δύο
χρόνια. Εποµένως, αυτό στο οποίο στηριχθήκατε, την έως τότε
έγκυρη µελέτη του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης, πλέον δεν µπορεί να ανταποκριθεί στη ζώσα πραγµατικότητα.
Γι’ αυτόν τον λόγο, λοιπόν, σας καλώ να προχωρήσετε σε αλλαγές, να ενισχύσετε περαιτέρω τις δυνατότητες των περιφερειακών και τοπικών αρχών, ώστε να εφαρµόσουν ένα πλήρες
φάσµα δράσεων οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης που περιλαµβάνουν όχι µόνο έργα υποδοµής, αλλά και τη στήριξη της
ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, της έρευνας, της ανάπτυξης, της καινοτοµίας, των ανθρώπινων πόρων και
της δηµιουργίας τοπικών θέσεων εργασίας ή και ακόµα της διαχείρισης του περιβάλλοντος, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στη µείωση των εσωτερικών ανισοτήτων µεταξύ των περιφερειών.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πάνα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για νοµοτεχνικές ή
θέλετε να κάνετε παρέµβαση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Για µία παρέµβαση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Για τον κύριο εισηγητή του ΚΙΝΑΛ και την αναφορά του
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στα περιφερειακά προγράµµατα, να πω ότι µε εντολή Πρωθυπουργού αυξήσαµε τα όρια, το συνολικό ποσό των περιφερειακών προγραµµάτων στη νέα προγραµµατική περίοδο στο ένα
τρίτο του συνολικού ποσού για το ΕΣΠΑ. Σε απόλυτα νούµερα
από 5 περίπου δισεκατοµµύρια ευρώ, στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο για τα περιφερειακά προγράµµατα θα πάνε στα
8,06 δισεκατοµµύρια ευρώ. Είναι µία σηµαντική αύξηση του
ποσού γιατί πιστεύουµε πάρα πολύ και εµείς, όπως και εσείς, ότι
η περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα θέλει περαιτέρω ώθηση
και µεγέθυνση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η κ.
Διαµάντω Μανωλάκου από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
«Άνθρακες ο θησαυρός», όπως αποδείχτηκε, η δήθεν στοχευµένη βοήθεια στους πιο ευάλωτους, τη στιγµή που οι συνεχείς
αυξήσεις σε ενέργεια, πρώτες ύλες και βασικά είδη προϋπήρχαν
και εκτοξεύτηκαν µε τον ιµπεριαλιστικό πόλεµο. Οι αυξήσεις στη
χονδρική ρεύµατος ήταν 400% πριν ακόµα ξεσπάσει ο πόλεµος
και πυροδοτήσει ακόµα πιο πολύ τον οικογενειακό προϋπολογισµό που δεν µπορεί να αντέξει µια τέτοια παρατεταµένη ακρίβεια, την ώρα µάλιστα που όπως ακούγεται ετοιµάζονται να
σκάσουν κανόνια στην αγορά εξαιτίας του αυξηµένου κόστους
λειτουργίας κυρίως των µικρότερων επιχειρήσεων, των οικογενειακών. Μόνο στους φούρνους έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά
3.000 ευρώ το κόστος και δεν έχουν οι άνθρωποι να τα πληρώσουν.
Τα µέτρα, λοιπόν, που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση είναι κοροϊδία. Οι αιτίες της ενεργειακής φτώχειας, οι ανατιµήσεις και η
ακρίβεια ζουν και βασιλεύουν. Αυτό είναι το αποτέλεσµα της ευρωενωσιακής πολιτικής απελευθέρωσης της ενέργειας, της απολιγνιτοποίησης και των ενεργειακών ανταγωνισµών, που
εφαρµόζουν οι ελληνικές κυβερνήσεις και πληρώνουν πολύ
ακριβά οι λαοί.
Ο δρόµος παραµένει ανηφορικός για τον λαό µας, γιατί πυξίδα
της σηµερινής Κυβέρνησης, όπως και των προηγούµενων, αποτελούν οι λεγόµενες οικονοµικές αντοχές, δηλαδή η υπεράσπιση
των κερδών των λίγων. Γι’ αυτό δεν κάνετε δεκτή την πρόταση
του ΚΚΕ που θα ανακουφίσει, δηλαδή κατάργηση ΦΠΑ και ειδικών φόρων σε κατανάλωση και άλλα βασικά προϊόντα. Ενδιαφέρεστε µόνο για το πώς θα µοιράσετε δεκάδες δισεκατοµµύρια
στο κεφάλαιο και µέσα και από αυτό το πακέτο του ΕΣΠΑ και του
Ταµείου Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή της απολιγνιτοποίησης,
αλλά και των άλλων ταµείων που συζητάµε και περιέχονται στο
παρόν νοµοσχέδιο, το οποίο τι κάνει; Θεσµοθετεί τη διαχείριση
για τους ευρωκοινοτικούς πόρους που προέρχονται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταµεία για τη νέα περίοδο
2021-2027, σύµφωνα πάντα µε τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε την οποία συµφωνείτε όλοι.
Βέβαια µε παρόµοιο τρόπο τα διαχειριστήκατε όσοι βρεθήκατε
σε κυβερνητικές θέσεις. Ο προηγούµενος νόµος του 2014 που
έχει την ίδια φιλοσοφία µε τον παρόντα χρησιµοποιήθηκε, τόσο
από τις κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ.
Εξάλλου η πρόταση για σύσταση κοινοβουλευτικής επιτροπής
διαβούλευσης και λογοδοσίας για το Ταµείο Ανάκαµψης και το
νέο ΕΣΠΑ, που προτάθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής από τον
Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τι δείχνει; Συναίνεση στη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής για να ενισχυθούν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι σε
συνθήκες κρίσης. Ουσιαστικά ζητά δίκαιο µοίρασµα των κονδυλίων ανάµεσα στους επιχειρηµατικούς οµίλους και την υλοποίηση των αντιλαϊκών µεταρρυθµίσεων που τα συνοδεύουν.
Καθόλου δεν µας κάνει εντύπωση η µορφή συναίνεσης και ας
καταψηφίζει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση το νοµοσχέδιο -και κοινής αποδοχής Υπουργό Υγείας είχε ζητήσει- και καθόλου δεν
αποκλείουµε, για να είµαστε ειλικρινείς, και να σας δούµε σε
κοινή κυβέρνηση µε διάφορες αφορµές, αρκεί να διαφυλάξετε
αυτό το σάπιο σύστηµα.
Διαφάνεια, λοιπόν, ζητάτε για τα πακέτα χρηµατοδότησης που
αφορούν την άµεση στήριξη του µεγάλου κεφαλαίου για να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις ή στηρίζουν µεταρρυθµίσεις που
έχει ανάγκη το µεγάλο κεφάλαιο. Ωστόσο τα πακέτα χρηµατο-
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δότησης δεν είναι δωρεάν. Ο ελληνικός λαός θα κληθεί να τα
αποπληρώσει, κυρίως µέσα από την επιβάρυνση του κρατικού
χρέους. Ωστόσο από αυτούς τους ευρωπαϊκούς πόρους σηµαντικό κοµµάτι καταβάλλει η Ελλάδα. Άρα πρόκειται για ανακύκλωση ήδη δεδοµένων πόρων και η προσπάθεια εµφάνισης του
νέου ΕΣΠΑ σαν καινούργια κεφάλαια που θα χρηµατοδοτήσουν
την ανάκαµψη από την κρίση παραβλέπει πως όλοι οι υπολογισµοί, οι κυβερνητικές προβλέψεις και οι σχεδιασµοί γίνονταν και
πριν την εκδήλωση της τρέχουσας κρίσης λαµβάνοντας υπ’ όψιν
τους πόρους αυτούς. Παράλληλα, η Ελλάδα όπως και τα υπόλοιπα κράτη - µέλη καταβάλλουν άµεσα κεφάλαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον πολυετή προϋπολογισµό και συνεπώς οι
καθαρές ταµειακές ροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το
τι εισπράττει η χώρα µείον το τι καταβάλλει, τελικά είναι σηµαντικά µικρότερο ποσό.
Όµως αν σκεφτεί κανείς πού πήγαν όλα τα προηγούµενα χρόνια οι πόροι των ταµείων από πακέτα Ντελόρ, ΕΣΠΑ, Κοινή Αγροτική Πολιτική, αν βελτιώθηκε η ζωή του λαού ή χειροτέρεψε, τότε
καταλαβαίνουµε πού θα πάνε και οι πόροι αυτών των ταµείων για
τη νέα περίοδο. Εξάλλου µερικά προγράµµατα αποτελούν γέφυρα µε τα προηγούµενα πολυετή προγράµµατα. Βέβαια η διανοµή αυτών των κεφαλαίων έχει αποφασιστεί και καθοριστεί.
Διαµορφώθηκε σε συνθήκες επιβράδυνσης της οικονοµίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης λίγο πριν την επιβράδυνση της προηγούµενης -τώρα µπαίνουµε σε νέα- καπιταλιστικής κρίσης. Αποτυπώνονται οι αναγκαίες προσαρµογές της στρατηγικής της σε
νέες συνθήκες µεγάλου µεγέθους υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου, εξασθένησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο οικονοµικού ανταγωνισµού µε ΗΠΑ και Κίνα -µε τον ιµπεριαλιστικό
πόλεµο αυτό θα ενταθεί ακόµα πιο πολύ-, αλλά και από την
όξυνση της ανισοµετρίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε επίκεντρο τη χρηµατοδότηση της πράσινης ανάπτυξης,
της ψηφιακής οικονοµίας, της έρευνας και τεχνολογίας και της
κοινής αγροτικής πολιτικής που ενσωµατώθηκε στην κοινή διαχείριση. Ταυτόχρονα, υπάρχει δέσµευση κρατών - µελών στη µεταρρυθµιστική ατζέντα που υπαγορεύεται από τις ανάγκες του
κεφαλαίου, σηµατοδοτώντας φτώχεια, ανεργία και µεγάλους κινδύνους συνολικά για τον λαό. Τα βιώνουµε. Θα υπάρχει και συνέχεια χειροτέρευσης δυστυχώς.
Η λαϊκή οικογένεια διαπιστώνει ακόµα µια φορά ότι δεν θα τη
σώσουν τα µεγάλα πακέτα, κρατικές και κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις. Αυτά ήδη συνοδεύονται µε σκληρές αντεργατικές δεσµεύσεις και ελαστικές σχέσεις εργασίας. Συµβασιούχοι αµείβονται
πάµφθηνα και είναι µέσα στην αβεβαιότητα, απασχολούνται µέσω
προγραµµάτων ΕΣΠΑ, καλύπτοντας µόνιµες οργανικές θέσεις, χιλιάδες από αυτούς σε δηµόσιες δοµές, υπηρεσίες, υπουργεία,
σχολεία, νοσοκοµεία, δήµους είναι στο ίδιο αντικείµενο από πέντε
µέχρι και είκοσι χρόνια µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου που ανανεώνονται διαρκώς υπονοµεύοντας τη µόνιµη και σταθερή δουλειά µε δικαιώµατα, ανακυκλώνοντας την ανεργία, καλλιεργώντας
αίσθηµα µειωµένων απαιτήσεων στους εργαζόµενους, γενικεύοντας την προσωρινή και µερική απασχόληση και επιβάλλοντας καθεστώς εργασιακής οµηρίας από κυβερνήσεις και τοπικές
διοικήσεις.
Τους χρησιµοποιούν σαν µοχλό πίεσης ενάντια σε µισθούς, δικαιώµατα, διεκδικήσεις άλλων εργαζοµένων. Εξάλλου και αυτός
ο πακτωλός χρήµατος στους οµίλους θα φορτωθεί µε νέα φορολογικά βάρη και περικοπές κοινωνικής πολιτικής στις πλάτες
του λαού.
Μάλιστα στο παρόν νοµοσχέδιο δεν παραλείπετε να αναφέρετε καθαρά ότι οι εργαζόµενοι που δουλεύουν δέκα και είκοσι
χρόνια σε αυτά τα προγράµµατα µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου θα συνεχίσουν µεν µέχρι το 2030, όµως ρητά
αποκλείεται να αναγνωριστούν οι συµβάσεις τους σαν αορίστου
χρόνου. Θεσµοθετείτε δηλαδή εργαζόµενους χωρίς δικαιώµατα,
πράγµα απαράδεκτο και απάνθρωπο.
Τελικά, η ανάπτυξη µέσα από αυτά τα πακέτα είναι µια και µοναδική στον καπιταλισµό, άδικη και ταξική. Έχει συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά, νόµους σιδερένιους, που δεν αλλάζουν και δεν
αµφισβητούνται παρά µόνο µε τον µαζικό αγώνα και στόχο την
ανατροπή τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πιο ειδικά, µε το παρόν νοµοσχέδιο προωθείτε, πρώτον, την
προσαρµογή στη νέα χρονική περίοδο 2021 - 2027 και τους
νέους ευρωπαϊκούς κανονισµούς για τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που περιγράφονται στα περισσότερα άρθρα από το 1
µέχρι το 67.
Δεύτερον, προσαρµόζετε τον σχεδιασµό και την κατανοµή των
πόρων στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φυσικά
εξυπηρετεί και τους στόχους της αστικής τάξης της χώρας µας
και που έχετε χαράξει µε το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης. Οφέλη
για το εφοπλιστικό κεφάλαιο, που θα επιδοτηθεί για νέα πλοία,
όταν µόνο από τον ιµπεριαλιστικό πόλεµο έχουν τρελά κέρδη
αφού ελέγχουν το 22% του στόλου µεταφοράς LNG παγκοσµίως
και πρωταγωνιστούν στη µεταφορά ρωσικού πετρελαίου προς
Ευρώπη και Μέση Ανατολή.
Τρίτον, οι συνολικοί πόροι για τον σχεδιασµό και τα νέα προγράµµατα του ΕΣΠΑ είναι 26,7 δισεκατοµµύρια και 13,5 περίπου
δισεκατοµµύρια για τη νέα ΚΑΠ. Προωθείτε νέα µέτρα ώστε αυτά
τα δισεκατοµµύρια να απορροφηθούν εύκολα και γρήγορα κυρίως από τους επιχειρηµατικούς οµίλους και όσο το δυνατόν µε
λιγότερους φραγµούς, καθυστερήσεις και ελέγχους.
Τέταρτον, προωθείτε περαιτέρω ιδιωτικοποίηση αφού µεταφέρετε αντικείµενα από το δηµόσιο, όπως µε τους ενδιάµεσους φορείς που θα µπορούν να αποκτήσουν καθήκοντα της
διαχειριστικής αρχής. Αλλά και στο ελεγκτικό πεδίο ο ορκωτός
λογιστής θα κάνει έλεγχο στον δικαιούχο, θα επιλέγεται από
αυτόν και θα πληρώνεται από το πρόγραµµα που θα του εγκριθεί. Βεβαίως δεν είναι καινούργια, αλλά διευρύνονται ακόµα πιο
πολύ.
Πέµπτον, δηµιουργείτε το «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.». Είναι κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
υλοποιεί την εµβάθυνση του ενιαίου χώρου έρευνας και τις κατευθύνσεις που έδωσε γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το διάστηµα 2021 - 2027. Βασικός πυλώνας η ανάπτυξη της
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, µε αξιοποίηση
των αποτελεσµάτων της έρευνας στην οικονοµία, άρα ένα ακόµη
διαχειριστικό µέτρο σε αυτή την κατεύθυνση. Μία εταιρεία τι θα
εξασφαλίσει; Την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση -ιδιωτική, δανειακή- στο Ταµείο Ανάκαµψης, τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων για την είσοδο νεοφυών
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που λειτουργούν σαν γέφυρες
καινοτοµίας στην αγορά, διαµορφώνοντας βασικές συµπράξεις
και κοινή στρατηγική για ένα πιο αποτελεσµατικό πλαίσιο δικτύωσης. Από κατάλογο καινοτόµων εταιρειών προς εξαγορά το αναβαθµίζετε σε προωθηµένη µπίζνα, που θα κεφαλοποιείται όλη
αυτή η διαδικασία, για το κέρδος κι όχι για τις ανάγκες της κοινωνίας.
Έκτον, προωθείτε αλλαγές σε βάρος των εργαζοµένων. Τα
λόγια του Υφυπουργού δεν µας καθησυχάζουν, γιατί ουσιαστικά
αρνείται να τα νοµοθετήσετε. Η κατάργηση της ειδικής υπηρεσίας «INTERREG» στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να καλυφθεί και
νοµοθετικά γιατί, σε τελική ανάλυση, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται ξεκρέµαστοι στην κυριολεξία, ενώ στη ΜΟΔ όπου έχουµε εργαζόµενους µε διαφορετικές µισθολογικές αµοιβές για την ίδια
εργασία θα πρέπει να διορθωθεί και νοµοθετικά να κατοχυρωθούν. Εσείς, λοιπόν, το αρνείστε αυτή τη στιγµή και έχουµε ευχολόγια, µένετε µόνο στα λόγια.
Μπορεί να χαρακτηρίζεται το νέο ΕΣΠΑ υπερόπλο, όµως όχι
για τις ανάγκες του λαού, αλλά του κεφαλαίου. Κάτι ψίχουλα
αφήνετε και για τον λαό, σαν άλλοθι. Εξάλλου σε προτεραιότητα
βάζετε το πρόγραµµα ανταγωνιστικότητας, δηλαδή µετατροπή
των ελληνικών επιχειρήσεων από εσωστρεφείς σε εξωστρεφείς,
σαν βασικό στοιχείο της ελληνικής οικονοµίας. Δεν βάζετε πρώτο
στοιχείο την ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής για κάλυψη κατ’
εξοχήν των αναγκών του λαού και ό,τι περισσεύει να πάει σε εξαγωγές, αλλά βάζετε τις εξαγωγές σαν πρώτο, για περισσότερη
κερδοφορία. Κι όµως, ο ιµπεριαλιστικός πόλεµος έδειξε την
ανάγκη εξασφάλισης αυτάρκειας µε την ανάπτυξη και αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ειδικά στον διατροφικό και ενεργειακό
τοµέα, για τις ανάγκες του λαού και της παραγωγικής διαδικασίας. Και αυτά είναι βασικά στοιχεία µιας στρατηγικής.
Μάλιστα η ανησυχία σήµερα για την ελληνική οικονοµία είναι
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ακόµα µεγαλύτερη αφού ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό του ΑΕΠ
είναι η τουριστική βιοµηχανία. Απ’ ό,τι λέγεται οι επιπτώσεις από
τον ιµπεριαλιστικό πόλεµο, αλλά και το εµπάργκο στη Ρωσία θα
επηρεάσουν δυσµενώς αρκετούς κλάδους της οικονοµίας. Γι’
αυτό λέµε ότι ο σχεδιασµός σας δεν ιεραρχεί τις ανάγκες του
λαού, αλλά την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων. Και
αυτό αφορά και το ΕΣΠΑ και τα άλλα ταµεία. Εξάλλου ούτε τα
ΕΣΠΑ ούτε τα άλλα ταµεία σώσανε τον λαό από τη φτώχεια, που
µεγαλώνει. Αντίθετα, όλο και φτωχότερα γίνονται τα λαϊκά στρώµατα. Η EUROSTAT τον Οκτώβριο του 2021 παρουσίασε στα
όρια της φτώχειας το 27,5% του λαού στη χώρα και το 31,7% για
τον ανήλικο πληθυσµό. Και ήταν στοιχεία του 2020, που έχουν
χειροτερέψει οι συνθήκες ακόµα πιο πολύ από την ακρίβεια και
τον πληθωρισµό.
Έτσι είναι ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Έχει πολύ
γρήγορες εναλλαγές, οικονοµική κρίση, αναιµική ανάπτυξη, νέα
κρίση και ούτω καθεξής. Μόνο που είτε έχουµε καπιταλιστική
ανάπτυξη είτε κρίση ο µισθός και η εκµετάλλευση των εργαζοµένων εντείνεται και τώρα η ανησυχία και η αβεβαιότητα µε την
ενίσχυση των στρατιωτικών εξοπλισµών θα µεγαλώνει. Γι’ αυτό
ο λαός δεν πρέπει να παγιδεύεται στα κάλπικα διλήµµατα µιας
τάχα καλύτερης διαχείρισης του καπιταλισµού, που πολλαπλασιάζονται σε συνθήκες κρίσης από πολλές διαφορετικές φωνές
του αστικού συστήµατος, αλλά να ενισχύσει την πάλη του σε κατεύθυνση ρήξης και σύγκρουσης µε το σύνολο της κυρίαρχης
πολιτικής και των κοµµάτων που τη στηρίζουν. Δίκαια, λοιπόν,
σωµατεία και φορείς οργανώνουν και προσανατολίζονται για πανεργατική απεργία στις 6 του Απρίλη, για υπογραφή συλλογικής
σύµβασης εργασίας µε αυξήσεις, ενίσχυση του λαϊκού εισοδήµατος και φυσικά µε πρώτης σηµασίας ένα µεγάλο όχι στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο και τη συµµετοχή της Ελλάδας.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, το νοµοσχέδιο αυτό ως αντιλαϊκό, αντεργατικό σε βάρος του λαού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο θα πάρει
τώρα ο κ. Βιλιάρδος. Μετά είναι ο κ. Αρσένης και επειδή προφανώς ταυτόχρονα υπάρχουν επιτροπές να διαβάσω και τους έξι
πρώτους οµιλητές εκ του καταλόγου, που είναι ο κ. Ταραντίλης,
ο κ. Αποστόλου, η κ. Λιακούλη, ο κ. Συντυχάκης, ο κ. Λιούτας και
ο κ. Σαρακιώτης. Ο κ. Ταραντίλης κι ο κ. Συντυχάκης είναι εδώ.
Το λέω για να ενηµερωθούν οι υπόλοιποι.
Ορίστε, κύριε Βιλιάρδο, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο περιέχει στην ουσία διαδικαστικές,
εφαρµοστικές ρυθµίσεις για τα νέα κοινοτικά πακέτα, τα ΕΣΠΑ
2021 - 2027 και την ΚΑΠ.
Ειδικότερα, στο άρθρο 1 ρυθµίζει τα από κοινού αναφερόµενα
ως ταµεία, δηλαδή, τα εξής: το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και ούτω καθεξής. Εκτός αυτού, το νοµοσχέδιο καλύπτει µεταναστευτικές
δαπάνες που πλέον υπάγονται στην ανάπτυξη -αν είναι δυνατόνδηλαδή το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταµείο Εσωτερικής Ασφάλειας, καθώς επίσης το µέσον για την χρηµατοδοτική στήριξη της διαχείρισης των συνόρων και την
πολιτική των θεωρήσεων.
Επιπλέον, στα ΕΣΠΑ συµπεριλαµβάνονται και άλλες κοινωνικές δαπάνες, γεγονός που σηµαίνει πως έχει ξεχαστεί πια ο χρυσός κανόνας των επενδύσεων, τα χρήµατα, δηλαδή, να δίνονται
για επενδύσεις, µε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκεί και κοινωνική
πολιτική.
Τέλος, περιλαµβάνει και τις αγροτικές επιδοτήσεις, δηλαδή το
στρατηγικό σχέδιο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων,
καθώς επίσης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής
Ανάπτυξης. Δεν συµπεριλαµβάνεται το Ταµείο Ανάκαµψης που
έχει ρυθµιστεί µε άλλο νοµοσχέδιο, χωρίς όµως να έχουν εισπραχθεί ακόµη χρήµατα, ενώ ενδεχοµένως θα παρακολουθούνται από ειδική υπηρεσία του ΤΑΙΠΕΔ των ξένων.
Αυτό που προξενεί βέβαια πολύ µεγάλη εντύπωση είναι η µη
αναφορά των ποσών που θα δοθούν για όλα αυτά τα προγράµµατα, καθώς επίσης το πώς θα επιµεριστούν ούτε καν από το Γενικό Λογιστήριο.
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Στη συνέχεια, αναφέρονται οι τοµείς των προγραµµάτων
ΕΣΠΑ και «INTERREG» της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας,
δηλαδή στο άρθρο 3, των µεταναστευτικών προγραµµάτων στο
ίδιο άρθρο και της ΚΑΠ στο άρθρο 4, ενώ στο άρθρο 5 αναφέρονται και αναλύονται οι αρµόδιες αρχές των ΕΣΠΑ, «INTERREG» και του Μεταναστευτικού.
Περαιτέρω, στο άρθρο 13 καθορίζονται ενδιάµεσοι φορείς που
θα εµπλέκονται, όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ο
ΟΑΕΔ, κ.λπ..
Στο άρθρο 14 καθορίζεται ως λογιστική αρχή η ειδική υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων» µε τα καθήκοντά της.
Ως αρχή ελέγχου ορίζεται στο άρθρο 17 η Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, καθώς επίσης τα καθήκοντά της για τα ΕΣΠΑ
και την ΚΑΠ, στο άρθρο 19.
Επιπλέον, συστήνεται η Εθνική Αρχή Συντονισµού, στο άρθρο
20, ως συντονιστικός φορέας για τα προγράµµατα ΕΣΠΑ, ενώ
καθορίζεται η διάρθρωση της σε διευθύνσεις και οι αρµοδιότητές τους.
Στο Υποκεφάλαιο Β’ ορίζονται οι επιτελικές δοµές των Υπουργείων στο άρθρο 22, οι οποίες συνεργάζονται µε την ΚΕΔΕ,
καθώς επίσης όροι και προϋποθέσεις χρηµατοδότησης των
έργων. Περαιτέρω ορίζεται µια άλλη δράση οι Ολοκληρωµένες
Χωρικές Επενδύσεις ΟΧΕ και ΟΧΕ ΒΑΑ στο άρθρο 26 ως εργαλείο ολοκληρωµένης χωρικής ανάπτυξης, οι οποίες µπορούν να
χρηµατοδοτηθούν από διάφορα ταµεία όπου εντάσσεται και η
τοπική ανάπτυξη µε την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων σε συνεργασία µε ΟΤΑ.
Στο άρθρο 27 αναφέρονται διάφοροι µηχανισµοί χρηµατοδότησης. Ενώ στο Υποκεφάλαιο Δ’ και στο άρθρο 28, σαν να µην
έφτανε όλη αυτή η γραφειοκρατία, ορίζεται πως η Εθνική Αρχή
Συντονισµού θα µπορεί να οργανώνει θεµατικά δίκτυα µε ενδιάµεσους φορείς και επιτελικές δοµές µε τη συµµετοχή άλλων κοινωνικών εταίρων.
Συνεχίζοντας, καθορίζονται οι Επιτροπές Παρακολούθησης
Προγραµµάτων για τα ΕΣΠΑ 2021 - 2027 στο άρθρο 29, για την
«INTERREG» στο άρθρο 30 και για την ΚΑΠ στο άρθρο 31, καθώς
επίσης ένα Συµβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισµού Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων στο άρθρο 32.
Στο Κεφάλαιο Θ’ αναφέρονται θέµατα προσωπικού που θα
στελεχώσει όλες αυτές τις υπηρεσίες, ενώ στο Μέρος Δ’ παρουσιάζονται λεπτοµέρειες για τον τρόπο υλοποίησης των προγραµµάτων, της ένταξης έργων σε αυτά, τους ελέγχους συµβάσεων,
την επιλεξιµότητα δαπανών και τις παρατυπίες.
Περαιτέρω στο άρθρο 43 εξειδικεύονται οι δαπάνες που περιλαµβάνονται στον τοµέα προγραµµάτων «Τεχνική Βοήθεια και
Υποστήριξη Δικαιούχων», ενώ αφορά σε δράσεις που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική διαχείριση και χρήση των
πόρων, για τη συνεισφορά πόρων στο άρθρο 45, τα είδη στήριξης στο άρθρο 46, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων.
Το άρθρο 49 αναφέρεται στην καταπολέµηση της απάτης, ο
µηχανισµός καταγγελιών στο άρθρο 50 που δεν διευκρινίζει εάν
θα είναι ονοµαστικές ή ανώνυµες, καθώς επίσης στο άρθρο 51 η
αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων των υπαλλήλων. Αναφέρεται ότι θα καθοριστεί πλαίσιο επίδοσης του προγράµµατος και
δείκτες αξιολόγησης, χωρίς όµως να επεξηγείται ποια θα είναι
αυτά ούτε η προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Δεν γίνεται
καµµία αναφορά.
Στο Κεφάλαιο Γ’ αναφέρονται τα Πληροφοριακά Συστήµατα
που θα χρησιµοποιηθούν, τα οποία δεν γνωρίζουµε εάν υπάρχουν ούτε το ενδεχόµενο κόστος τους από το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους εάν δεν υπάρχουν. Αναφέρεται επιπλέον πως τα
Πληροφοριακά Συστήµατα θα είναι διαλειτουργικά στο άρθρο
59 µε τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», το «ΓΕΜΗ», κ.λπ..
Στο Μέρος Ε’ αναφέρεται πως θα καταβάλλονται τα ποσά ενισχύσεως των προγραµµάτων, ενώ στο Μέρος ΣΤ’ ορίζεται η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης για το συνδυασµό των
πληροφοριακών συστηµάτων συν κάποια επιµέρους θέµατα, µεταβατικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις.
Στο Μέρος Η’ ρυθµίζονται κάποιες λεπτοµέρειες για το «Μη-
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τρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων». Η υπηρεσία αυτή µετατρέπεται
σε οµώνυµη «Α.Ε.» µε µετοχικό κεφάλαιο µόλις 200.000 ευρώ και
µε είκοσι θέσεις προσωπικού εκτός του πενταµελούς διοικητικού
συµβουλίου και των εξωτερικών συµβούλων. Αναφέρονται τρόποι εγγραφής εταιρειών και κανόνες λειτουργίας, ενώ στο άρθρο
72 υπάρχει το καταστατικό της. Εκτός από το αρχικό µετοχικό
κεφάλαιο αυτής της εταιρείας το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
αναγράφει πως για τα τέσσερα πρώτα χρόνια το κόστος λειτουργίας της θα είναι 1,5 εκατοµµύριο ευρώ.
Τέλος, στο Μέρος Θ’ υπάρχουν κάποιες επιµέρους τροπολογίες µεταξύ αυτών δε µία ακόµη παράταση της άδειας παραγωγής αντισηπτικών της πανδηµίας -πρέπει να είναι η τέταρτη,
πέµπτη, έκτη, ποιος ξέρει;- έως τις 30-6-2022. Κάποια στιγµή θα
τελειώσει η πανδηµία. Δεν έχουν καταντήσει, αλήθεια, αστείες
αυτές οι παρατάσεις;
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πάντως δεν εµφανίζει κάποιο κόστος για την λειτουργία όλου αυτού του κυκεώνα των επιτροπών για την παρακολούθηση των ΕΣΠΑ ούτε καν για τα
Πληροφοριακά Συστήµατα και την απίστευτη γραφειοκρατία που
δεν καταπολεµήθηκε, άλλα απλά µετατράπηκε σε ψηφιακή. Η κανονική γραφειοκρατία απλά µετατράπηκε σε ψηφιακή σήµερα.
Εύλογα δεν λένε, λοιπόν, οι πολίτες πως αυτά τα έργα δροµολογούνται για το κοµµατικό πελατειακό κράτος; Δίκαιο έχουν.
Συνεχίζοντας στις επιτροπές αναφέραµε τις ενστάσεις µας και
καταθέσαµε τις ερωτήσεις µας για όλα ανεξαιρέτως τα άρθρα
χωρίς να πάρουµε σχεδόν καµµία απάντηση. Ειδικά όσον αφορά
στην ακρόαση φορέων µας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η τοποθέτηση του κυρίου Κακαβά, ο οποίος έκρινε ως πραξικοπηµατική
την πρόσθεση των δεκατριών, δεκατεσσάρων κατ’ εµάς, άρθρων
για την ΚΑΠ, αφού δεν υπήρχαν καν στη διαβούλευση. Ζήτησε,
λοιπόν, την απόσυρσή τους µε την οποία δεν µπορούµε παρά να
συµφωνήσουµε όλοι όσοι είµαστε εναντίον των πραξικοπηµάτων.
Όπως αναφέραµε τώρα στις επιτροπές αυτό που χρειάζεται η
Ελλάδα και το οποίο φαίνεται πως αδυνατεί να δροµολογήσει η
Κυβέρνηση είναι ο σχεδιασµός µιας εθνικής πολιτικής ανάπτυξης
µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα λαµβάνοντας υπ’ όψιν την ενεργειακή παράµετρο, το διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον, τα ανταγωνιστικά µας πλεονεκτήµατα και τους κινδύνους που
αντιµετωπίζουµε ως έθνος.
Πριν από κάθε τι άλλο δε πρέπει να σταµατήσει το ξεπούληµα
της δηµόσιας περιουσίας µας από το Υπερταµείο που δεν ελέγχουµε εµείς σύµφωνα και µε την πρόσφατη απόφαση του Σ.τ.Ε..
Για να µην παρεξηγηθούµε εµείς δεν είµαστε εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων, µε εξαίρεση βέβαια τις κοινωφελείς και τις στρατηγικές µας επιχειρήσεις, αρκεί να παραµένει η παραγωγή στην
Ελλάδα και να εισπράττονται οι σωστές τιµές, αφού προηγηθεί
η εκτίµηση της αξίας τους, η εξυγίανσή τους και ο σωστός προγραµµατισµός.
Συνεχίζοντας, η Κυβέρνηση ισχυρίζεται πως όλα τα προβλήµατα της χώρας θα επιλυθούν µέσω των επενδύσεων, κάτι που
ασφαλώς είναι σε κάποιον βαθµό σωστό, αρκεί να είναι κυρίως
εγχώριες. Κυρίως εγχώριες επενδύσεις χρειάζεται η χώρα µας.
Εν τούτοις, συνεχίζεται η µείωση του παγίου κεφαλαίου της Ελλάδας, οπότε η πτώση των επενδύσεων, αφού οι καθαρές επενδύσεις αφαιρουµένων, δηλαδή, των αποσβέσεων, παραµένουν
αρνητικές, όπως τεκµηριώσαµε στην επιτροπή.
Εποµένως τα περί αλλαγής του οικονοµικού µοντέλου και ανόδου των επενδύσεων είναι ένα ακόµη µεγάλο ψέµα, µε τη συνολική µείωση των καθαρών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου την
περίοδο 2010 έως 2020, που συνεχίστηκε και το 2021 τουλάχιστον στο πρώτο εξάµηνο, να υπολογίζεται στα 93 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Περαιτέρω, το µόνο ίσως θετικό στοιχείο είναι η άνοδος των
εξαγωγών αγαθών, αν και εξουδετερώνεται όσον αφορά στο εµπορικό ισοζύγιο και το ΑΕΠ. Από τι; Απλούστατα από την ακόµη
µεγαλύτερη άνοδο των εισαγωγών λόγω του ανύπαρκτου παραγωγικού µας ιστού -µικραίνει συνεχώς και έχει φτάσει µόλις στο
8%- µε αποτέλεσµα την εκτόξευση του εµπορικού µας ελλείµµατος.
Το γεγονός αυτό τεκµηριώνει πως η ανάπτυξη στην Ελλάδα
παραµένει µη βιώσιµη, θυµίζοντας πως γι’ αυτόν ακριβώς τον
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λόγο επέβαλε το ΔΝΤ τότε, το 2010, τη µείωση των εισοδηµάτων
και του ΑΕΠ µας µε τα µνηµόνια λόγω των αντίστοιχων ελλειµµάτων, δηλαδή, του 2009.
Γενικότερα τώρα παρά την άνοδο των εξαγωγών αγαθών οι
αντίστοιχες επενδύσεις δεν παρουσίασαν ανάλογη αύξηση,
επειδή η πτώση των εγχωρίων εισοδηµάτων ανάγκασε µεν τις
επιχειρήσεις να αυξήσουν τις πωλήσεις τους στο εξωτερικό, για
να αντισταθµίσουν βέβαια τον χαµένο τζίρο τους, χωρίς όµως να
αυξήσουν την παραγωγή, αφού δεν χρειαζόταν, οπότε και τις
επενδύσεις. Με απλά λόγια, δεν αυξήθηκε ο τζίρος τους, οπότε
δεν είχαν κανέναν λόγο να επενδύσουν για να παράγουν περισσότερα.
Με δεδοµένη δε την άνοδο των τιµών της ενέργειας η κατάσταση θα επιδεινωθεί επίσης στον πρωτογενή µας τοµέα, που
υποφέρει επιπλέον από την αύξηση των τιµών των λιπασµάτων,
των ζωοτροφών κ.λπ., ενώ εµφάνισε µείωση των επενδύσεων
κατά 14% και το 2021. Μειώθηκαν οι επενδύσεις στον πρωτογενή
µας τοµέα και το 2021.
Χωρίς φθηνή ενέργεια πάντως κυρίως ως αποτέλεσµα του εγκλήµατος της πρόωρης και χωρίς σχέδιο απολιγνιτοποίησης,
καθώς επίσης του χρηµατιστηρίου ενέργειας, όπου γίνεται κυριολεκτικά πάρτι κερδοσκοπίας -το έχουµε τεκµηριώσει πάρα
πολλές φορές- είναι αδύνατη η ανάπτυξη.
Η απολιγνιτοποίηση δε, µε την αντίστοιχη άνοδο των εισαγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου, µας προκαλεί ακόµη µεγαλύτερη ζηµία από τον πληθωρισµό. Αυξάνει το εµπορικό µας
έλλειµµα ακόµη περισσότερο, ενώ, ταυτόχρονα, µειώνει το ΑΕΠ
µας.
Από την άλλη πλευρά το ύψος των εξαγωγών έχει µικρή συµµετοχή στο ΑΕΠ, ενώ, όπως είπαµε, µειώνεται από τις εισαγωγές
ως ο τελευταίος συντελεστής του ΑΕΠ. Ως εκ τούτου δεν αποτελεί τη λύση που χρειάζεται επειγόντως η ελληνική οικονοµία.
Οπότε παραµένει ως η µοναδική µας ελπίδα το Ταµείο Ανάκαµψης, τα χρήµατα όµως του οποίου έχουν µειωθεί ήδη πληθωριστικά.
Το χειρότερο όλων είναι η κατάρρευση της παραγωγικότητας
των εργαζοµένων µας, µακράν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω των χαµηλών επενδύσεων, στο 69% όταν
της Ιρλανδίας είναι στο 218%, γεγονός που σηµαίνει πως είναι
στην ουσία αδύνατη η αύξηση των µισθών τους χωρίς να κλείσουν πολλές επιχειρήσεις, παρά το ότι ασφαλώς οι µισθοί δεν
είναι βιώσιµοι µε τη σηµερινή ακρίβεια. Ο πραγµατικός πληθωρισµός βέβαια στην Ελλάδα θα ξεκινήσει αν τεθεί σε λειτουργία
το σπιράλ µισθών-τιµών.
Οπότε η δική µας πρόταση ήταν και είναι η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Έτσι θα αυξηθεί ο πραγµατικός µισθός των
εργαζόµενων χωρίς να είναι εις βάρος των επιχειρήσεων και της
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µας, ενώ δεν θα επιβάρυνε
ιδιαίτερα το δηµόσιο, εάν δεν είχε προηγηθεί το έγκληµα της
ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης από τον κ. Χατζηδάκη. Ό,τι πιάνει αυτός ο άνθρωπος στα χέρια του, το καταστρέφει!
Όσον αφορά δε την ακρίβεια, από µήνες τώρα προτείνουµε
τη µείωση του ΦΠΑ στα ήδη πρώτης ανάγκης, στα καύσιµα και
στα αγροτικά εφόδια αναλογικά σε σχέση µε την άνοδο των
τιµών, έτσι ώστε αφ’ ενός µεν να µην υπάρχει δηµοσιονοµική επιβάρυνσης, αφ’ ετέρου το δηµόσιο να µην εισπράττει περισσότερους φόρους, ληστεύοντας κυριολεκτικά τους πολίτες.
Εισπράττει περισσότερους φόρους από την άνοδο των τιµών και
ληστεύει τους Έλληνες.
Ο πληθωρισµός πάντως υπήρχε πριν από τον πόλεµο, θυµίζοντας πως ήταν στο 6,2% τον Ιανουάριο, µε τις τιµές να έχουν
αυξηθεί πάνω από 8% έκτοτε, αφού πέρυσι είχαµε αποπληθωρισµό. Ειδικά για τις χαµηλές εισοδηµατικές οµάδες ήταν στο 14%
τον Ιανουάριο, πριν τον πόλεµο, σύµφωνα µε µελέτη της ΓΣΕΒΕΕ. Εν προκειµένω, εκτός από την ακρίβεια που προκαλεί, έχει
ένα ακόµη σηµαντικό επακόλουθο, δηλαδή µειώνει τις καταθέσεις των Ελλήνων όσον αφορά στην αγοραστική τους αξία. Είναι
εξαιρετικά σηµαντικό ότι ο πληθωρισµός µειώνει τις καταθέσεις
των Ελλήνων. Πρόκειται, δηλαδή, για µια έµµεση φορολόγηση
και δήµευση των καταθέσεων.
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Αν επαληθευτεί το δυσµενές σενάριο του Γραφείου Προϋπολογισµού του Κράτους για ετήσιο πληθωρισµό στο 11% το 2022
οι Έλληνες θα χάσουν σχεδόν 19 δισεκατοµµύρια ευρώ από τις
καταθέσεις τους, ύψους περί τα 170 δισεκατοµµύρια ευρώ. 19
δισεκατοµµύρια θα χάσουν µέσα σε έναν µόλις χρόνο. Εάν το
κράτος δήµευε 19 δισεκατοµµύρια από τις καταθέσεις, θα προκαλούνταν πιθανότατα επανάσταση στη χώρα, κάτι που δεν συµβαίνει σήµερα, επειδή οι καταθέτες δεν το έχουν καταλάβει
ακόµη.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, όσο πιο γρήγορα φύγει η Κυβέρνηση τόσο καλύτερα για τους Έλληνες, οι οποίοι δεν χρειάζονται
άχρηστα γραφειοκρατικά νοµοσχέδια ούτε επιδόµατα µε δανεικά, αλλά µια σωστή µακροοικονοµική πολιτική, που να παράγει
πλούτο και να τον µοιράζει δίκαια σε όλους. Σε κάθε περίπτωση
δεν τη θεωρούµε ικανή να διαχειριστεί ούτε το Ταµείο Ανάκαµψης, ούτε τα ΕΣΠΑ, ούτε την ΚΑΠ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο τελευταίος ειδικός αγορητής κ. Κρίτωνας Αρσένης από το ΜέΡΑ25. Μετά θα ξεκινήσει ο κατάλογος. Βεβαίως
όποια στιγµή θέλει ο παρευρισκόµενος κύριος Υφυπουργός µπορεί να ζητήσει να πάρει τον λόγο για την εισήγησή του.
Έχετε τον λόγο, κύριε Αρσένη.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί και Βουλευτές, το νοµοσχέδιο
αυτό είναι ακόµη µια επιχείρηση της Κυβέρνησης πραγµατικά να
ελέγξει τους αρµούς της εξουσίας, να µην ξεφύγει δηλαδή καµµία µικρή επιχείρηση, κανένας αυτοαπασχολούµενος, κανένα
νοικοκυριό από τη λεηλασία των πέντε επιχειρηµατικών οµίλων.
Τώρα επεκτείνεστε και στο ΕΣΠΑ µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Για να είµαστε ειλικρινείς, το ΕΣΠΑ το ήλεγχαν έτσι και αλλιώς
οι µεγάλες επιχειρήσεις. Πήγαινε στις κατασκευαστικές σε µεγάλο βαθµό. Κάποια ψίχουλα περίσσευαν για τις µικρές. Είναι τέτοια η απληστία τους που θέλουν κι αυτά τα ψίχουλα, κι εσείς
διψάτε να τους εξυπηρετήσετε.
Το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε, το πρόβληµα για το οποίο
θα έπρεπε να φέρνουµε λύσεις σε αυτό το Κοινοβούλιο σε κάθε
νοµοσχέδιο είναι η ακρίβεια και το κλείσιµο των επιχειρήσεων.
Εσείς βρίσκετε αυτή την ακρίβεια και το κλείσιµο των επιχειρήσεων ως ευκαιρία για να συγκεντρωθεί η οικονοµική δραστηριότητα στα χέρια των λίγων επιχειρηµατικών οµίλων και τα σπίτια
των ανθρώπων στα χέρια των αρπακτικών ταµείων.
Έτσι δεν είχατε µία λέξη να πείτε για αυτά στο Ταµείο Ανάκαµψης. Μα, θα µου πείτε, το Ταµείο Ανάκαµψης τι να αφορά για τα
νοικοκυριά;
Ας δούµε τι έκανε η Πορτογαλία. Φωτοβολταϊκά στις στέγες
για να θωρακίσει, για να κάνει παραγωγούς τους πολίτες, τα νοικοκυριά, για να ενισχύσει τα εισοδήµατά τους, για να µη στέλνει
τις ανεµογεννήτριες στη φύση.
Εσείς τι κάνατε; Μας λέτε «Ναι, µα κι εµείς κάνουµε το µεγαλύτερο πρόγραµµα «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον», πενήντα χιλιάδες
νοικοκυριά». Πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά στον αιώνα της κλιµατικής κατάρρευσης και της ακρίβειας;
Θα έπρεπε να έχουµε τα χρήµατα του Ταµείου Ανάκαµψης να
πηγαίνουν σε ένα «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον» για όλα τα νοικοκυριά, για όσα φτάνουν, ξεκινώντας από τα φτωχότερα προς τα
υψηλότερα οικονοµικά στρώµατα.
Θα έπρεπε το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» αυτό να συνοδεύεται µε φωτοβολταϊκά στη στέγη για να γίνουν παραγωγοί οι πολίτες, για
να ενισχυθεί το εισόδηµα που καταρρέει.
Εσείς δεν τα κάνετε βέβαια αυτά, γιατί αν τα κάνατε τα χρήµατα θα πήγαιναν στα νοικοκυριά, θα πήγαιναν στους υδραυλικούς, στους ηλεκτρολόγους, στους αλουµινάδες, στους
µπογιατζήδες, στους οικοδόµους κάθε λογής, θα διαµοιράζονταν στην κοινωνία και θα έφερναν µια έκρηξη ανάπτυξης. Εσάς
σας ενδιαφέρει η ανάπτυξη µόνο των λίγων εις βάρος των πολλών.
Ακούσαµε και το πιο ανεκδιήγητο, σε επίκαιρη ερώτησή µου,
από τον Υπουργό σας, τον κ. Σκρέκα, τη δήλωση της Κυβέρνησης ότι δεν θέλει τα νοικοκυριά να είναι παραγωγοί ρεύµατος.
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Είπε ότι µόνο αυτοπαραγωγοί µπορεί να είναι, να παράγουν την
ενέργεια που καταναλώνουν, όχι να παίρνουν εισόδηµα από την
ενέργεια που παράγουν. Αυτό είναι αδιανόητο. Θέλετε πραγµατικά και τα ψίχουλα και στην ενέργεια και τα ψίχουλα παντού να
τα παίρνουν οι τρεις, τέσσερις, πέντε όµιλοι που δραστηριοποιούνται σε κάθε κλάδο.
Και για να κάνετε όλα αυτά, για να δώσετε όλα τα χρήµατα στον
κλάδο των ΑΠΕ στις τρεις κατασκευαστικές των αιολικών -γιατί
είναι πολλές οι εταιρείες, αλλά τελικά αν δείτε οι άδειες µαζεύονται σε τρεις- τι κάνετε; Τους δίνετε την άδεια πανευρωπαϊκά παράνοµα. Είστε µια Κυβέρνηση καθαρά αντιευρωπαϊκή, που όχι
µόνο παραβιάζει την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, αλλά είµαστε η πρώτη
χώρα σε µη συµµόρφωση µε ευρωπαϊκές καταδικαστικές αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Τον Δεκέµβριο του 2020 αποφασίστηκε η καταδίκη της χώρας
µας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα αιολικά στις «NATURA»
και ιδιαίτερα για τη µη προστασία ενός προστατευόµενου είδους
πανευρωπαϊκά, του λαγόγυρου, ενός είδους σκίουρου. Αυτή τη
στιγµή, ενώ είναι σε χειµερία νάρκη, γίνονται εργασίες στο Βέρµιο στον χώρο ακριβώς που διαβιοί, στον µοναδικό ορεινό χώρο
που διαβιοί. Χάνουµε ακόµα ένα είδος. Την ίδια στιγµή που στον
Ερασίνο χάνουµε ένα είδος στην Αττική, το αττικόψαρο µε τις
εργασίες που κάνατε εκεί πέρα για τα δήθεν αντιπληµµυρικά,
που θα φέρουν µεγάλη καταστροφή και στις πληµµύρες.
Και βέβαια τι άλλο κάνει η Πορτογαλία µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης; Προστατεύει την κοινωνική στέγη, αυτό που πρέπει να
κάνει αυτή τη στιγµή κάποιος σήµερα.
Εσείς τι κάνατε; Με το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» δίνετε 23 δισ. στα
αρπακτικά ταµεία, που ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον τα ονοµάζει servicers, δηλαδή αυτούς που προσφέρουν υπηρεσίες. Ποια είναι η υπηρεσία; Είναι η υπηρεσία της ρευστοποίησης της κατοικίας των
φτωχότερων ανθρώπων. Τους δίνετε 23 δισ. για να βγάλουν τον
κόσµο από τα σπίτια και να τα κρατήσουν, καθώς, λέει, δεν θα
µπορέσουν να βρουν να τα πουλήσουν τα σπίτια αυτά σε αρκετά
υψηλές τιµές.
Κόψτε αυτά τα 23 δισεκατοµµύρια. Καταργείστε το σχέδιο
«ΗΡΑΚΛΗΣ». Απευθύνοµαι και στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεσµευτείτε ότι θα
καταργήσετε το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» και δώστε αυτά τα χρήµατα
εκεί που χρειάζονται, στους ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια
τους, στους ανθρώπους που δεν µπορούν να βάλουν ένα πιάτο
φαΐ µπροστά στα παιδιά τους στο σπίτι τους, γιατί δεν µπορούν
να αγοράσουν τα στοιχειώδη.
Στον αναπτυξιακό επίσης µία λέξη δεν είχατε να πείτε για την
ακρίβεια και το κλείσιµο των επιχειρήσεων. Να πούµε βέβαια ότι
Ταµείο Ανάκαµψης δίνετε έτσι κι αλλιώς 60 δισ. στις µεγάλες επιχειρήσεις και 1,5 δισ. στις µικρές. Σε ποιες µικρές; Σε αυτές που
έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό. Ποιες επιχειρήσεις
από τις µικροµεσαίες έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό
σήµερα; Το 5%. Τι επιχειρήσεις είναι αυτές; Μα είναι βέβαια οι
επιχειρήσεις των µεγάλων οµίλων, που τεχνηέντως ονοµάζονται
«µεσαίες» για να έχουν πρόσβαση και σε αυτά τα κονδύλια.
Τίποτα στον αναπτυξιακό, τίποτα στον προϋπολογισµό. Στον
προϋπολογισµό για το 2022, όχι µόνο δεν προβλέπετε τίποτα για
την ακρίβεια, τίποτε για τις επιχειρήσεις που κλείνουν, αλλά λέτε
και τα αδιανόητα, ότι δεν υπάρχει ακρίβεια, µηδενική ήταν η πρόβλεψη για την ακρίβεια στον προϋπολογισµό του 2022. Δεν θα
υπήρχε πληθωρισµός λέγατε, όταν όλοι ξέραµε τι γινόταν και τι
υπήρχε ήδη. Η ακρίβεια στις τιµές ήταν από τον Μάιο του 2021,
αλλά δεν θέλατε να νοµοθετήσετε γι’ αυτούς τους ανθρώπους,
θέλετε να νοµοθετείτε για τους έχοντες.
Και, επίσης, µας λέγατε ότι δεν υπάρχει ανεργία. Η ανεργία
που προβλέπετε στον προϋπολογισµό σας, του 2022 τον προϋπολογισµό, προβλέπει τους µισούς ανέργους απ’ ό,τι είναι καταγεγραµµένοι στον ΟΑΕΔ. Στον ΟΑΕΔ αυξήθηκαν τον Γενάρη
κατά διακόσιες χιλιάδες, ενώ µε τα δικά σας νούµερα η ανεργία
βαίνει µειούµενη, ακριβώς για να έχετε όλες τις δικαιολογίες να
µη νοµοθετείτε τίποτα γι’ αυτούς τους ανθρώπους.
Και, βέβαια, δεν νοµοθετείτε το παραµικρό για την ακρίβεια
και το κλείσιµο των επιχειρήσεων και στο ΕΣΠΑ, για το κλείσιµο
των επιχειρήσεων που γίνεται µέσα από τα καρτέλ του χρηµατιστηρίου ενέργειας, που νοµοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εφαρµόζετε
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εσείς, εµείς ζητάµε να καταργήσετε το χρηµατιστήριο ενέργειας
και στα δύο κόµµατα. Εσείς δεν το κάνατε.
Σας ζητάµε τουλάχιστον, αφού δεν θέλετε να το κάνετε αυτό,
να κάνετε αυτό που κάνει η Γερµανία. Τι δηλαδή; Η Γερµανία, για
να αποφύγει αυτό που συµβαίνει στην Ελλάδα σήµερα, έχει
βάλει δύο µέτρα, την ελάχιστη επιτρεπόµενη ποσότητα που µπορεί να δίνει κάποιος στο σύστηµα προκειµένου να έχει το δικαίωµα να συµµετέχει, δηλαδή «πάτωµα», το ελάχιστο που
πρέπει να δίνει κανείς, γιατί αν δώσει λιγότερο φεύγει από το σύστηµα, και το άλλο είναι το «ταβάνι» στην τιµή.
Εσείς δεν τα κάνετε αυτά τα δύο. Γιατί δεν τα κάνετε; Μα για
έναν πολύ απλό, λόγο γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι το καρτέλ στην
ενέργεια στην Ελλάδα στηρίζεται σε δύο κόλπα, ένα είναι να παράγει λιγότερη ενέργεια απ’ ό,τι µπορεί κάθε επιχείρηση, προκειµένου να υπάρχει µεγαλύτερη κρίση στη ζήτηση και να
ανεβαίνουν οι τιµές, και, δεύτερον να υπάρχει συµφωνία για την
τιµή της ενέργειας µε την οποία θα πληρώσει το σύστηµα στον
τελευταίο που θα µπει, για να ολοκληρωθούν, να συµπληρωθούν
οι ποσότητες που έχουµε ανάγκη σαν χώρα, οι ενεργειακές ποσότητες.
Τι σηµαίνει αυτό, σε ακόµα πιο απλά λόγια; Η τιµή του τελευταίου κρίνει την τιµή για όλους. Εξ αιτίας του ότι µπαίνουν τελευταία τα ακριβότερα, τα ιδιωτικά εργοστάσια παραγωγής ρεύµατος
από φυσικό αέριο, οι πολίτες πληρώνουν την ενέργεια που κοστίζει µηδέν από τα υδροηλεκτρικά, την ενέργεια που κοστίζει λίγο
από τους λιγνίτες, την ενέργεια που κοστίζει λιγότερο από τις
ΑΠΕ, το ίδιο µε την ακριβή ενέργεια από το φυσικό αέριο. Τα
κέρδη πάνε στις εταιρείες παραγωγής και το πλιάτσικο το βιώνει
το νοικοκυριό. Γι’ αυτό έχουµε τις ακριβότερες τιµές ενέργειας.
Γιατί δεν ακολουθείτε καν το παράδειγµα της Γερµανίας; Πείτε
µας, για ποιον λόγο δεν κάνετε στοιχειωδώς αυτό που κάνει η
Γερµανία; Εµείς σας ζητάµε να καταργήσετε το χρηµατιστήριο
ενέργειας. Εσείς µας λέτε ότι δεν σας αφήνει η Γερµανία. Η Γερµανία όµως παίρνει µέτρα στο εσωτερικό της για την αύξηση
τιµών. Κάνετε τουλάχιστον αυτό.
Απροσχηµάτιστα, δηλαδή, ενισχύετε τις εταιρείες παραγωγής
ρεύµατος; Και µας λέτε «Μα οι πάροχοι ίσα-ίσα βγαίνουν, δεν
βγαίνουν», οι πάροχοι που αγοράζουν το ρεύµα µε την τιµή χονδρικής από τους παραγωγούς. Πείτε µας για τα κέρδη των παραγωγών. Διάβαζα δηµοσιεύµατα για τα υπερµερίσµατα των
ΕΛΠΕ. Διαβάζω τα δηµοσιεύµατα για την υπερκερδοφορία των
παραγωγών ρεύµατος. Γιατί δεν κάνατε κάτι γι’ αυτούς; Μα γιατί
δεν θέλετε να κάνετε. Ο στόχος σας είναι αυτή η υπερκερδοφορία τους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Να µην πούµε, βέβαια, για τη βενζίνη, όπου είναι πάνω από 1,2
ευρώ το λίτρο στη βενζίνη αυτή τη στιγµή ο φόρος καυσίµων.
Δεν βάζετε καν πλαφόν. Δεν βάζετε ένα ταβάνι. Έχει αυξήσει τα
δηµόσια έσοδα από τον φόρο καυσίµων. Ενώ τα νοικοκυριά δεν
έχουν να φάνε και να κινήσουν τα αυτοκίνητά τους, αυξήσατε
κατά 1 δισεκατοµµύριο τα έσοδα του δηµοσίου από τον φόρο
καυσίµων ανερυθρίαστα.
Πώς προχωράτε στο να εργαλειοποιήσετε και το ΕΣΠΑ υπέρ
των λίγων; Κάνετε τη Μονάδα Ελέγχου Περιφερειακών ΕΣΠΑ στο
Υπουργείο Ανάπτυξης, ως δερβέναγα, για να µη σας ξεφύγει τίποτα που θα αποφασίζετε στα ΕΣΠΑ. Φέρνετε τη ΜΟΔ, τη Μονάδα Οικονοµικής Διαχείρισης, αυτή που διαχειριζόταν το ΕΣΠΑ,
σε ασφυξία, έχοντας τριακόσιες αποχωρήσεις και εσείς προσλαµβάνετε εκατό. Κλείνετε το «INTERREG» στη Θεσσαλονίκη και
φέρνετε τους εργαζόµενους σε αβεβαιότητα. Φτιάχνετε ένα καινούργιο σχήµα από την αρχή, χωρίς να µας λέτε για ποιον λόγο.
Σχετικά µε τους εργαζόµενους, µας είπε ο Υπουργός: «Μα, δεν
είναι προφανές ότι τους ίδιους θα προσλάβουµε ξανά; Τι θα κάνουµε; Έχουµε άλλη λύση; Τι θα γίνει; Τους ίδιους θα προσλάβουµε». Δεν το λέτε στον νόµο. Γιατί δεν λέτε ότι θα προσλάβετε
τους ίδιους; Γιατί δεν µιλάτε για τη συνέχιση αυτού του φορέα;
Γιατί δεν µας λέτε ότι θα µείνει η έδρα στη Θεσσαλονίκη, το µόνο
αποκεντρωµένο όργανο διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραµµάτων; Γιατί δεν το κάνετε; Ρωτώ και τους Βουλευτές σας από τη
Θεσσαλονίκη: Πώς το δέχονται αυτό, πώς θα το ψηφίσουν αυτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα διαβάσω και τα λόγια από τους εργαζόµενους στην οικονοµική διαχείριση του ΕΣΠΑ: «Το νοµοσχέδιο αποτελεί µνηµείο
αδιαφάνειας, µε µετακινήσεις, αποσπάσεις, µετατάξεις, αναβαθµίσεις, υποβαθµίσεις, τοποθετήσεις προϊσταµένων κατά το δοκούν. Φέρνει τον «ξαφνικό θάνατο» του γραφείου «INTERREG»
στη Θεσσαλονίκη, του µόνου αποκεντρωµένου. Και βέβαια, κάτι
µας θυµίζει ο «ξαφνικός θάνατος» δηµόσιας υπηρεσίας: Το
«µαύρο» στην ΕΡΤ. Και τότε είχατε βάλει την ΕΡΤ, που την κλείσατε µε το «µαύρο», να φτιάξει τη ΝΕΡΙΤ.
Τώρα κλείνετε το γραφείο «INTERREG» στη Θεσσαλονίκη και
βάζετε τους εργαζόµενους να δουλεύουν µέχρι να κλείσει το
προηγούµενο πρόγραµµα και µέχρι να στηθεί µε τα χρήµατα του
«INTERREG», του δικού τους προγράµµατος, το επόµενο Γραφείο. Ακριβώς ΝΕΡΙΤ - ΕΡΤ!
Δηµιουργείτε νέες υπηρεσίες. Εσείς, Κυβέρνηση του λιγότερου δηµοσίου, ξαφνικά δηµιουργείτε νέες υπηρεσίες, ξαφνικά
δεν σας ενδιαφέρει το δηµοσιονοµικό κόστος, αρκεί να εξυπηρετηθούν τα συµφέροντα αυτών που θέλετε να εξυπηρετήσετε.
Σχεδιάζετε, στην ουσία, την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης
του ΕΣΠΑ. Απλώς, το πρόβληµά σας είναι ότι δεν το επιτρέπει η
ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Προσπαθείτε να το κάνετε µε κάθε τρόπο
που µπορείτε. Με άλλη νοµοθεσία έχετε µπλέξει µέχρι και την
ΕΥΠ, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, στη διαχείριση του
ΕΣΠΑ. Ανεκδιήγητο πράγµα! Καταργείτε τον διαγωνισµό προϊσταµένων. Μας είπε ο Υπουργός: «Μα, θα γίνει ο διαγωνισµός,
απλώς τώρα θα ορίσει ο Υπουργός τούς προσωρινά προϊσταµένους. Μεταβατικοί θα είναι».
Μεταβατικοί δεν είναι οι προϊστάµενοι στα µισά νοσοκοµεία,
οι διοικητές στις µισές ΥΠΕ; Ξέρουµε ότι, όταν λέτε «µεταβατικό»
εσείς, τρία χρόνια µετά ισχύει ακόµα. Τι εννοείτε µε το «µεταβατικό» το ξέρουµε.
Υπάλληλοι, επίσης, όλων των ειδών και ιδιώτες µε απλή εµπειρία θα ασχολούνται µέχρι και για την κατάρτιση του Μητρώου
Εµπειρογνωµόνων. Για τα µητρώα το έχουµε δει, ακόµα και στον
νόµο της φιλοζωικής. Τα µητρώα των φιλοζωικών εταιρειών δεν
τα έχετε φτιάξει ακόµη, έναν χρόνο µετά σχεδόν. Τα µητρώα δεν
τα φτιάχνετε ποτέ. Νοµοθετείτε, όµως, για να κάνετε τις εξαιρέσεις.
Λοιπόν, µε απλή εµπειρία ιδιώτες θα διενεργούν ελέγχους,
ιδιώτες που θα δουλεύουν πιθανόν για τους ελεγχόµενους. Πολύ
βολικό! Επίσης, οι υπάλληλοι που θέλουν να αποσπαστούν στην
ΕΥΠ θα αξιολογούνται από τον διοικητή, λες και είναι ένστολοι.
Επίσης, κατά παρέκκλιση, θα έχουµε δικηγόρους ιδιώτες, χωρίς
τις προϋποθέσεις που θέτει ο νοµοθέτης και σύµφωνα µε τον Δικηγορικό Κώδικα, θα µπορούν δηλαδή αυτοί οι δικηγόροι να ιδιωτεύουν και να είναι ταυτόχρονα δικηγόροι των ελεγχόµενων.
Με δυο λόγια, χρειαζόµαστε να µη µείνουν αυτή τη στιγµή
στον αέρα. Σας καλούµε να δεσµευτείτε τι θα κάνετε µε τους εργαζόµενους στην «INTERREG» της Θεσσαλονίκης. Πρέπει, επιτέλους, να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόµενοι στη διαχείριση των
κοινοτικών κονδυλίων θα αµείβονται όλοι το ίδιο. Δηλαδή, δεν
µπορεί ένας άνθρωπος να κάνει την ίδια δουλειά µε τον διπλανό
του και ο διπλανός του να παίρνει 600 ευρώ. Αυτό, επίσης, πρέπει να καταργηθεί. Είναι έµµεση πίεση στους εργαζόµενους.
Το ΜέΡΑ25 καταψηφίζει αυτό το νοµοσχέδιο προφανώς. Είναι
ένα νοµοσχέδιο που έχει σαν στόχο να κλείσει, να σφραγίσει
τους αρµούς της εξουσίας, προκειµένου τίποτα να µην εµποδίσει
τους πέντε επιχειρηµατικούς οµίλους από τη λεηλασία, το πλιάτσικο ενάντια στα νοικοκυριά, στις µικρές επιχειρήσεις και στους
αυτοαπασχολούµενους.
Θα µας βρείτε απέναντί σας όχι µόνο στη Βουλή αλλά και στον
δρόµο, µαζί µε τα κινήµατα πολιτών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Λοιπόν, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ειδικών αγορητών και των εισηγητών από τις
Κοινοβουλευτικές Οµάδες και εισερχόµαστε στον κατάλογο των
οµιλητών, µε πρώτο οµιλητή -και τον οποίο, βέβαια, καλούµε στο
Βήµα- τον κ. Ταραντίλη Χρήστο από τη Νέα Δηµοκρατία. Θα ακολουθήσει ο κ. Αποστόλου Ευάγγελος, η κ. Λιακούλη, ο κ. Συντυχάκης, ο κ. Λιούτας και ο κ. Σαρακιώτης. Αυτή είναι, δηλαδή, η
πρώτη εξάδα των οµιλητών.
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Έχετε τον λόγο, κύριε Ταραντίλη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η φρίκη του πολέµου, ο χαµός αµάχων και οι εικόνες ξεριζωµού του ουκρανικού
λαού από τη ρωσική εισβολή προκαλούν ανείπωτη θλίψη. Πριν
ακόµα κοπάσουν οι οικονοµικοί κραδασµοί της διετούς υγειονοµικής κρίσης, η παγκόσµια οικονοµία κλυδωνίζεται ακόµα µια
φορά. Η αύξηση του ενεργειακού κόστους, οι διεθνείς ανατιµήσεις σε καύσιµα, τρόφιµα, πρώτες ύλες επηρεάζουν ήδη το διαθέσιµο εισόδηµα των συµπολιτών µας.
Τα άµεσα µέτρα 1,1 δισεκατοµµυρίων ευρώ, που εξήγγειλε
χθες ο Πρωθυπουργός, απευθύνονται στους εντονότερα πληττόµενους συµπολίτες µας και αποτελούν παρεµβάσεις ανακούφισης στην επέλαση του διεθνούς κύµατος ακρίβειας.
Η συζήτηση του προτεινόµενου νοµοσχεδίου σχετικά µε τη
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή των αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2021 - 2027 αποδεικνύει ότι η Κυβέρνηση, παρά τις έξωθεν προκλήσεις, παραµένει
προσηλωµένη στην αναπτυξιακή της στρατηγική και επιχειρεί µε
νοµοθετικές παρεµβάσεις, συντονισµένα και συστηµατικά, να δηµιουργήσει ένα πλαίσιο που στηρίζει ενεργά την οικονοµία και
την αναπτυξιακή τροχιά της χώρας.
Το ΕΣΠΑ 2021 - 2027 για την Ελλάδα είναι το πρώτο µεταξύ
των ευρωπαϊκών χωρών εγκεκριµένο σύµφωνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συνολικοί επενδυτικοί πόροι που θα κατανεµηθούν στην Ελλάδα στη νέα προγραµµατική περίοδο
ανέρχονται σε 26,2 δισεκατοµµύρια ευρώ και είναι σαφώς αυξηµένοι σε σχέση µε την αντίστοιχη κατανοµή των 23 δισεκατοµµυρίων της περιόδου 2014 - 2020.
Από τα χρήµατα αυτά 20,9 δισεκατοµµύρια ευρώ προέρχονται
από τη συµµετοχή των χρηµατοδοτικών ταµείων της Ένωσης,
ενώ τα υπόλοιπα 5,3 δισεκατοµµύρια ευρώ αφορούν στην εθνική
συνεισφορά. Η υλοποίηση των αναπτυξιακών παρεµβάσεων θα
γίνει µε τη χρηµατοδότηση εννέα τοµεακών και δεκατριών περιφερειακών προγραµµάτων, µέσω των οποίων θα επιτευχθούν οι
πέντε στόχοι πολιτικής που θέτουν τα οικεία χρηµατοδοτικά ταµεία.
Οι στόχοι αφορούν στην καινοτοµία, το περιβάλλον, την ανάπτυξη των ψηφιακών υποδοµών και των µεταφορών, τα κοινωνικά δικαιώµατα, όπως η απασχόληση και η εκπαίδευση και τη
χωρική στρατηγική. Με τις προτεινόµενες διατάξεις θεσπίζεται
το πλαίσιο διακυβέρνησης και όλοι οι αναγκαίοι διαδικαστικοί κανόνες σχετικά µε τη διαχείριση, τον έλεγχο και τον συντονισµό,
καθώς και την υλοποίηση του ΕΣΠΑ στη νέα προγραµµατική περίοδο 2021 - 2027.
Η διαµόρφωση του πλαισίου αυτού είναι πρωτίστως απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της χρηµατοδοτικής
στήριξης, σύµφωνα µε το σχετικό ενωσιακό πλαίσιο, όπως αυτό
διαµορφώθηκε µε τον κανονισµό 1060/2021.
Ωστόσο, οι εν πολλοίς τεχνικές αυτές ρυθµίσεις συνθέτουν τον
διοικητικό µηχανισµό µέσω του οποίου θα διασφαλιστεί ο µέγιστος βαθµός απορρόφησης των διαθέσιµων πόρων των χρηµατοδοτικών ταµείων που συµµετέχουν τη νέα προγραµµατική
περίοδο.
Το νοµοσχέδιο διατηρεί σε µεγάλο βαθµό τη φιλοσοφία και τη
διοικητική προσέγγιση που ακολουθήθηκε στον ν.4314/2014 σχετικά µε την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο 2014 - 2020,
η οποία ολοκληρώνεται µε τη χώρα µας να συγκαταλέγεται µεταξύ των πρώτων χωρών σε απορρόφηση κονδυλίων.
Με τις νέες διατάξεις επιχειρείται να διατηρηθεί η πετυχηµένη
βασική δοµή διαχείρισης των προγραµµάτων ΕΣΠΑ και να βελτιωθούν όσες διαδικαστικές δυσλειτουργίες εντοπίστηκαν κατά
τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους µε κύριο στόχο,
βέβαια, τη συνέχιση των υψηλών ρυθµών απορρόφησης, την ταχύτερη εκταµίευση των επιχορηγήσεων, την απλοποίηση των
πληρωµών και τη διασφάλιση ενός περιβάλλοντος διαφάνειας
και ελέγχου.
Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται αφ’ ενός, µέσω της συγκέντρωσης των ρυθµίσεων για το σύνολο των χρηµατοδοτικών ταµείων σε έναν και µόνο νόµο και αφ’ ετέρου, µε στοχευµένες
παρεµβάσεις στη στελέχωση των αρµόδιων επιτελικών δοµών
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των Υπουργείων και µε αποµείωση των περιττών διοικητικών
βαρών στα στάδια προληπτικών ελέγχων και των διαχειριστικών
επαληθεύσεων από τις διαχειριστικές αρχές.
Στο προτεινόµενο νοµοσχέδιο επιχειρείται περαιτέρω η αναβάθµιση του Εθνικού Μητρώου Νεοφυούς Επιχειρηµατικότητας,
γνωστού ως «Elevate Greece», σε αυτόνοµη νοµική οντότητα. Το
µητρώο αυτό συστάθηκε το 2020 στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Καινοτοµίας µε σκοπό τη συγκέντρωση των νεοφυών επιχειρήσεων σε µια επίσηµη βάση δεδοµένων, δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα µιας ενιαίας υλοποίησης στοχευµένων πολιτικών σε
ένα είδος επιχειρηµατικότητας µε προοπτικές ραγδαίας ανάπτυξης και σηµαντικής προστιθέµενης αξίας. Με τις προτεινόµενες
διατάξεις του κεφαλαίου αυτού, το Εθνικό Μητρώο Νεοφυούς
Επιχειρηµατικότητας παίρνει τη µορφή ανώνυµης εταιρείας,
ώστε να αποκτήσει τον απαιτούµενο χώρο ευελιξίας και να ενισχύσει τη διείσδυση της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας στην ελληνική αγορά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µείγµα αναπτυξιακής στρατηγικής της προγραµµατικής περιόδου 2021 - 2027, όπως έχει
άλλωστε διαφανεί και από την προσέγγιση των πρόσφατων
νόµων για την ανάπτυξη, βασίζεται στη διαπίστωση ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας προϋποθέτει την αναµόρφωση του παραγωγικού µοντέλου και την προώθηση της
καινοτοµίας.
Η χώρα αναδείχθηκε το 2021 πρωταθλήτρια στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων. Παρά τις διεθνείς αντιξοότητες στην
οικονοµία, έχει στη διάθεσή της το µεγαλύτερο αναπτυξιακό
πρόγραµµα των τελευταίων δεκαετιών, στο οποίο συναθροίζονται, πέραν των πόρων της προγραµµατικής περιόδου 2021 2027, οι πόροι του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας και
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
Με αυτά τα δεδοµένα το προτεινόµενο νοµοσχέδιο έρχεται να
συµπληρώσει τις πρόσφατες νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, όπως ο αναπτυξιακός νόµος και ο νόµος για στρατηγικές επενδύσεις, διαµορφώνοντας µια νέα, σύγχρονη, βιώσιµη
αναπτυξιακή στρατηγική βασισµένη σε ένα αποδοτικό παραγωγικό µοντέλο που θα διασφαλίσει την οικονοµική πρόοδο και ευηµερία.
Γι’ αυτούς τους λόγους σας καλώ να υπερψηφίσετε το παρόν
νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ταραντίλη.
Ζήτησε τον λόγο -και φυσικά θα του τον δώσουµε- ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Τσακίρης.
Μετά τον Υπουργό θα µιλήσει, όπως έχουµε ανακοινώσει, ο κ.
Αποστόλου, η κ. Λιακούλη, ο κ. Συντυχάκης και µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσακαλώτος.
Ελάτε, κύριε Τσακίρη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµοι κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή συζήτηση
για το νέο σχέδιο νόµου του ΕΣΠΑ για πρώτη φορά µετά από
χρόνια βρίσκει τη χώρα µας στις πρώτες θέσεις της απορροφητικότητας των πόρων.
Ο κύριος Υπουργός προχθές είπε ότι είµαστε πρώτοι, ο κ. Μαµουλάκης χθες είπε ότι είµαστε τέταρτοι και σήµερα ότι είµαστε
δεύτεροι. Για να κλείσει αυτό το θέµα, εδώ και πάρα πολύ καιρό
η χώρα µας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της απορροφητικότητας. Κάθε µέρα τα στοιχεία αλλάζουν και αυτό εξαρτάται από τα
αιτήµατα πληρωµής που κάθε χώρα καταθέτει στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Το σηµαντικό είναι ότι για πρώτη φορά στα χρονικά
όλων των ΕΣΠΑ η χώρα µας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της
απορρόφησης.
Με το παρόν, λοιπόν, σχέδιο νόµου που ψηφίζεται σήµερα
στην Ολοµέλεια της Βουλής ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή των αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2021 2027, σύµφωνα µε τις επιταγές του οικείου ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου, όπως αυτό διαµορφώθηκε µε την έκδοση του κα-
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νονισµού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα επιµέρους ταµεία.
Πρέπει να διευκρινίσουµε πως η προσέγγιση των στρατηγικών
ανάπτυξης της χώρας µας για τη νέα προγραµµατική περίοδο
2021 - 2027 βασίζεται στη διαπίστωση ότι η επιδίωξη της ανταγωνιστικότητας απαιτεί σύνθετη και ολοκληρωµένη δράση για
βελτιώσεις στο ευρύτερο πεδίο της οικονοµικής και κοινωνικής
µας ζωής.
Με το παρόν σχέδιο νόµου επιχειρείται ως πρωταρχικό µας
µέληµα η αντιµετώπιση όλων των δυσλειτουργιών που εντοπίστηκαν κατά τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους µε
την αξιοποίηση και των ευκαιριών που αναδεικνύονται µε τους
νέους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι βασικές µας
επιδιώξεις είναι η αποτελεσµατική διάχυση των ενωσιακών
πόρων, η ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων στις διαδικασίες
παραγωγής έργων, η έγκαιρη ωρίµανση των έργων, των δράσεων, αλλά και των προγραµµάτων, η µείωση της γραφειοκρατίας και η εφαρµογή µιας συνεκτικής πολιτικής υποστήριξης
ειδικών οµάδων δικαιούχων, δήµων ή µεγάλων δικαιούχων σε
συγκεκριµένους τοµείς υλοποίησης δράσεων.
Κυριότερος στόχος µας, όµως, είναι η ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των πόρων επιδιώκοντας ταυτόχρονα
υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας αλλά και απλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης και εκταµίευσης των επιχορηγήσεων. Στην
κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, περιλαµβάνονται εθνικές ρυθµίσεις για
τη λειτουργία ενός αποτελεσµατικού συστήµατος αντιµετώπισης
των περιστατικών απάτης, ενώ, συγχρόνως, προβλέπεται η συγκρότηση ενός διακριτού µηχανισµού υποδοχής καταγγελιών,
αναφορικά µε παράνοµες δράσεις και επεµβάσεις στο πλαίσιο
της λειτουργίας των ταµείων.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο, δηλαδή, το σύστηµα αντιµετώπισης
περιστατικών απάτης, θα ήθελα να µου επιτρέψετε να αναφερθώ
στο θέµα των ελεγκτών που έχει ειπωθεί πάρα πολλές φορές.
Για τους ελεγκτές -οι οποίοι προβλέπονται στο νοµοσχέδιο αυτό,
αλλά και στο προηγούµενο νοµοσχέδιο του ΕΣΠΑ- θα ήθελα να
θυµίσω, για παράδειγµα, τη δράση «Ερευνώ - Καινοτοµώ» τον
Μάιο του 2017 που υποχρέωνε τους δικαιούχους να πάρουν
ελεγκτή. Οι ελεγκτές αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές που εµείς υποχρεώνουµε τους δικαιούχους να τους χρησιµοποιήσουν, προκειµένου και αυτοί να πιστοποιήσουν πως ό,τι έχει κάνει ο
δικαιούχος είναι σωστό.
Οι ελεγκτές αυτοί, οι ορκωτοί λογιστές, δεν εγκρίνουν καµµία
δαπάνη και δεν σηµαίνει ότι µε την υπογραφή τους ο δικαιούχος
παίρνει χρήµατα. Απλά αναλαµβάνουν και αυτοί την ευθύνη µαζί
µε το δικαιούχο πως ό,τι έχει κάνει το έχει κάνει µέσα στο πλαίσιο
της νοµιµότητας. Είναι αυτό που λέµε «τέσσερα µάτια» και διαµοιρασµός της ευθύνης.
Και σε ό,τι αφορά σε αυτό που είπε ο κ. Μαµουλάκης για την
«Arthur Andersen» και το σκάνδαλο στην Αµερική, θυµάµαι πάρα
πολύ καλά το τεράστιο πρόστιµο που είχε καταλογιστεί στην
«Arthur Andersen», γιατί προφανώς είτε παραποίησε είτε αποδέχτηκε στοιχεία τα οποία δεν ήταν σωστά. Εδώ αυτό το κάνουµε
για να διασφαλίσουµε ότι δεν υπάρχει θέµα αναξιοπιστίας.
Συνεχίζω. Η αποτελεσµατική εφαρµογή των διαδικασιών θα
συναρτάται πλέον και από την επιτυχή συνεργασία των ειδικών
υπηρεσιών του ΕΣΠΑ µε τους φορείς υλοποίησης και τους φορείς πολιτικής, η οποία θα διασφαλίζεται µε τη δηµιουργία ειδικών θεµατικών δικτύων συντονισµού και επικοινωνίας. Οµάδες
εκπροσώπων των διαχειριστικών αρχών, των κατά περίπτωση
επιτελικών δοµών, των κοινωνικοοικονοµικών εταίρων και των µεγάλων δικαιούχων αποτελούν τον δίαυλο επικοινωνίας του εκάστοτε προγράµµατος µε σκοπό την εφαρµογή οριζόντιων
λύσεων και παρεµβάσεων.
Τέλος, στο παρόν νοµοσχέδιο περιλαµβάνονται και διατάξεις
οι οποίες έχουν σκοπό να διευκολύνουν την ολοκλήρωση των
δράσεων της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, αλλά
και την οµαλή µετάβαση από την προηγούµενη προγραµµατική
περίοδο στην τρέχουσα, µε την επιτυχηµένη λειτουργία όλων
των αναδιαρθρωµένων υφιστάµενων και νέων δοµών του ΕΣΠΑ.
Για να γίνω πιο σαφής, όσον αφορά τη δοµή του νέου σχεδίου
νόµου, όπως ορίζει το άρθρο 3, τα προγράµµατα της προγραµµατικής περιόδου 2021 - 2027 περιλαµβάνουν επτά τοµεακά προ-
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γράµµατα που λαµβάνουν χρηµατοδοτική στήριξη από ένα ή περισσότερα ταµεία και τα οποία είναι το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το
Ταµείο Συνοχής, δεκατρία περιφερειακά προγράµµατα, ένα τοµεακό πρόγραµµα που λαµβάνει χρηµατοδοτική στήριξη από το
Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης και ονοµάζεται Δίκαιη Αναπτυξιακή
Μετάβαση, ένα τοµεακό πρόγραµµα που λαµβάνει χρηµατοδοτική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας, Αλιείας και
Υδατοκαλλιέργειας.
Επίσης, υπάρχει το «INTERREG» και εδώ να πω ότι δεν καταργείται καµµία υπηρεσία του «INTERREG», ούτε λέει κανένας ότι
δεν θα υπάρξει το «INTERREG» στη Θεσσαλονίκη. Όπως ξέρετε,
σε κάθε προγραµµατική περίοδο οι υπηρεσίες του ΕΣΠΑ αναδιαρθρώνονται ανάλογα µε τους στόχους και τους άξονες του
νέου προγράµµατος. Έτσι, και το «INTERREG» θα αναδιαρθρωθεί προκειµένου να καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες της νέας προγραµµατικής περιόδου. Προβλέπουµε ότι η υφιστάµενη
υπηρεσία µε την υφιστάµενη δοµή της υπάρχει µέχρι τις 31-122023 και αµέσως µετά ξεκινά η νέα, η οποία θα έχει ήδη προετοιµαστεί και προφανώς και οι εργαζόµενοι θα µεταβούν σε αυτή.
Δεν βλέπω πού υπάρχει εδώ το θέµα.
Υπάρχουν και τα Ταµεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2021 - 2027 όπου περιλαµβάνονται τρία προγράµµατα,
όπως το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταµείο
Εσωτερικής Ασφάλειας και το µέσο για τη χρηµατοδοτική στήριξη της διαχείρισης των συνόρων και την πολιτική των θεωρήσεων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νέο σχέδιο νόµου που ψηφίζεται σήµερα δεν είναι ένα νέο νοµοθέτηµα, αλλά στηρίχθηκε σε
βασικές αρχές για να περατωθεί όπως: Στη διατήρηση σε σηµαντικό βαθµό των διατάξεων εφαρµογής του θεσµικού πλαισίου για
το ΕΣΠΑ 2014 - 2020, ο ν.4314, ο οποίος ψηφίστηκε τον Νοέµβριο του 2014 και έτυχε ευρείας αποδοχής. Ελάχιστες παρεµβάσεις και τροποποιήσεις έγιναν επί του νόµου κατά το διάστηµα
2014 - 2022. Στην ενσωµάτωση στο Εθνικό Δίκαιο των απαιτήσεων των κανονισµών που αφορούν στο σύστηµα διαχείρισης και
ελέγχου της νέας προγραµµατικής περιόδου 2021 - 2027. Στην
εναρµόνιση µε το περιεχόµενο του εγκεκριµένου ΕΣΠΑ 2021 2027. Στην άµεση ενεργοποίηση του συστήµατος διαχείρισης και
ελέγχου µέσω του ορισµού των νέων δοµών µε διατήρηση ή µετεξέλιξη των υφιστάµενων και της αυτοδίκαιης µετάβασης του
προσωπικού. Στην ελαχιστοποίηση του κόστους εγκατάστασης
και λειτουργίας των νέων συστηµάτων και φυσικά στη συνέχιση
της λειτουργίας των ειδικών υπηρεσιών των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως αντιλαµβάνεστε, το νέο
σχέδιο νόµου έχει σκοπό να οδηγήσει τη χώρα µας για πρώτη
φορά στη νέα ψηφιακή εποχή και επίσης στη νέα «πράσινη»
εποχή και να αµβλύνει τις µέχρι σήµερα ανισότητες αλλά και να
οδηγήσει στη διαφάνεια όλες τις διαδικασίες, προστατεύοντας
µε κάθε τρόπο τους δικαιούχους. Στόχος του νοµοσχεδίου είναι
η γρήγορη και ασφαλής απορρόφηση των νέων πόρων, ώστε η
χώρα µας να παραµείνει στις πρώτες θέσεις απορρόφησης των
ευρωπαϊκών κρατών αλλά -πιο σηµαντικά- να συνεχίσει να βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά.
Σας καλώ να υπερψηφίσετε τον νέο νόµο για πιο ασφαλείς,
γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό.
Επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Ευάγγελος Αποστόλου από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
Έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω
από τις τροπολογίες.
Κύριε Υπουργέ, µου φαίνεται ότι δεν ξέρετε τι σας γίνεται σχετικά µε τις τροπολογίες. Άλλα ανακοινώνετε, άλλα στηρίζετε και
ιδιαίτερα για ζητήµατα που έχουν σχέση µε τον αγροτικό χώρο.
Γιατί σας το λέω αυτό; Διότι πριν περίπου µια βδοµάδα είχε
υπάρξει κάποια ανακοίνωση µε συγκεκριµένη υπουργική από-
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φαση που αφορούσε ζητήµατα, προβλήµατα που έχουν προκύψει µετά την ολοκληρωτική καταστροφή της βόρειας Εύβοιας.
Τελικά αυτό το καταθέσατε σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών που αυτή την ώρα συζητείται στην Επιτροπή Οικονοµικών, αλλά το πήρατε πίσω και το φέρνετε τώρα εδώ ως
τροπολογία γιατί; Επειδή αύριο κυβερνητικό κλιµάκιο µεταβαίνει
στη βόρεια Εύβοια για να ανακοινώσει υποτίθεται τη λύση ζητηµάτων, θέλετε να έχει ήδη περάσει και προηγούµενα από τη
Βουλή, δηλαδή καθαρά επικοινωνιακή διαχείριση. Ξεκαθαρίζουµε: Και µε τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις δεν απαντάτε στην
αγωνία των πληγέντων της βόρειας Εύβοιας για να παραµείνουν
στα χωριά τους. Αυτό είναι το βασικό ζητούµενο και αυτό δεν το
έχετε µέχρι σήµερα προσεγγίσει.
Και έρχοµαι και σε αυτές που ανακοινώθηκαν από τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σήµερα το πρωί. Μιλάτε για την
κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου από την
1η του Γενάρη. Γιατί; Αφού το έχετε εξαγγείλει πριν επτά-οκτώ
µήνες, άρα έπρεπε να ξεκινήσει η διαδικασία από την εξαγγελία
της. Επίσης, µιλάτε για µείωση του ΦΠΑ των λιπασµάτων από το
13% στο 6%, όταν υπάρχουν λιπάσµατα που είναι στο 24% και
ιδίως αγγίζουν κηπευτικές καλλιέργειες, υδρολιπάνσεις. Αφορούν το φυτοπροστατευτικό θειάφι και γενικότερα άλλες ευαίσθητες καλλιέργειες. Ξεκαθαρίστε το. Για όλα, λοιπόν, αυτά η
συγκεκριµένη παρέµβαση φέρνει τον ΦΠΑ στο 6%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα αφορά κυρίως σε προβλέψεις και δεσµεύσεις της χώρας
µας για τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών πόρων του Ταµείου Συνοχής της επόµενης προγραµµατικής περιόδου. Σε πολύ
µεγάλο βαθµό είναι ίδιες µε αυτές του ισχύοντος νόµου του
ΕΣΠΑ, του 4314/2014, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν έγινε ουσιαστική προσπάθεια βελτίωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών
και των λοιπών αγκυλώσεων που προκαλούσαν στην εφαρµογή
των κοινοτικών προγραµµάτων και στην απορρόφηση των πόρων
την περίοδο 2014 - 2020.
Και επειδή το 50% αυτών των πόρων αφορούν σε επιδοτήσεις
και ενισχύσεις του αγροτικού χώρου, θα αναφερθώ, πριν µπω τις
παρατηρήσεις µου για το τωρινό νοµοσχέδιο, στον τρόπο που
διαχειρίστηκαν τις ανάλογες δεσµεύσεις που ανέλαβαν οι κυβερνήσεις της περιόδου 2008 - 2014. Θα σταθώ σε δύο περιπτώσεις,
τις ανακτήσεις και τις δηµοσιονοµικές διορθώσεις. Οι ανακτήσεις
αφορούν σε καταλογισµούς που υποχρεώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει η χώρα µας σε περιπτώσεις που έδωσε
ενισχύσεις χωρίς την έγκρισή της. Τέτοιου χαρακτήρα θεωρήθηκαν οι ενισχύσεις του πακέτου Χατζηγάκη το 2008 και το 2009,
οι ρυθµίσεις των χρεών των συνεταιρισµών, καθώς και άλλες για
τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε συνολικά την ανάκτηση
1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση απειλούσε
ότι θα προσφύγει στο γενικό δικαστήριο για να ζητήσει την καταδίκη της Ελλάδας για τη µη συµµόρφωση και την επιβολή σε
βάρος της χρηµατικής ποινής, απειλώντας µάλιστα ότι θα τη συνδέσει µε τις κοινοτικές ενισχύσεις.
Στις δηµοσιονοµικές διορθώσεις, δηλαδή στα πρόστιµα, που
αφορούσαν στην κακή διαχείριση των ενισχύσεων, κυρίως της
κτηνοτροφίας, τα πράγµατα ήταν χειρότερα. Ειδικά από το 2010
έως το 2014 µε τη διαχείριση των βοσκοτόπων, όταν στέλνατε
τα κοπάδια από την Ήπειρο στην Πελοπόννησο και από τη
Θράκη στη Στερεά Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε
πρόστιµα συνολικού ύψους 1,3 δισεκατοµµύριο ευρώ. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι το αποτέλεσµα για τον αγροτικό χώρο ήταν
δυσβάστακτο, όταν το συνολικό κόστος ξεπερνούσε τα 2,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ήταν ένα τίµηµα που το επιβαρύνθηκε όλη η
ελληνική κοινωνία.
Αυτή την κατάσταση βρήκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Τι
σας παραδώσαµε εµείς το 2019; Στους καταλογισµούς αποµειώσαµε το ποσό στα 110 εκατοµµύρια ευρώ από 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ και το σηµαντικότερο όλων ήταν ότι καταφέραµε να
διαχειριστούµε αυτά τα προβλήµατα, βάζοντας τάξη και στις
πληρωµές. Όσον αφορά δε τα πρόστιµα στις δηµοσιονοµικές
διορθώσεις ήταν πρωτοφανές το ότι ήδη 500 εκατοµµύρια έχουν
επιστραφεί και µάλιστα για τα υπόλοιπα, µέχρι το 1,1 δισεκατοµµύριο, θα υπάρξουν αποφάσεις επιστροφής, γιατί τεκµηριώσαµε
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και τη συγκεκριµένη περίπτωση πάρα πολύ σωστά.
Το νοµοσχέδιο αφορά διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης που έχουν σχέση µε την υλοποίηση του στρατηγικού
σχεδίου της νέας ΚΑΠ 2023 - 2027 και δεν περιλαµβάνονταν στα
αρχικά σχέδια που δόθηκαν στη δηµοσιότητα προς διαβούλευση. Συνεπώς δεν δόθηκε επαρκής χρόνος στους θεσµικούς
φορείς για την εξέταση των συγκεκριµένων άρθρων και τη διατύπωση απόψεων.
Για παράδειγµα προβλέπεται η σύσταση µιας ειδικής υπηρεσίας για την εφαρµογή παρεµβάσεων του πυλώνα 1, γεγονός
που δεν τεκµηριώνεται επαρκώς ώστε να αιτιολογείται η σκοπιµότητα σε σχέση µε τις υφιστάµενες ανάγκες και αρµοδιότητες
των υπηρεσιών του Υπουργείου. Αντίστοιχα, ενστάσεις εγείρονται και για το πλήθος των επιτελικών δοµών ΕΣΠΑ στα Υπουργεία, των οποίων η αποτελεσµατικότητα έχει έντονα
αµφισβητηθεί την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, ενώ δηµιουργούνται και προβλήµατα µε τις αρµοδιότητες και τη λειτουργικότητά τους σε σχέση µε τις οργανικές µονάδες και τις
υπηρεσίες των Υπουργείων.
Οι προβλέψεις του νοµοσχεδίου που αφορούν στην επιλογή
προϊσταµένων µονάδων και υπηρεσιών του ΕΣΠΑ για τη µεταβατική περίοδο, ουσιαστικά καταργεί την αξιοκρατική διαδικασία
που θεσπίστηκε και ξεκίνησε να εφαρµόζεται επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δηµιουργώντας εύλογα ερωτήµατα για τις προθέσεις της
σηµερινής Κυβέρνησης. «Τακτοποίηση "ηµετέρων" σε θέσεις ευθύνης» λέγεται αυτό.
Αλλά για να µην γκρινιάζετε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας,
αναφέρω και κάτι θετικό, την πρόβλεψή σας για τον ορισµό της
ΕΔΕΛ ως φορέα πιστοποίησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως οργανισµού
πληρωµών της ΚΑΠ. Είναι στη σωστή κατεύθυνση, καθώς πρόκειται για δηµόσια αρχή µε µεγάλη εµπειρία στους ελέγχους.
Είναι η ίδια αρχή ελέγχου για το ΕΣΠΑ. Ενώ ταυτόχρονα εξοικονοµούνται και πόροι που αναλώνονται σε συµβάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ µε ιδιωτικές εταιρείες για το συγκεκριµένο έργο. Αυτό που
χρειάζεται η ΕΔΕΛ είναι να στελεχωθεί µε το απαραίτητο προσωπικό.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας,
καταθέτουµε προτάσεις και λύνουµε προβλήµατα. Εσείς τι κάνετε; Συνεχίζετε να χαρακτηρίζετε εποποιία την κυνική οµολογία
του Δηµάρχου Σπάρτης ότι µε το µοίρασµα χρηµάτων στην
Ηλεία παραµονές των εκλογών του 2007 η Νέα Δηµοκρατία γύρισε το παιχνίδι.
Κλείνω µε ένα ερώτηµα: δεν θα απαντήσει τελικά κάποιος -και
ιδιαίτερα ο τότε Πρωθυπουργός- γι’ αυτές τις τακτικές;
Σας ευχαριστώ που µε ακούσατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Ιλχάν Αχµέτ από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
χθες ακούσαµε τον Πρωθυπουργό στο διάγγελµά του να υποστηρίζει πως νιώθει τις δυσκολίες και τις αγωνίες των πολιτών
όταν ανοίγουν λογαριασµούς ρεύµατος στο σπίτι κι όταν το
βλέµµα κοιτά το ράφι του σουπερµάρκετ ή τον µετρητή της βενζίνης.
Ο κύριος Πρωθυπουργός χρησιµοποίησε δύο λέξεις: δυσκολίες και αγωνίες. Όχι, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είναι απλώς δυσκολία ή αγωνία. Πρόκειται για απόγνωση και για θυµό. Εγώ θα
σας εξηγήσω γιατί οι δύο αυτές λέξεις είναι αυτές που νιώθεις
σήµερα Έλληνας.
Πρόκειται για θυµό. Πρώτον, οι πολίτες βρίσκονται σε απόγνωση και είναι βαθιά θυµωµένοι. Θύµωσαν όταν ο Υπουργός
Ενέργειας και Περιβάλλοντος τους συµβούλεψε να κλείνουν
τους θερµοσίφωνες και να µην αφήνουν ούτε ένα φως αναµµένο.
Δεύτερον, θυµώνουν καθηµερινά καθώς παρακολουθούν τη ζωή
τους να υποβαθµίζεται τη στιγµή που οι λίγοι και εκλεκτοί συνεχίζουν να πλουτίζουν ή να αµείβονται µε εξωφρενικά µισθούς.
Τρίτον, θύµωσαν όταν άκουσαν πως οι φτωχοί δεν έχουν αυτοκίνητο.
Όµως νιώθουν και σε απόγνωση όταν ο συνταξιούχος των 600
ευρώ λαµβάνει µηνιαίως λογαριασµούς που ξεπερνούν τη σύνταξή του και βρίσκεται σε απόγνωση. Ο µισθωτός του βασικού
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µισθού βλέπει στην Ελλάδα του 2022 στο σουπερµάρκετ ως πολυτέλεια και είναι σε απόγνωση. Ο Έλληνας αγρότης, ο Έλληνας
παραγωγός βλέπει τις τιµές στο πετρέλαιο κίνησης ντίζελ που
έφτασε στα 2 ευρώ το λίτρο, την αύξηση τιµών των λιπασµάτων,
των ζωοτροφών, την ακραία ακρίβεια στο ρεύµα και τις καταστροφές από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες και είναι σε απόγνωση.
Τέταρτον, η µέση ελληνική οικογένεια νιώθει πως βρίσκεται σε
«πόλεµο» και προσπαθεί να στοκάρει µακαρόνια και ρύζι για να
προλάβει τις ανατιµήσεις και την ακρίβεια και, ναι, είναι σε απόγνωση. Το δυναµικό κοµµάτι της κοινωνίας, οι νέοι εργαζόµενοι,
συνεχίζουν να µένουν µε τις οικογένειές τους αναβάλλοντας να
στήσουν το δικό τους νοικοκυριό, αναβάλλοντας αποφάσεις
ζωής, γιατί οι τιµές των ενοικίων είναι εξωπραγµατικές και είναι
σε απόγνωση.
Αυτή η απόγνωση και ο θυµός είναι βέβαιο πως δεν θα θεραπευτούν από το σχετικό χθεσινό διάγγελµα του Πρωθυπουργού
και τα µέτρα που ανακοινώθηκαν, µέτρα που έρχονται µε σηµαντική καθυστέρηση για την αντιµετώπιση των δυσµενών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης, µέτρα που όχι µόνο δεν επαρκούν
αλλά µοιάζουν µε ασπιρίνη.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, το Κίνηµα Αλλαγής και ο
Πρόεδρός του κ. Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και εκατό ηµέρες, τέσσερις µήνες, συνεχώς σας υποβάλλουν προτάσεις και σας λέµε
πως και δηµοσιονοµικά περιθώρια υπάρχουν και περιθώρια για
γενναίες παρεµβάσεις υπάρχουν. Εσείς, όµως, κύριοι της Κυβέρνησης, επιλέγετε να µας ειρωνεύεστε κάνοντας λόγο για περιορισµένες δηµοσιονοµικές δυνατότητες ή για το πώς βλέπουµε
λεφτόδενδρα που δεν υπάρχουν. Όµως τι βλέπουµε εµείς θα
σας πούµε σε λίγο.
Αυτό που βλέπουµε εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής είναι η έκθεση
του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής και τα στοιχεία του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύµφωνα µε τα οποία η υπεραπόδοση ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης λόγω της αύξησης των τιµών και πληθωρισµού υπολογίζονται περίπου στο 1
δισεκατοµµύριο ευρώ το τελευταίο τετράµηνο. Άρα, δηλαδή,
έχουµε αύξηση στα έσοδα 1 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Αυτό που βλέπουµε εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής και δεν το βλέπετε εσείς είναι πως συνεχίζετε να αξιοποιείτε τον δηµοσιονοµικό
χώρο που υπάρχει για φοροαπαλλαγές στους λίγους. Το είδαµε
µε την κατάργηση του συµπληρωµατικού ΕΝΦΙΑ που επιβαρύνει
τον κρατικό προϋπολογισµό µε 280 εκατοµµύρια ευρώ και ευνοεί
τους λίγους έχοντες µεγάλη ακίνητη περιουσία.
Αν πραγµατικά ενδιαφέρεστε για τη µεσαία τάξη, για τους πολλούς, για τους πιο αδύναµους, για τους αγρότες, γι’ αυτούς που
πραγµατικά βάλλονται από το κύµα της ακρίβειας, υιοθετήστε
επιτέλους τις δικές µας προτάσεις, του Κινήµατος Αλλαγής και
του Προέδρου µας.
Ποιες είναι αυτές οι προτάσεις; Βάλτε πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρµογής µε την οποία παραµιλάει όλη η κοινωνία. Φορολογείστε τα υπερκέρδη των ηλεκτροπαραγωγών. Μειώστε τον ΦΠΑ
σε βασικά καταναλωτικά αγαθά.
Μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιµα, όχι µόνο
µε 10 ή 15 σεντς σαν επιδότηση και µόνο για τρεις µήνες. Αυξήστε τον κατώτατο µισθό, δίνοντας προοπτική στους νέους και ξαναδώστε αξιοπρέπεια στους χαµηλοσυνταξιούχους µε ένα νέο
ΕΚΑΣ. Στηρίξτε αποτελεσµατικά τους αγρότες σε όλη την Ελλάδα και ιδίως στη Θράκη. Είναι το ελάχιστο που µπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τους πιο ευάλωτους της κοινωνίας.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, το χθεσινό διάγγελµα του
Πρωθυπουργού φανερώνει την αγωνία της κυβερνητικής παρατάξεως. Γιατί δεν το βλέπετε εσείς; Τι βλέπετε; Ότι αντιλαµβάνεστε πως η κοινωνία βράζει. Αισθάνεστε και εσείς στην
ανασφάλεια, τον φόβο, την απόγνωση, τον θυµό και γι’ αυτό αφήνετε να εξελίσσεται η συζήτηση για πρόωρες εκλογές ή για αλλαγή του εκλογικού νόµου. Δεν θα πέσουµε όµως εµείς στην
παγίδα σας. Δεν αποπροσανατολιζόµαστε. Θα συνεχίσουµε να
κάνουµε προτάσεις και να δίνουµε λύσεις στα µεγάλα προβλήµατα που γονατίζουν σήµερα την κοινωνία. Όποτε κι αν στηθούν
οι κάλπες, εµείς θα είµαστε έτοιµοι µε προτάσεις συγκεκριµένες
προς τους πολίτες για µια προοδευτική διέξοδο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για το παρόν νοµοσχέδιο που συζητάµε, κύριε Πρόεδρε, θέλω
να πω ότι αν και κατά 70% αφορά την τυπική έγκριση κάποιων
οδηγιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι’ αυτόν τον λόγο συµφωνούµε επί της αρχής, όµως τα ειδικότερα άρθρα αυτού, ιδίως
όσον αφορά τους υπαλλήλους και τις εργασιακές τους σχέσεις
έχουµε επιφυλάξεις, γι’ αυτό και θα τις καταψηφίσουµε, διότι δεν
έγινε επαρκής διαβούλευση και νοµίζουµε πως δεν υπάρχει µια
σχέση δίκαιη ως προς τους υπαλλήλους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο των επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής
18 Μαρτίου 2022.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 524/14-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Ιωάννη Δελή προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε
θέµα: «Την κατάσταση στα νηπιαγωγεία και το ωράριο των νηπιαγωγείων».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 525/14-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών,
µε θέµα: «Την ουσιαστική αντιµετώπιση των προβληµάτων στις
αποζηµιώσεις για αποκατάσταση των ζηµίων σε κτήρια από τις
κατολισθήσεις του Φεβρουαρίου 2019, σε περιοχές του Δήµου
Πλατανιά Π.Ε. Χανίων Κρήτης».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 2089/7-1-2022 ερώτηση του Βουλευτή Εύβοιας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευάγγελου Αποστόλου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα:
«Η νέα προκήρυξη της παράκαµψης Χαλκίδας αυξάνει το κόστος
και µειώνει την αποτελεσµατικότητα».
Και τώρα καλούµε στο Βήµα τον κ. Συντυχάκη από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πραγµατικά ο λαός µας, οι λαϊκές οικογένειες, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία του λαού ζει τη δική της τραγωδία. Υπάρχει
βέβαια και µια πολύ ισχνή µειοψηφία που «φυσάει τον παρά» και
φυσικά δεν την αφορούν. Και αναφέροµαι στις αυξήσεις στις
τιµές των καυσίµων και του ρεύµατος που µέσα σε έναν χρόνο
έχουν ξεπεράσει το 400%, µε τον πληθωρισµό πραγµατικά να
σκαρφαλώνει πριν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στο 7,2%
κάνοντας στην κυριολεξία φύλλο και φτερό το λαϊκό εισόδηµα
και βυθίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκά σπίτια όλο και πιο
µέσα στη φτώχεια.
Χθες ο Πρωθυπουργός σε µια απίστευτη τηλεοπτική υποκρισία και για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τις συνεχείς ανατιµήσεις που έχουν γονατίσει τον λαό, ανακοίνωσε µέτρα
κοροϊδίας και µάλιστα, σε αποστροφή του λόγου του, οµολογώντας το ψέµα του και για να προλάβει τις επικρίσεις αποκάλυψε
ιδίως την αλήθεια. Τι είπε; Πριν σπεύσουν, λέει, κάποιοι να µιλήσουν για παροχές «ψίχουλα», εγώ σας λέω ότι έβαλα πάνω απ’
όλα τη δηµοσιονοµική σταθερότητα. Για να µη διαταραχθούν τα
κέρδη των οµίλων, λέµε εµείς. Όχι τις ανάγκες του λαού, όχι την
προστασία του εισοδήµατος των λαϊκών εισοδηµάτων, αλλά
πάνω από όλα την προστασία και την ανάκαµψη του κεφαλαίου
της πράσινης µετάβασης για να προχωρήσουν οι µονοπωλιακοί
όµιλοι ανεµπόδιστα, σε ένα κλίµα φορολογικού παραδείσου και
κινήτρων για τις νέες πράσινες µπίζνες.
Άνθρακας λοιπόν, ο θησαυρός. Παροχές κοροϊδίας, 22 λεπτά
επιδότηση στο λίτρο για εξήντα λίτρα βενζίνης τον µήνα και 27
λεπτά για τα νησιά. Αυτό είναι το µεγάλο όφελος για τους καταναλωτές. Δηλαδή, µόλις 13 ευρώ τον µήνα και 16 ευρώ για τους
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νησιώτες. Απίστευτη κοροϊδία. Και δεν φτάνει µόνο αυτό αλλά η
Κυβέρνηση εµφανίζει αυτές τις αυξήσεις σχεδόν ως ουρανοκατέβατες. Προσπαθείτε να κρύψετε ότι ο λαός καλείται να επωµιστεί ξανά το βάρος των αυξήσεων και τις βαριές θυσίες. Διότι,
όλοι σας, οι δικές σας κυβερνήσεις, τόσο του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας Δηµοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ προηγουµένως εφάρµοσαν πιστά τις κατευθύνσεις αυτής της ληστοσυµµαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, µετατρέποντας ένα δικαίωµα σε πανάκριβο εµπόρευµα, που θα παίζει στα χρηµατιστήρια για να θησαυρίζουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι.
Αυτό που σήµερα πράττει η Νέα Δηµοκρατία, τον δρόµο της
τον έστρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ας µην παριστάνει ο ΣΥΡΙΖΑ την
αθώα περιστερά. Έχει συµµετοχή στον φόνο και, µάλιστα,
ενεργή συµµετοχή. Πάνω στη δική του πολιτική χτίζει σήµερα η
Νέα Δηµοκρατία. Όλοι µαζί! Νέα Δηµοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ,
ΠΑΣΟΚ, ενωµένοι σαν µια γροθιά είχατε ψηφίσει το τρίτο µνηµόνιο το 2015, µε βάση το οποίο το 17% των µετοχών της ΔΕΗ βρέθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ προκειµένου να πουληθεί. Συµφωνήσατε να
πέσει το µερίδιο της ΔΕΗ στο 50% του συνόλου της αγοράς για
να εξασφαλίσετε τα κέρδη των ιδιωτικών εταιρειών. Ας µας πει,
λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ: επί δικής του κυβέρνησης δεν µπήκε η χώρα
στο χρηµατιστήριο ενέργειας, δίνοντας πράσινο φως για νέες
επιχειρηµατικές ευκαιρίες, για να επιτευχθούν κέρδη σε απόδοση και ανταγωνιστικές τιµές, όπως µας έλεγε τότε; Ο ΣΥΡΙΖΑ
που κάνει σήµερα το κορόιδο δεν είναι που υποχρέωνε τη ΔΕΗ,
µε τις ΝΟΜΕ, να πουλά το ρεύµα που παράγει κάτω του κόστους
στους ανταγωνιστές της και ακριβά στους καταναλωτές για να
καλύψει τη χασούρα της;
Αυτές τις αρπαχτές των οµίλων πληρώνει σήµερα ο λαός που
εσείς τότε, όλοι µαζί, τις βαφτίζατε επιχειρηµατικές ευκαιρίες.
Όλοι, λοιπόν, παρέα µαζί οδηγήσατε τη χώρα στο έγκληµα της
απολιγνιτοποίησης και στα πράσινα φέσια, σε µια λογική «ο ρυπαίνων πληρώνει», για να επιδοτηθούν αδρά οι πανάκριβες ΑΠΕ,
µε τη στροφή στο φυσικό αέριο ως ένα καύσιµο «γέφυρα».
Τις συνέπειες όλων αυτών και τους ανταγωνισµούς των επιχειρηµατικών οµίλων, των ιµπεριαλιστικών κέντρων, µε επίκεντρο
και την ενέργεια, ανταγωνισµούς τους οποίους είναι χωµένη «ως
τα µπούνια» και η ελληνική αστική τάξη, πληρώνει τώρα ο λαός
και µε την ενεργειακή φτώχεια και µε µεγάλους κινδύνους για τα
κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας.
Οι ενεργειακοί σχεδιασµοί που βρίσκονται σε εξέλιξη, µε το
ξέσπασµα του ιµπεριαλιστικού πολέµου στην Ουκρανία ρίχνουν
κι άλλο λάδι στη φωτιά -ακόµα δεν είδαµε τίποτα- που τροφοδοτεί αυτή την τρελή κούρσα των τιµών. Σχεδιασµοί που δεν έχουν
να κάνουν µε την εξασφάλιση φθηνότερης ενέργειας για τον
λαό, αλλά για τη διαµάχη µεταξύ ισχυρών µονοπωλιακών οµίλων
για τις αγορές και τους ενεργειακούς διαδρόµους.
Η πολιτική εµπλοκή της χώρας σε αυτό τον ιµπεριαλιστικό πόλεµο στην Ουκρανία, µε ευθύνες και της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΣΥΡΙΖΑ είναι η συνέχεια της ίδιας πολιτικής που γίνεται για
λογαριασµό των ιδίων συµφερόντων και έχει στόχο να βγουν πιο
ισχυροί οι µονοπωλιακοί όµιλοι πάντα σε βάρος του λαού. Ο
λαός καλείται να πληρώσει ξανά για τα συµφέροντα του κεφαλαίου. Πλήρωσε την ανάπτυξη, πλήρωσε την οικονοµική κρίση,
πληρώνει τις επιπτώσεις της πανδηµίας, πληρώνει τον πληθωρισµό µε την ενεργειακή φτώχεια να απλώνεται όλο και περισσότερο και καλείται να πληρώσει και τις νέες θυσίες και τις
πολεµικές ανατιµήσεις. Πληρώνει πανάκριβα την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, για την πρόνοια, για να σπουδάσει τα παιδιά
του και εσείς λέτε «Μη µιλάς, µη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς». Δηλαδή, τα κεφάλια µέσα. Του κλέβετε τον ιδρώτα για λογαριασµό
της πλουτοκρατίας και την ίδια στιγµή έχετε την αδιαντροπιά να
του λέτε ότι πρέπει να δείξει αυτοσυγκράτηση, σύνεση, νηφαλιότητα, χωρίς λαϊκισµούς, βαφτίζοντας τις διαµαρτυρίες, την
αγανάκτηση, τις διεκδικήσεις των εργαζοµένων, των συνδικάτων
ως λαϊκισµό. Πουλάτε, δηλαδή, ψέµα. Πουλάτε απίστευτο ψέµα
λέγοντας ότι δεν διαθέτει η χώρα µας απεριόριστους πόρους,
όταν όµως για να ενισχύσετε τις «πράσινες» µπίζνες, τους κατασκευαστικούς οµίλους, τους µεγαλοξενοδόχους που ξεχειλίζουν
οι τσέπες τους από χρήµα ως διά µαγείας εµφανίζονται µε τον
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τρόπο παντού: 32 δισεκατοµµύρια από το Ταµείο Ανάκαµψης, 11
δισεκατοµµύρια και βάλε από τον αναπτυξιακό νόµο, αµέτρητος
ο κατάλογος µε σκανδαλώδη προνόµια και φοροασυλίες.
Πουλάτε στον λαό το παραµύθι του εθνικού συµφέροντος ότι
τάχα η χώρα µας πρέπει να ανταποκριθεί στις διεθνείς της υποχρεώσεις. Για ποιον; Για λογαριασµό των ιµπεριαλιστικών συµµαχιών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως διά
µαγείας τα δισεκατοµµύρια ρέουν και εδώ!
Τεσσεράµισι δισεκατοµµύρια τον χρόνο για τις στρατιωτικές
δαπάνες, για τους φονικούς αυτούς σχεδιασµούς του ΝΑΤΟ,
φρεγάτες, Ραφάλ, αξίας 7,5 δισεκατοµµυρίων. Αµέτρητος ο κατάλογος των φονικών εξοπλισµών, για να µατώνουν τα παιδιά
µας στα πεδία των µαχών για λογαριασµό των συµµάχων µας,
των σύµµαχών σας!
Οι εργαζόµενοι, λοιπόν, δεν πρέπει να υποκύψουν, δεν πρέπει
να φοβηθούν και να πιστέψουν τα ψέµατα που τους σερβίρει η
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ούτε τις νέες ψεύτικες ελπίδες του ΣΥΡΙΖΑ ή του Κινήµατος Αλλαγής-ΠΑΣΟΚ, που κινούνται
στην ίδια ρότα υπεράσπισης των συµφερόντων της πλουτοκρατίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Απόδειξη της νέας εξαπάτησης που επιχειρούν, είναι ο νέος
εποικοδοµητικός διάλογος που έχει ήδη ξεκινήσει µεταξύ τους,
έχοντας όλοι τους ως βάση τη στρατηγική συµφωνία µε το Ταµείο Ανάκαµψης, την πράσινη µετάβαση, τις δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις για την καπιταλιστική ανάπτυξη σε βάρος του λαού
µας.
Πρέπει να πιστέψει, λοιπόν, ο λαός τη δύναµή του και να µη
στοιχηθεί κάτω από ξένες σηµαίες για τα συµφέροντα των λίγων.
Θα πρέπει να βάλει, να διεκδικήσει και να παλέψει για σύγχρονα
εργατικά λαϊκά δικαιώµατα, να µη σηκώσει λευκή πετσέτα.
Η κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων σε καύσιµα και
άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης, οι συλλογικές συµβάσεις µε αυξήσεις στους µισθούς, για άµεσα µέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών, για να αντιµετωπίσουν την ενεργειακή φτώχεια καθώς και
την προστασία των αυτοαπασχολούµενων αγροτών και ανέργων,
αυτά είναι τα δίκαια και ρεαλιστικά αιτήµατα του σήµερα και
προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να δώσει τη µάχη ο εργαζόµενος.
Κλείνοντας, αυτός ο αγώνας για τη ζωή µε αξιοπρέπεια συνοδεύεται και µε τον αγώνα για να σταµατήσει τώρα η ελληνική εµπλοκή, να κλείσουν οι βάσεις του ΝΑΤΟ και των Ηνωµένων
Πολιτειών, να µη χρησιµοποιείται το ελληνικό έδαφος. Κανένας
Έλληνας φαντάρος και αξιωµατικός έξω από τα σύνορα της
χώρας! Αντίσταση, αντεπίθεση, ανατροπή της καπιταλιστικής
βαρβαρότητας, πορεία προς τη νέα κοινωνία που λέγεται σοσιαλισµός. Αυτός είναι ο µονόδροµος των λαών.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα ακολουθήσει,
όπως έχουµε ανακοινώσει, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσακαλώτος -τον οποίο καλούµε στο Βήµα- και οι επόµενοι τέσσερις συνάδελφοι είναι ο κ. Λιούτας, ο κ. Σαρακιώτης,
ο κ. Λιούπης και ο κ. Πουλάς.
Ελάτε, κύριε Τσακαλώτο, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αφού ευχηθώ στον Πρωθυπουργό µια γρήγορη και καλή ανάρρωση, θέλω να θυµηθώ τα λόγια του στις 16 Ιουνίου του 2021,
όπου είπε ότι τα άστρα για την καλή πορεία της οικονοµίας είναι
ευθυγραµµισµένα. Και αφού δεν τα πάει καλά µε τους οικονοµολόγους του, µήπως να αλλάξει τους αστρολόγους του; Γιατί νοµίζω ότι ίσως οι αστρολόγοι να έχουν καλύτερες συµβουλές.
Μπορεί να του εξηγήσουν οι αστρολόγοι ότι αυτές οι κρίσεις που
έχουµε δεν είναι παροδικές. Η κρίση της υγείας θα συνεχιστεί
και άρα χρειάζεται επένδυση στο δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Θα µπορούσαν οι αστρολόγοι να του πουν ότι οι τρεις κρίσεις
που λέγαµε µέχρι πρόσφατα -η οικονοµική, η υγειονοµική, η κλιµατική- και τώρα µιλάµε για πέντε κρίσεις -γιατί προστέθηκε και
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η κρίση της ενέργειας και ο πόλεµος, µια δραµατική εξέλιξη-,
όλες αυτές οι κρίσεις συνδέονται και συνδέονται ακριβώς επειδή
στην προηγούµενη περίοδο η οικονοµική και κοινωνική πολιτική
δηµιούργησαν πολλές αντιφάσεις, πολλές κοινωνικές ανισότητες. Αυτές οι ανισότητες έχουν επίπτωση όχι µόνο στην οικονοµία, όχι µόνο στην κοινωνία, αλλά και στην ίδια τη δηµοκρατία
µας, στην ίδια την ποιότητα της δηµοκρατίας µας.
Μετά από δυόµισι, σχεδόν τρία, χρόνια Νέας Δηµοκρατίας, νοµίζω ότι οι διαχωριστικές γραµµές είναι ξεκάθαρες: Είναι οι ανισότητες, είναι ο δηµόσιος τοµέας. Όµως, υπάρχει µία
διαχωριστική γραµµή που πάει πίσω από αυτές τις διαχωριστικές
γραµµές σαν τις ανισότητες, τη σηµασία του δηµόσιου τοµέα.
Και αυτή η πιο σηµαντική, η πιο βαθιά διαχωριστική γραµµή
ανάµεσα στην Αριστερά και στη Δεξιά έχει να κάνει µε το ότι στον
καπιταλισµό τίποτα δεν εξασφαλίζει ούτε την ποιότητα ούτε την
ποσότητα των επενδύσεων που χρειαζόµαστε. Αυτό φάνηκε στο
καπιταλιστικό σύστηµα, ιδιαίτερα στη νεοφιλελεύθερη εκδοχή
και πριν από την κρίση. Φάνηκε δηλαδή και πριν από την κρίση
ότι αυτό το σύστηµα δεν παράγει την ποσότητα των επενδύσεων
που είχε υποσχεθεί. Δεν δηµιούργησε την ανάπτυξη που περίµεναν οι νεοφιλελεύθεροι από τις µειώσεις των φόρων. Δηµιούργησε ανισότητες, επηρέασε την ποιότητα των θέσεων εργασίας
που δηµιουργήθηκαν και δεν µπόρεσε να αντιµετωπίσει την κλιµατική αλλαγή.
Αυτή η διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στην Αριστερά και στη
Δεξιά, το κατά πόσο οι ελεύθερες αγορές, ο καπιταλισµός στη
νεοφιλελεύθερη εκδοχή µπορεί να εξασφαλίσει την ποιότητα και
την ποσότητα των επενδύσεων, ισχύει και εκ των υστέρων και εκ
των προτέρων.
Αρχίζω µε το «εκ των υστέρων». Έχουµε την ενεργειακή κρίση
και χθες και σήµερα ανακοινώθηκαν καινούργια µέτρα. Δεν θα
µπω σε αυτή τη συζήτηση, αν είναι ψίχουλα ή δεν είναι ψίχουλα.
Κατ’ αρχάς όποια µέτρα γίνονται για να βοηθήσουν τον κόσµο
που υποφέρει είναι καλό. Είναι προφανές αυτό. Δεν θεωρώ ότι
επαρκούν. Όµως, ο λόγος που δεν γίνονται περισσότερα -είπε ο
κ. Μητσοτάκης και η οικονοµική οµάδα- έχει να κάνει µε τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς. Και θέλω να σχολιάσω αν ισχύουν
αυτοί οι δηµοσιονοµικοί περιορισµοί.
Ταυτόχρονα µε τη συζήτηση που γίνεται εδώ, γίνεται µια συζήτηση για µια άλλη παρέµβαση, για τον ΕΝΦΙΑ. Καταργήσατε
τον συµπληρωµατικό φόρο στον ΕΝΦΙΑ. Ο συµπληρωµατικός
φόρος υπολογιζόταν επί της συνολικής αντικειµενικής αξίας των
ακινήτων ενός φορολογούµενου. Τώρα εισάγεται µια προσαύξηση στον ΕΝΦΙΑ. Ποιο θα είναι το αποτέλεσµα;
Ας πάρουµε ένα παράδειγµα. Ιδιοκτήτης µε τέσσερα ακίνητα
αντικειµενικής αξίας 300.000 ευρώ το καθένα, πληρώνει σήµερα
συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ 7.500 ευρώ. Με το νέο καθεστώς, που
ανακοίνωσε χθες η Κυβέρνηση, ο συγκεκριµένος ιδιοκτήτης δεν
θα πληρώνει συµπληρωµατικό φόρο. Θα µου πείτε ότι θα πληρώσει προσαύξηση στον ΕΝΦΙΑ που έχει, αλλά πόσο θα είναι
αυτό; Λίγο πάνω από τα 1.000 ευρώ; Λίγο κάτω από τα 1.000
ευρώ; Αλλά 7.500 ευρώ δεν θα είναι.
Άρα δεν µπορεί ο Πρωθυπουργός και η οικονοµική οµάδα να
µας λένε ότι δεν κάνουµε παραπάνω από τα µέτρα που ανακοινώσαµε στην ενέργεια και συγχρόνως να κάνει αυτά τα δωράκια
στους ανθρώπους που έχουν µεγάλες περιουσίες.
Το ίδιο θα µπορούσα να σας πω και για άλλα µέτρα που πήρε
και για τον φόρο κληρονοµιάς και για την εισφορά αλληλεγγύης.
Άρα δεν είναι µόνο πόσο ξοδεύεις, αλλά είναι και πού τα παίρνεις
και να αποφασίζεις ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχεις.
Επίσης, να πω και κάτι άλλο, πιο σηµαντικό. Τι µάθαµε από την
περίοδο 2010 - 2015; Μάθαµε κάτι πολύ σηµαντικό, ότι, αν επιτρέψεις τη φτωχοποίηση της κοινωνίας -και θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας εκείνη την περίοδο δεν
άκουγαν τι γίνεται από τον κόσµο που είχε να αντιµετωπίσει την
πτώχευση-, δεν λύνεις τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα, δεν λύνεις
το πρόβληµα των ελλειµµάτων.
Το 2015 δεν είχατε ολοκληρώσει τη δηµοσιονοµική αναπροσαρµογή, γιατί ήταν πολύ δύσκολο να το κάνετε αυτό µε τέτοια
µεγάλη ύφεση. Και βεβαίως, δεν είχατε µειώσει, παρ’ όλο που
κόψατε συντάξεις, µισθούς, επενδύσεις, τα πάντα, δεν λύσατε
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το πρόβληµα του χρέους. Το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, ακριβώς γιατί µειώθηκε τόσο πολύ το ΑΕΠ, είχε αυξηθεί.
Άρα λέω ότι αυτό που έχουµε µάθει από την ελληνική κρίση
και από πάρα πολλά άλλα παραδείγµατα παντού στον κόσµο
είναι ότι εκ των υστέρων, όταν δηµιουργούνται κρίσεις, πρέπει
να παρέµβεις γρήγορα, έγκαιρα και αποφασιστικά. Αν το κάνεις
σιγά-σιγά, «βλέπουµε τι θα κάνουµε», τελικά είναι µεγαλύτερο το
δηµοσιονοµικό κόστος. Δεν αντιµετωπίζεις το έλλειµµα, δεν αντιµετωπίζεις το χρέος.
Και γι’ αυτό ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που αντιµετώπισε
το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, τουλάχιστον από την πλευρά των
ροών, δηλαδή τις χρηµατοδοτικές ανάγκες που έχουµε. Και αυτό
δίνει χώρο σε µια κυβέρνηση να µπορεί να αντιµετωπίσει και τις
τωρινές κρίσεις. Αυτά για το πώς παρεµβαίνει µια κυβέρνηση εκ
των υστέρων. Θα µπορούσα να πω και πολλά άλλα.
Θα το πω πολύ σύντοµα και θα επανέλθω: Γιατί δεν µπορεί να
υπάρχει ένας έκτακτος εφάπαξ φόρος στα κέρδη των εταιρειών
ενέργειας, που έβγαλαν αυτά τα κέρδη που έβγαλαν; Αυτό δεν
είναι ένα ποσό που µπορεί να βγει και να µοιραστεί στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά;
Σας λέω, λοιπόν, ότι υπάρχουν λύσεις. Δεν σας λέω έτσι γενικά
ότι τα λεφτά υπάρχουν, αλλά σας λέω ότι µε διαφορετικό µείγµα
πολιτικής µπορεί να κάνεις περισσότερα πράγµατα απ’ ό,τι νοµίζεις.
Όσον αφορά το «εκ των προτέρων», πάλι δεν θα πω για ψίχουλα ή µη ψίχουλα. Όµως, θα ρωτήσω, στην πηγή µπορείτε να
κάνετε παρέµβαση; Δηλαδή στη ρύθµιση της αγοράς ενέργειας
µπορείτε να κάνετε ενέργειες; Φαίνεται ότι δεν µπορείτε σε δύο
µεγάλους τοµείς. Δεν θα πω τίποτα για τις τηλεπικοινωνίες, αλλά
όποιος έχει συγκρίνει το τηλέφωνο, το ίντερνετ στην Ελλάδα µε
την Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία -δεν λέω για Ηνωµένες Πολιτείες
και Αγγλία- καταλαβαίνει πόσο είναι καρτελοποιηµένη αυτή η
αγορά.
Στην ενέργεια, όµως, γιατί µπορεί ο Μακρόν να καλεί τους παραγωγούς κάθε µέρα, να ρωτάει ποιο είναι το κόστος και να δίνει
κάποιο περιθώριο κέρδους; Γιατί µπορεί η Κοµισιόν να κάνει σύσταση για το τι πρέπει να κάνουν οι χώρες για να αντιµετωπίσουν
την κρίση, η οποία ενσωµατώνει τη ρύθµιση των αγορών; Δηλαδή
εκ των υστέρων ή µάλλον εκ των προτέρων κάλυψε τον Μακρόν,
ότι σε µια οικονοµική κρίση τουλάχιστον µπορεί να υπάρχει αναστολή στους κανόνες στις αγορές, για να µπορέσει να παρέµβει.
Και εδώ έχουµε διαφορές µεταξύ της παραγωγής ενέργειας και
του πώς πάει στο χονδρεµπόριο, που είναι τεράστιες. Αυτό δεν
είναι εκ των προτέρων µια στρατηγική που πρέπει να κάνετε, µια
παρέµβαση για το πώς µπορούµε αυτό να το αλλάξουµε;
Δεν είναι µόνο ότι δεν κάνετε αυτό που θα κάναµε εµείς στον
ειδικό φόρο καυσίµων ή το ότι θα αυξάναµε τον κατώτατο µισθό,
για να µπορεί να έχει ο κόσµος διαθέσιµο εισόδηµα. Είναι ότι δεν
θέλετε ποτέ να κάνετε παρέµβαση στις αγορές.
Και αυτό φαίνεται σε αυτό το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ. Ανέλυσε ο κ. Μαµουλάκης πάρα πολλά πράγµατα, που στην ουσία αν µου επιτρέπει- συνοψίζονται στην έλλειψη σχεδιασµού. Σας
είπε για το απίστευτο, ότι έχουµε ένα Υπουργείο για το ΕΣΠΑ και
ένα Υπουργείο για την ανάπτυξη. Σας είπε για εξαιρέσεις Υπουργείων από τον σχεδιασµό, χωρίς τεκµηρίωση γιατί πρέπει να γίνουν. Σας είπε ότι, ακριβώς επειδή δεν παίρνετε τη ρύθµιση
σοβαρά, κάνετε outsourcing.
Δεν ξέρω, σας άκουσα, κύριε Υπουργέ, και νοµίζω ότι δεν του
απαντήσατε για το θέµα της «ENRON», που είναι χαρακτηριστικό
-χαρακτηριστικότατο- του καπιταλιστικού συστήµατος που δηµιούργησε την κρίση του 2009.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Του απάντησα.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Δεν το άκουσα εγώ. Πάντως καταλαβαίνετε ποια είναι η φύση του προβλήµατος, ότι, όταν επιλέγω κάποιον να µε ρυθµίσει και αυτός ο κάποιος ή κάποια έχει
τη δυνατότητα να πάρει και άλλες δουλειές από µένα, δεν θα
κάνει σωστά τη δουλειά ή ενδεχοµένως δεν θα την κάνει.
Άρα σε αυτό το νοµοσχέδιο δείχνετε αυτό που έχετε δείξει σε
τόσα και τόσα νοµοσχέδια, από τα νοµοσχέδια του περιβάλλοντος -που δεν ενσωµατώνετε την τοπική αυτοδιοίκηση- στο πώς
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πρέπει να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα, από τον τρόπο που
έγινε το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, που δεν συζητήσατε όπως άλλες χώρες, όπως ο Ντράγκι, µε την κοινωνία. Δεν
πιστεύετε στον σχεδιασµό, πιστεύετε στην αυτορρύθµιση µε κάποια δωράκια, βεβαίως, σε επιλεγµένους επενδυτές και φίλους
της Κυβέρνησης. Όµως, δεν πιστεύετε ότι, για να έχουµε -και
πάω εκεί όπου άρχισα- την ποιότητα και την ποσότητα των επενδύσεων που χρειάζεται, χρειαζόµαστε παρεµβάσεις στην αγορά
και εκ των υστέρων και εκ των προτέρων.
Άρα είναι ώρα -και πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλα τα
κόµµατα της Αριστεράς- για µια κυβέρνηση να έρθει, µια προοδευτική κυβέρνηση, µε πλατιά στήριξη, η οποία πιστεύει στον
σχεδιασµό, πιστεύει ότι πρέπει να παρεµβαίνεις και εκ των προτέρων και εκ των υστέρων και η οποία πιστεύει ότι πρέπει να δουλέψεις µαζί µε την κοινωνία για την κοινωνία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Τσακαλώτο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, κάποια παρέµβαση θέλετε να κάνετε για ένα, δύο λεπτά;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Κύριε Τσακαλώτο, να ξαναπώ αυτό µε τους ορκωτούς
ελεγκτές. Επαναλαµβάνω ότι αυτή η πρόβλεψη υπήρχε στον παλαιότερο, στον προηγούµενο νόµο, του ΕΣΠΑ, συνέχισε επί των
ηµερών σας, δεν άλλαξε, προσκλήσεις βγήκαν χρησιµοποιώντας
αυτόν τον όρο και συνεχίζει και σε αυτόν εδώ που ψηφίζουµε σήµερα.
Για να σας το πω µε ένα παράδειγµα, εµείς υποχρεώνουµε
τους δικαιούχους, µία επιχείρηση, έστω ότι είστε εσείς δέκα
άτοµα και θέλετε να πάρετε µία επιχορήγηση, σας υποχρεώνουµε να διαλέξετε και να προσλάβετε έναν ορκωτό λογιστή τον
οποίο θα τον πληρώσουµε εµείς -όποιος και αν είναι αυτός,
υπάρχει ένα πλαφόν σε κάθε δράση- και ο οποίος µαζί µε σας
θα πιστοποιήσει και αυτός ότι τα έχετε κάνει σωστά. Ούτε θα εγκρίνει κάποια επιχορήγηση ο ίδιος ούτε διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση ο ίδιος. Απλά ζητάµε διπλή
πιστοποίηση ότι τα έχετε κάνει σωστά. Εάν εσείς, από την άλλη
µεριά, δεν τα έχετε κάνει σωστά, ο ορκωτός ελεγκτής θα µας το
πει. Αν και οι δύο συνεννοηµένα τα κάνατε λάθος, φέρετε και οι
δύο την ευθύνη. Αυτό διασφαλίζει περισσότερο ότι δεν γίνονται
απάτες και κατάχρηση των πόρων. Δεν εγκρίνει ο ελεγκτής κάποιο ποσό ή δεν απαλλάσσει το Υπουργείο από τον έλεγχο. Οι
έλεγχοι από τις υπηρεσίες του Υπουργείου διενεργούνται κανονικά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ναι, κύριε Τσακαλώτο, για ένα λεπτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ο λόγος που δεν µε καλύπτει
αυτό που είπατε είναι ότι δεν καταλαβαίνω γιατί τα κίνητρα είναι
ευθυγραµµισµένα υπέρ του να µη γίνονται απάτες ή άλλες ατασθαλίες, γιατί, αφού τον διαλέγω και θα τον ξαναδιαλέξω, τα κίνητρα δεν είναι σωστά.
Η λύση είναι πολύ απλή και την έχουµε εφαρµόσει εµείς σε
διάφορες περιπτώσεις. Να υπάρχει µια λίστα από εγκεκριµένους
λογιστές, ορκωτούς λογιστές και αυτός που θα έπαιρνα να ήταν
τυχαία µεταβλητή, δηλαδή να µην µπορώ να επιλέξω εγώ τον κ.
Μαµουλάκη επειδή είναι και φίλος µου και θα του δώσω και άλλα
έργα και µε συµπαθεί, να υπάρχει η λίστα µε δεκαπέντε εταιρείες
και µε µια τυχαία µεταβλητή, αν µου πέσει ο Χάρης, µου έπεσε,
άµα δεν µου πέσει, δεν µου έπεσε.
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Νοµίζω ότι αυτό ευθυγραµµίζει τα κίνητρα -αυτό που λένε οι
οικονοµολόγοι- για να προστατευτεί. Και θα µπορούσε το δηµόσιο να έχει καλύτερο έλεγχο από τα πράγµατα µε αυτόν τον
τρόπο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Λιούτας Αθανάσιος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι δραµατικές συνέπειες του πολέµου
έχουν διαµορφώσει νέες συνθήκες και νέα δεδοµένα. Παρακολουθούµε τη συµφορά που έχει προκληθεί και που συνεχίζει να
προκαλείται στο έδαφος της Ουκρανίας. Βλέπουµε τα θύµατα,
τους πρόσφυγες, την αντίσταση και όλη την οικονοµική προέκταση την οποία δηµιουργεί παγκοσµίως η εισβολή αυτή.
Οι νέες συνθήκες, πέρα από κάθε αµφιβολία, έχουν οδηγήσει
σε µία συλλογική αφύπνιση της Δύσης, τόσο σε επίπεδο άµυνας
και ασφάλειας όσο και σε επίπεδο οικονοµίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πάντα στην πρώτη γραµµή της µάχης, πρωτοπορεί
µε τις προτάσεις του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρωτοπορεί µε
σκοπό να δηµιουργήσει ασπίδα στήριξης και προστασίας σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Σκοπός µας είναι η διαµόρφωση
µιας κοινωνικής ασπίδας, ώστε να στηριχθούν οι πολίτες που καλούνται να διαχειριστούν τις µεγάλες οικονοµικές συνέπειες της
διεθνούς αυτής ενεργειακής κρίσης. Η στήριξη των συµπολιτών
µας αποτέλεσε και αποτελεί βασικότατη προτεραιότητά µας
µέσα στη διάρκεια της πανδηµίας, προτεραιότητα ήδη από την
πρώτη κιόλας ηµέρα που διεφάνη η ενεργειακή αυτή κρίση. Η
στήριξη αυτή, η οποία είναι συνεχής και διαρκής, έχει ως βάση
τη σκληρή δουλειά που γίνεται. Και η σκληρή δουλειά φέρνει
απτά αποτελέσµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα έχουµε µπροστά µας
ένα πάρα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο, που εισάγει θεσµικές παρεµβάσεις για τη διευκόλυνση της υλοποίησης των προγραµµάτων του νέου ΕΣΠΑ για την Προγραµµατική Περίοδο 2021 - 2027.
Η Ελλάδα, η πατρίδα µας, αποτέλεσε την πρώτη χώρα της
οποίας εγκρίθηκε το συγκεκριµένο ΕΣΠΑ. Αυτό αποτελεί µία
αδιαµφισβήτητη απόδειξη του γεγονότος που µόλις ανέφερα,
της δουλειάς δηλαδή που έχει γίνει, γίνεται και θα συνεχίζει να
γίνεται. Η ταχύτητα, η ευελιξία, ο προγραµµατισµός και η αποτελεσµατικότητα αποτελούν από κοινού τους πυλώνες της πολιτικής µας και στον τοµέα της ανάπτυξης.
Αναφορικά µε το νέο ΕΣΠΑ, οι στόχοι που τίθενται είναι η ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής, η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της απασχόλησης µέσα στη στρατηγική
της πράσινης µετάβασης και του ψηφιακού µετασχηµατισµού. Τα
κονδύλια και του νέου ΕΣΠΑ αποτελούν µια µεγάλη ευκαιρία, ειδικότερα σήµερα, που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε την εισαγόµενη διεθνή ενεργειακή κρίση.
Η απάντηση στην κρίση από την πλευρά της Κυβέρνησής µας
είναι η σκληρή προσπάθεια για άνθιση της επιχειρηµατικότητας,
για τη στήριξη του κόσµου της εργασίας και για τη δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας. Για όλα αυτά πάρα πολύ µεγάλη σηµασία
έχουν και οι έννοιες της ταχύτητας και της αποτελεσµατικότητας.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε την έννοια της αποτελεσµατικότητας, θα
πρέπει ασφαλώς να κατανοήσουµε ότι κρίσιµη σηµασία στη συζήτησή µας έχει η έννοια της απορρόφησης των κονδυλίων. Εδώ
και δυόµισι χρόνια περίπου έχουµε αυξήσει σε συντριπτικά ποσοστά την απορρόφηση των κονδυλίων και µε αυτόν τον ρυθµό θα
συνεχίσουµε.
Σε σχέση µε το παρελθόν, η σύγκριση έρχεται να πιστοποιήσει
τη διαφορά που συντελείται επί των ηµερών της δικής µας διακυβέρνησης. Αποδεικνύουµε στην πράξη ότι για εµάς ο στόχος
της ανάπτυξης δεν είναι απλά µία θεωρητική έννοια. Η ανάπτυξη
είναι ένας συνεχής στόχος, που προσεγγίζεται και επιδιώκεται
µε πράξεις. Όσο δύσκολες και αν γίνονται οι διεθνείς οικονοµικές
και γεωπολιτικές συνθήκες, η στόχευσή µας για τη στήριξη της
κοινωνίας θα είναι πάντα συνεπής και θα παράγει πάντα απτά
αποτελέσµατα.
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Αναφορικά τώρα µε τις ρυθµίσεις που εισάγονται µε το παρόν
σχέδιο νόµου σχετικά µε την υλοποίηση του ΕΣΠΑ, το πλαίσιο
είναι µία συζήτηση κρίσιµης σηµασίας. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή του πλαισίου αποτελούν µία πολύτιµη συνθήκη για την υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών.
Με το σηµερινό σχέδιο νόµου εισάγουµε ρυθµίσεις που µπορούν και βελτιώνουν τη συνολική διαδικασία. Προβλέπεται η θέσπιση Συµβουλίου Παρακολούθησης και Συντονισµού ΕΣΠΑ,
ενισχύεται η Εθνική Αρχή Συντονισµού, το ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους δεν υπόκειται σε παρακράτηση ή κατάσχεση λόγω οφειλών προς το δηµόσιο, προς φορείς του
δηµοσίου τοµέα, καθώς και στους ασφαλιστικούς οργανισµούς.
Επίσης, το ποσό δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και στο δηµόσιο.
Οι πληρωµές στους δικαιούχους καταβάλλονται µόνο µε την
υποχρεωτική προσκόµιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, χωρίς παρακράτηση. Δεν απαιτείται η
προσκόµιση της ενηµερότητας για µέχρι το ποσό των 10.000
ευρώ. Οι διοικητικές επαληθεύσεις θα είναι πια ανάλογες µε τους
εκ των προτέρων εντοπισθέντες κινδύνους, απλοποιώντας τους
δειγµατοληπτικούς ελέγχους των δαπανών. Η διαχειριστική αρχή
πρέπει κατά την επιλογή των πράξεων να επαληθεύει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τους απαραίτητους χρηµατοδοτικούς πόρους
και τους µηχανισµούς για να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και
συντήρησης για πράξεις που περιλαµβάνουν επενδύσεις σε υποδοµές ή σε παραγωγικές επενδύσεις.
Κυρίες και κύριοι, ο στόχος της Κυβέρνησής µας µε τον µετασχηµατισµό του παραγωγικού µας µοντέλου δεν σταµατά. Αποτελεί σταθερή και πάγια δέσµευσή µας όλες οι πολιτικές µας να
συγκλίνουν προς τον στόχο της ενίσχυσης της εθνικής µας οικονοµίας. Συνιστά µια πραγµατικότητα το γεγονός ότι εδώ και δυόµισι χρόνια οι κρίσεις που βιώνουµε είναι συνεχείς και
ταυτόχρονα σκληρές.
Ωστόσο, την ίδια στιγµή η δέσµευση στο µεταρρυθµιστικό µας
πρόγραµµα αποτελεί ακόµα µία βέβαιη πραγµατικότητα. Προσεγγίζουµε την οικονοµία, τον κόσµο της επιχειρηµατικότητας,
τον κόσµο της εργασίας, της γεωργικής και κτηνοτροφικής µας
παραγωγής και συνολικά της αγοράς µε πολιτικές που απελευθερώνουν δυνάµεις, µε πολιτικές που αποδεσµεύουν τους συµπολίτες µας από τα υπέρογκα φορολογικά βάρη, που λύνουν
χρόνια προβλήµατα καθυστερήσεων και γραφειοκρατίας.
Η συζήτηση γύρω από το ΕΣΠΑ είναι µια συζήτηση πάρα πολύ
σηµαντική. Είναι µια συζήτηση που ακουµπά τον κόσµο της παραγωγής και της εργασίας. Είναι µία συζήτηση που αφορά την
ώθηση όλων των παραγωγικών µας κλάδων προς την ανάπτυξη,
προς τη σταθερή και θωρακισµένη ανάπτυξη. Είναι γεγονός ότι
βάζουµε τα δυνατά µας και δίνουµε έναν µεγάλο αγώνα για την
παραγωγική ανασυγκρότηση.
Μέσα σε αυτόν τον σκοπό, το ΕΣΠΑ αποτελεί καταλύτη. Το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εργάστηκε σκληρά, ώστε
η Ελλάδα να είναι η πρώτη χώρα µε αυτό το εγκεκριµένο πρόγραµµα και αυτό σηµαίνει πολλά. Σηµαίνει ότι ο στόχος της ανάπτυξης είναι πάρα πολύ σηµαντικός για εµάς. Γνωρίζουµε πάρα
πολύ καλά πόσα σηµαίνει αυτός ο στόχος για όσους επενδύουν
σε αυτή εδώ τη χώρα, στη δική µας χώρα, για τους εργαζόµενους,
για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους µας, για τα νέα παιδιά
που σπουδάζουν, για τα νέα παιδιά που τώρα κάνουν τα πρώτα
τους βήµατα στον χώρο της εργασίας και του επιχειρείν, για τους
ανθρώπους που δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά και που προσφέρουν διαχρονικά πάρα πολλά στο ΑΕΠ της χώρας µας.
Για όλους αυτούς τους ανθρώπους, για όλους τους συµπολίτες µας προσπαθούµε και θα προσπαθούµε πάντα σκληρά,
ακόµη και κάτω από τις πιο δύσκολες και αντίξοες συνθήκες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Σαρακιώτης Ιωάννης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Μετά θα ακολουθήσει µία τετράδα οµιλητών, δηλαδή ο κ. Λιούπης, ο κ. Πουλάς, η κ. Λιακούλη και ο κ. Φάµελλος.
Ορίστε, κύριε Σαρακιώτη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, το Υπουργείο
των µεγάλων επιτυχιών, το Υπουργείο Ανάπτυξης, φέρνει σήµερα προς ψήφιση στη Βουλή ένα νοµοσχέδιο το οποίο βρίσκεται σε απόλυτη συνέχεια της λογικής η οποία διαπνέει το σύνολο
των νοµοθετηµάτων της Νέας Δηµοκρατίας. Μιλάµε για τη λογική, δηλαδή, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας, του διορισµού «ηµετέρων» µέσω διαδικασιών outsourcing και µέσω
µεθοδεύσεων για την ακύρωση προηγούµενων διαφανών διαγωνισµών που είχαν δροµολογηθεί και την εκκίνηση νέων, κοµµένων
και ραµµένων στα µέτρα της Κυβέρνησης.
Μιλάµε για το Υπουργείο των µεγάλων επιτυχιών, τις οποίες
βιώνει η πραγµατική οικονοµία σήµερα και αποτυπώνονται παντού, στα εµπορικά καταστήµατα, σε όλες τις επιχειρήσεις, στα
σουπερµάρκετ, στα πρατήρια υγρών καυσίµων και βεβαίως στην
πρόβλεψη του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής για πληθωρισµό ύψους 11%.
Και δεν µπορούµε εδώ να µη θυµηθούµε τα λόγια του σηµερινού Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Γεωργιάδη, το 2014, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα µας επιστρέψει στη δραχµή και θα χαθούν οι
καταθέσεις. Γι’ αυτό προέτρεπε τον κόσµο κι ο ίδιος να αποσύρει
τις καταθέσεις του, για να µην τις φάει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Προφανώς κινδυνολογούσε ο κύριος Υπουργός, όπως
έπραττε πολλές φορές στο παρελθόν, παίζοντας όµως παιχνίδια
στην πλάτη της αξιοπιστίας της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έβγαλε τη
χώρα από την Ευρωζώνη, την έβγαλε όµως από τα µνηµόνια και
κανείς δεν έχασε ούτε ένα ευρώ από τις καταθέσεις του. Αντιθέτως, άφησε και 37 δισεκατοµµύρια ευρώ στα άδεια µέχρι το 2015
ταµεία της χώρας µας.
Σήµερα, όµως, µε τον υψηλό πληθωρισµό εξανεµίζονται καθηµερινά και διαρκώς οι οικονοµίες των πολιτών.
Και τι κάνετε για να βελτιώσετε αυτή την κατάσταση που βιώνει η αγορά, κύριε Υπουργέ; Ψάχνετε διαρκώς για νέες δικαιολογίες, προκειµένου να διαχειριστείτε επικοινωνιακά και µόνο την
παντελή απουσία βούλησης και την ανυπαρξία σχεδίου για την
αντιµετώπιση του κύµατος των ανατιµήσεων, δικαιολογίες που
µόνο «άριστοι» θα µπορούσαν πραγµατικά να επικαλεστούν,
όπως η σύσταση του αρµόδιου Υπουργού Ενέργειας, του κ.
Σκρέκα, να κλείνουµε τους θερµοσίφωνες. Δεν µας ανέλυσε
όµως ο κ. Σκρέκας αυτή η ρηξικέλευθη κατά τα άλλα πρότασή
του πώς µπορεί να εφαρµοστεί στις επιχειρήσεις ή στους αγρότες. Φαντάζοµαι το επόµενο χρονικό διάστηµα θα την εξειδικεύσει. Επίσης, υπάρχει και η αµίµητη φράση του Υπουργού
Ανάπτυξης, του κ. Γεωργιάδη, ότι η µείωση του ειδικού φόρου
κατανάλωσης στα καύσιµα θα ευνοήσει αυτούς που έχουν
Porsche. Και αναρωτιέται κανείς: Σαν πολλές Porsche δεν µαζεύτηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Δεκαοκτώ κράτη-µέλη έχουν ήδη
µειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μάλλον για να ευνοήσουν τους κατόχους τους!
Η µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα είναι
µια εύλογη πρόταση, την οποία δυστυχώς αρνείστε εδώ και
µήνες -την έχουµε προτείνει από τον Σεπτέµβρη κατά τη διάρκεια
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης διά στόµατος Αλέξη Τσίπρα- να λάβετε για τη χώρα µας, µένοντας προσκολληµένοι σε
ιδεοληψίες, προστατεύοντας όσους κερδοσκοπούν, αρνούµενοι
να αποδεχθείτε τα λάθη σας.
Φυσικά και είναι διεθνής η κρίση, αλλά στη διαχείρισή της φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών ακολουθεί µια
συγκεκριµένη τακτική και η Ελλάδα, σαν ένα γαλατικό χωριό
προστασίας συµφερόντων, µία τελείως διαφορετική τακτική.
Πώς αλλιώς θα µπορούσαµε να ερµηνεύσουµε ότι αρνείστε,
εκτός από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να αυξήσετε τον κατώτατο µισθό; Εµείς προτείνουµε κατώτατο µισθό στα 800 ευρώ.
Εσείς αποφασίσατε µια πενιχρή αύξηση ύψους 2%, όταν βλέπουµε τι συµβαίνει σε άλλες χώρες. Χαρακτηριστικά στην Ισπανία έφτασε στα 1.167 ευρώ.
Πώς εξηγείται ότι, ενώ σε όλη την Ευρώπη µειώθηκε το µερίδιο του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή το 2021, εδώ
στην Ελλάδα, κατόπιν πρωτοβουλιών σας, αυξήθηκε κατά 12%;
Πώς άραγε επιτύχατε να προµηθευόµαστε ως χώρα το φυσικό
αέριο 30% ακριβότερα από τη Βουλγαρία; «Άριστοι» και στις διαπραγµατεύσεις!
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Για όλα αυτά βεβαίως δεν φταίει κανένα διεθνές φαινόµενο. Η
κρίση είναι παγκόσµια, αλλά το αποτύπωµά της στη χώρα µας
είναι πολλαπλάσιο εξαιτίας των πολιτικών σας.
Το παρόν νοµοσχέδιο, λοιπόν, βρίσκεται σε απόλυτη συνέχεια
της λογικής που έχουµε δει τα τελευταία δυόµισι χρόνια: διαβλητές διαδικασίες, µε τον ελεγχόµενο να επιλέγει τον ελεγκτή, κατά
πάγια πρακτική της Κυβέρνησης, επιλογή προϊσταµένων στο
ΕΣΠΑ µε αδιαφανείς διαδικασίες, πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών χωρίς κριτήρια, χωρίς περιγραφή του τρόπου υλοποίησης
της όλης διαδικασίας, προσλήψεις γενικώς και αορίστως και
κατά πλάγιο τρόπο, µε παράκαµψη κάθε διαφανούς διαδικασίας
και µε πλήρη απαξίωση των δηµόσιων υπηρεσιών.
Είναι χαρακτηριστικές και οι προβλέψεις σας για το «Elevate
Greece». Διοργανώσατε µια επικοινωνιακή φιέστα, για να εγκαινιάσετε την εν λόγω πλατφόρµα, ξεχνώντας ότι υπήρχαν και
υπάρχουν δοµές που αφήσαµε, κυρίως η ΓΓΕΚ, µε πλήρη εικόνα
για τα πεδία δραστηριότητας των start up εταιρειών, καθώς και
για τη χρηµατοδότησή τους. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο, το οποίο
δηµιουργήθηκε επί της προηγούµενης κυβέρνησης σε αυτό το
πλαίσιο. Δεν ήταν το µοναδικό. Υπήρχε και το πρόγραµµα
«Ερευνώ, Δηµιουργώ, Καινοτοµώ», µέσω του οποίου συστήθηκαν
και χρηµατοδοτήθηκαν περί τις διακόσιες νεοφυείς επιχειρήσεις
για υλοποίηση έργων σε διάφορους τοµείς. Την πλατφόρµα του
«Elevate Greece» τη µετατρέπετε σε ανώνυµη εταιρεία και µάλιστα µε διευρυµένες αρµοδιότητες, όπως η αξιολόγηση προτάσεων για χρηµατοδότηση, η οποία δεν θα βρίσκεται πλέον στον
στενό πυρήνα του κράτους, δηλαδή στο Υπουργείο και στις
Γραµµατείες του. Συστήνετε µία ακόµη Α.Ε. µε πανίσχυρο και έµµισθο Δ.Σ., η οποία θα προχωρήσει σε δεκάδες προσλήψεις,
εκτός βεβαίως της διαδικασίας προσλήψεων του ΑΣΕΠ. Ποιος
χρειάζεται το ΑΣΕΠ στον κόσµο της Νέας Δηµοκρατίας! Τέτοιοι
θεσµοί συνιστούν εµπόδιο στη θεµελίωση του γαλάζιου κοµµατικού κράτους. Οπότε, νοµοθετείτε και παρακάµπτονται.
Η διοίκηση της εν λόγω ανώνυµης εταιρείας εξαιρείται από το
δηµόσιο λογιστικό και τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις διαχείρισης δηµοσίου χρήµατος που ισχύουν κανονικά για ολόκληρο το δηµόσιο αλλά και για τα ερευνητικά κέντρα
της χώρας. Θα πει κανείς ότι 7 δισεκατοµµύρια διαθέσατε µε
απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισµούς το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, άρα γιατί να µη συνεχίσετε;
Η εν λόγω τακτική των νοµοθετικών ρυθµίσεων υπέρ του αδιαφανούς πελατειακού συστήµατος, εµπνεύσεως της Νέας Δηµοκρατίας, έχει προφανείς συνέπειες στις αναπτυξιακές προοπτικές
της χώρας µας και στον ουσιαστικό παραγωγικό προσανατολισµό
της, εις βάρος και του οικοσυστήµατος της έρευνας και της καινοτοµίας, το οποίο ανθεί στον υπόλοιπο κόσµο. Είναι πρακτικές οι
οποίες φαίνονται και στον τρόπο που αξιοποιείτε και διαχειρίζεστε
τους πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης.
Αυτές είναι οι πρακτικές σας, οι οποίες ώθησαν έναν άνθρωπο
µε περγαµηνές, µε πλούσιο βιογραφικό, όπως τον κ. Αρταβάνη Τσάκωνα, τον οποίο εσείς ορίσατε ως Πρόεδρο του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας, να επισηµάνει
στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής τα εξής: «Έχω δει στο ΕΣΕΤΕΚ προγράµµατα που έχουν εγκριθεί a priori, χωρίς να ξέρω
ακόµα από πού έχει έρθει αυτή η έγκριση, τα οποία κατά τη
γνώµη µου και κατά τη γνώµη συναδέλφων στέκονται σε σαθρές
επιστηµονικές βάσεις. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγµα; Λες
και έχουµε τόσα λεφτά, ώστε να δίνουµε και σε πράγµατα τα
οποία δεν αξίζουν τον κόπο.».
Το κατέθεσε µε σαφήνεια ο κ. Αρταβάνης και δυστυχώς οι ενστάσεις µας για τον τρόπο κατάρτισης των προτάσεων που συµπεριελήφθησαν στο Εθνικό Σχέδιο για την Αξιοποίηση των
Πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας επιβεβαιώθηκαν, όπως δυστυχώς επιβεβαιώνονται συνολικά οι φόβοι µας
για τις πρακτικές σας εις βάρος του κρίσιµου τοµέα της έρευνας,
της καινοτοµίας και των νεοφυών επιχειρήσεων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Σαρακιώτη.
Τον λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Λιούπης από τη Νέα Δηµοκρατία.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σηµερινό
νοµοσχέδιο θεσπίζεται το πλαίσιο για το επόµενο ΕΣΠΑ 2021 2027 και µάλιστα µετά από µια µεγάλη επιτυχία, όπως είναι η διαχείριση του προηγούµενου ΕΣΠΑ 2014 - 2020.
Οι αριθµοί λένε την αλήθεια. Για πρώτη φορά η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε
απορρόφηση πόρων ΕΣΠΑ. Ξεκινάµε πρώτοι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση την προετοιµασία του θεσµικού πλαισίου για το νέο
ΕΣΠΑ. Φυσικά η πρωτιά δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων έχουν ξεκινήσει από την πρώτη µέρα την προσπάθεια και συνεχίζουν µε αµείωτο ρυθµό, αποδίδοντας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα για την εθνική οικονοµία.
Η ελληνική οικονοµία αναµένεται να ενισχυθεί µε περισσότερα
από 70 εκατοµµύρια ευρώ τα επόµενα χρόνια µέσω του Ταµείου
Ανάκαµψης, του νέου ΕΣΠΑ και της νέας ΚΑΠ. Βεβαίως όλα αυτά
γίνονται σε µια χρονική συγκυρία δύσκολη για την παγκόσµια και
φυσικά και για την ελληνική οικονοµία. Οι πληθωριστικές τάσεις
στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούµενο,
γεγονός που αναπόφευκτα συµπαρασύρει και τη χώρα µας.
Τα απρόβλεπτα και ακραία αποτελέσµατα της ενεργειακής
κρίσης και της εµπόλεµης κατάστασης στην Ουκρανία καλείται
η Κυβέρνηση να τα ισορροπήσει. Φυσικά είναι δύσκολη η ιδανική
ισορροπία, η ισορροπία που θα δώσει ανάσα σε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις, χωρίς όµως να εκτροχιαστεί ο προϋπολογισµός.
Η Κυβέρνηση κάνει διαρκή αγώνα για τη στήριξη των πολιτών
και κυρίως των πιο αδυνάµων, µε γενικευµένους ελέγχους, για
να διασφαλιστεί η αποφυγή της αισχροκέρδειας, µε µέτρα ελάφρυνσης, όπως αυτά που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός και εξειδίκευσαν σήµερα οι Υπουργοί, ύψους 1,1 δισ. ευρώ µέχρι τον
Ιούνιο, επιπλέον των 2 δισ. ευρώ που διατέθηκαν µέχρι σήµερα
και φυσικά αφορούν τους ευάλωτους και τη µεσαία τάξη.
Στόχος της σηµερινής συζήτησης το θεσµικό πλαίσιο για τα
χρηµατοδοτικά εργαλεία για το νέο ΕΣΠΑ 2021 - 2027. Οι αλλαγές που γίνονται έχουν ως στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των
πόρων, µε ταχύτερες και απλούστερες διαδικασίες, για να µην
έχουµε καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων, να περιοριστεί η γραφειοκρατία, να γίνει καλύτερος συντονισµός και να αντιµετωπιστούν φαινόµενα απάτης.
Πώς επιτυγχάνονται όλα αυτά; Πρώτον, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στον συντονισµό και τη συνεργασία µεταξύ των συναρµόδιων φορέων. Στην Εθνική Αρχή Συντονισµού, που έχει τον
συντονισµό των δράσεων, συγχωνεύονται υπηρεσίες και δηµιουργούνται νέες, για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της.
Δηµιουργείται το Συµβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισµού Αναπτυξιακών Προγραµµάτων, που αναλαµβάνει τον σηµαντικό ρόλο του συντονισµού των ταµείων και των συνεργειών
τους.
Μειώνονται οι επιτελικές δοµές στα Υπουργεία σε µια δοµή
ανά Υπουργείο, για να είναι πιο ευέλικτο και συγκεντρωτικό το
σχήµα.
Γίνεται πιο απλή η διαδικασία εξειδίκευσης των προγραµµάτων. Η έγκριση της εξειδίκευσης γίνεται από το αρµόδιο εποπτεύον όργανο κάθε αρχής και όχι από την επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος, καθιστώντας τη διαδικασία πιο
άµεση.
Η διαχειριστική αρχή ελέγχει εξαρχής αν ο δικαιούχος διαθέτει
τα απαραίτητα κεφάλαια, για να καλύψει τα έξοδα που πρέπει να
γίνουν, εξασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο την υλοποίηση του
προγράµµατος.
Διευρύνεται το πρόγραµµα τεχνικής βοήθειας, ώστε οι περιφέρειες και γενικώς οι ενδιαφερόµενοι να έχουν πρόσβαση σε
σηµαντική τεχνογνωσία και υποστήριξη.
Αξιοποιείται πλήρως η ψηφιοποίηση στα διάφορα στάδια, µε
χρήση πολλών πληροφοριακών συστηµάτων, όπως το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα. Η Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής
Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστηµάτων επικαιροποιεί την
εθνική στρατηγική κατά της απάτης, ώστε να έχουµε την καλύτερη δυνατή εφαρµογή των δράσεων, χωρίς φαινόµενα απάτης.
Απλοποιούνται και γίνονται πιο γρήγορες οι πληρωµές προς
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τους δικαιούχους. Δεν απαιτείται η προσκόµιση φορολογικής ή
ασφαλιστικής ενηµερότητας για πληρωµές έως 10.000 ευρώ. Σηµαντική είναι η πρόβλεψη ότι οι πληρωµές γίνονται χωρίς παρακράτηση ή συγχώνευση µε τυχόν οφειλές προς το δηµόσιο και
τα ασφαλιστικά ταµεία. Οι πληρωµές στους δικαιούχους γίνονται
εντός ογδόντα ηµερών.
Στο σηµερινό νοµοσχέδιο έχει ενταχθεί και η Κοινή Αγροτική
Πολιτική για το διάστηµα 2023 - 2027. Αξιοσηµείωτη η επιτυχία
της χώρας χάρη στην πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού µας να
παραµείνουν αµείωτοι οι πόροι για τη νέα ΚΑΠ, ενώ στο σύνολο
των ευρωπαϊκών χωρών υπήρξε µείωση του προϋπολογισµού
της νέας ΚΑΠ.
Υπήρξαν κάποιες αντιρρήσεις από την πλευρά της Αντιπολίτευσης σε σχέση µε την επιλογή προϊσταµένων των διαχειριστικών αρχών. Κατά γενική οµολογία είναι εξαιρετικά αργοί οι
ρυθµοί για την επιλογή των προϊσταµένων, που για το προηγούµενο ΕΣΠΑ ξεκίνησαν από το 2017 και δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί πλήρως. Γι’ αυτό το Υπουργείο εξασφαλίζει ότι οι
υπηρεσίες θα διαθέτουν προϊσταµένους, για να µπορούν να λειτουργήσουν, µε έναν αυστηρό ορίζοντα τοποθέτησής τους µέχρι
τον Ιούλιο του 2023 και µέχρι τότε µε τον ορισµό προσωρινών
προϊσταµένων που θα «τρέχουν» τις διαδικασίες. Η επιλογή αυτή
γίνεται προκειµένου να µη βρεθούν πάλι ακέφαλες οι καίριες
αυτές υπηρεσίες που «τρέχουν» το ΕΣΠΑ και είναι απαραίτητο
να είναι σωστά δοµηµένες.
Το νέο ΕΣΠΑ θα ενισχύσει την ελληνική οικονοµία µε περισσότερα από 26 δισεκατοµµύρια ευρώ, δίνοντας προτεραιότητα
στην περιφερειακή ανάπτυξη αφού το 1/3 των πόρων, περίπου 8
δισεκατοµµύρια, κατευθύνεται στην περιφέρεια. Η προσπάθεια
επικεντρώνεται στις ειδικές ανάγκες κάθε περιοχής, για την τόνωση της τοπικής οικονοµίας και της απασχόλησης. Είναι µια µεγάλη ευκαιρία για τη χώρα µας, ώστε να αναπληρώσει τον
χαµένο χρόνο της πανδηµίας και της προηγούµενης οικονοµικής
κρίσης, ώστε να αναπτύξει νέες επιχειρηµατικές δράσεις και νέες
µόνιµες θέσεις εργασίας.
Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
αποδεικνύουν διαρκώς τη σταθερή τους προσήλωση στην αναπτυξιακή τροχιά της χώρας και στην πλήρη αξιοποίηση όλων των
χρηµατοδοτικών εργαλείων. Αυτή την προσπάθεια πρέπει όλοι
µας να τη στηρίξουµε µε όλες µας τις δυνάµεις, προσβλέποντας
σε ένα καλύτερο µέλλον για τη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Λιούπη για τη συνέπεια στον χρόνο.
Θα δώσουµε τώρα τον λόγο στον επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής, τον κ. Κατρίνη. Μετά
ζήτησε να πάρει τον λόγο ο κ. Βεσυρόπουλος, για να τοποθετηθεί για κάποια τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών, που
συµπεριλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο και θα συνεχίσουµε µε τους
οµιλητές από τον κατάλογο.
Κύριε Κατρίνη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ (Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική κοινωνία βρίσκεται
στη δίνη της ακρίβειας, που οδηγεί σε απόγνωση νοικοκυριά και
επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα οι οικονοµικά αδύναµοι συµπολίτες µας
µπορούν να επιβιώσουν στοιχειωδώς µόνο τις δεκαεννέα ηµέρες
του µήνα, όπως κατέδειξε η τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου
Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ.
Επιπρόσθετα, η πρόσφατη έρευνα της ΓΣΕΕ αποκαλύπτει ότι
η ακρίβεια έχει ήδη οδηγήσει στην απώλεια σχεδόν ενάµιση µισθού τον χρόνο για τους εργαζόµενους που αµείβονται µε τον
κατώτατο µισθό των 663 ευρώ και η αγοραστική δύναµη του
µέσου εργαζόµενου µειώνεται µέρα µε τη µέρα, βδοµάδα µε τη
βδοµάδα, µήνα µε τον µήνα, αφού το ίδιο χρονικό διάστηµα ακριβαίνουν τα πάντα.
Διαρκείς, λοιπόν, οι ανατιµήσεις, που δεν οφείλονται µόνο
στον πόλεµο στην Ουκρανία, όπως θέλει να περνάει στην κοινή
γνώµη η Κυβέρνηση. Το πιστοποιούν άλλωστε τα στοιχεία που
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ανακοίνωσε πρόσφατα η ΕΛΣΤΑΤ για τον Ιανουάριο του 2022,
πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και δείχνουν
αύξηση του δείκτη εισαγωγών στη βιοµηχανία 9,7% -σε σύγκριση
του Ιανουαρίου 2022 µε τον Δεκέµβριο 2021-, αύξηση των συντελεστών παραγωγής στη γεωργία κατά 18,6% σε σχέση µε έναν
χρόνο πριν. Λιπάσµατα αυξηµένα 29%, φρούτα 26,6%, ελαιόλαδο 23,4%, βιοµηχανικά φυτά 74,2%, κύριε Μπουκώρο, που
είστε και από επαρχιακό νοµό. Πρόκειται για στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, όχι του ΠΑΣΟΚ, πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Θα σας απαντήσω.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ (Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακρίβεια και ανατιµήσεις υπάρχουν εδώ και µήνες, µια πραγµατικότητα που βιώνει µε αρκετά επώδυνο τρόπο η µεσαία τάξη,
οι χαµηλόµισθοι και οι χαµηλοσυνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, το σύνολο σχεδόν της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας στη χώρα, αλλά και η βιοµηχανία, η οποία έχει
αφεθεί κυριολεκτικά στην τύχη της. Όταν όµως εµείς στο ΠΑΣΟΚ
επισηµαίναµε και αναδεικνύαµε το πρόβληµα, ζητώντας την
άµεση λήψη µέτρων, η Κυβέρνηση τι έκανε; Πολύ απλά υποτιµούσε το πρόβληµα.
Στις 8 Σεπτεµβρίου ο Υπουργός Ανάπτυξης διαβεβαίωνε µε
δηµόσιες δηλώσεις του ότι µέχρι τα Χριστούγεννα θα αρχίσουν
να πέφτουν οι τιµές και θα οµαλοποιηθεί η αγορά, δήλωση που
έγινε λίγες ηµέρες πριν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην οµιλία του
στη ΔΕΘ, κύριοι Υπουργοί, διαβεβαιώσει την ελληνική κοινωνία
ότι µε την επιδότηση 9 ευρώ τη µεγαβατώρα θα εξαλείψει τα φαινόµενα ακρίβειας στην ενέργεια. Δήλωση που έγινε τρεις µήνες
πριν από την επίσηµη εκτίµηση του οικονοµικού επιτελείου και
της Κυβέρνησης τον Δεκέµβριο, που έλεγε ότι ο πληθωρισµός
το 2022, ο µέσος πληθωρισµός -αυτή είναι η εκτίµηση του Δεκεµβρίου- θα κυµανθεί στο 1%, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε
την πιο µετριοπαθή εκτίµηση σήµερα να κάνει λόγο τουλάχιστον
για πέντε φορές υψηλότερο πληθωρισµό σε ετήσια βάση. Μάλιστα ο Υπουργός Οικονοµικών, κύριε Τσακίρη, την 1η Φλεβάρη
του 2022, δηλαδή ενάµιση µήνα πριν, έλεγε ότι ο µέσος ετήσιος
πληθωρισµός στην Ελλάδα θα είναι 1,5% µε 2%, εκτίµηση που
έγινε ενάµιση µήνα πριν από τον Υπουργό Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
Όλες αυτές οι δηλώσεις διαψεύστηκαν από την πραγµατικότητα, όπως η Κυβέρνηση έχει διαψευστεί σε όλες σχεδόν τις εκτιµήσεις της. Έχει πέσει έξω στις εκτιµήσεις για την πανδηµία, την
πανδηµία που δεν έφυγε ούτε τελείωσε, αλλά είναι εδώ, µε τους
σκληρούς δείκτες της πανδηµίας να παραµένουν ψηλά, µε τη µετάλλαξη «Όµικρον 2» να επεκτείνεται, µε χιλιάδες κρούσµατα
κάθε µέρα, µε αύξηση των κρουσµάτων και των εισαγωγών την
τελευταία εβδοµάδα στη χώρα µας, από τη µία, και, από την
άλλη, την Κυβέρνηση να ακολουθεί τις ελαφρύνσεις άλλων
χωρών, να αποφεύγει να αναφερθεί στην πανδηµία, να έχει καταργήσει σχεδόν όλα τα υγειονοµικά µέτρα.
Τι θα κάνετε άραγε, κύριοι της Κυβέρνησης, για την ασφαλή
µεταφορά των συµπολιτών µας µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς,
ειδικά τώρα που περιορίζονται οι µετακινήσεις µε τα ΙΧ, λόγω της
ακρίβειας στη βενζίνη; Τι θα γίνει µε όσους συµπληρώνουν προσεχώς έξι µήνες από τη χορήγηση της τρίτης δόσης του εµβολίου; Γιατί δεν έχει γίνει ακόµα εισαγωγή φαρµακευτικών
σκευασµάτων εγκεκριµένων από τον EMA µε κλινική αποτελεσµατικότητα 90% έναντι του COVID;
Το ίδιο ακριβώς που συµβαίνει µε την πανδηµία συµβαίνει και
µε την ακρίβεια. Η υποτίµηση του φαινοµένου, που χαρακτηρίστηκε ως παροδικό, πολύ φοβάµαι ότι αποτυπώνει τη γενικότερη
αντίληψη που διέπει την κυβερνητική πολιτική και συνίσταται
στην κάλυψη και την απόκρυψη των προβληµάτων.
Η Κυβέρνηση κρύβει πολλά προβλήµατα κάτω από το χαλί και
όλη αυτή η αντίληψη συνδέεται µε τον σχεδιασµό της για εκλογές. Τα µεγάλα και πραγµατικά προβλήµατα σύµφωνα µε αυτή
την αντίληψη πρέπει να µείνουν κρυµµένα µέχρι τις εκλογές.
Είναι η αντίληψη για την οποία πάντα φταίει κάποιος άλλος, αλλά
ποτέ δεν φταίει η Κυβέρνηση. Για την ακρίβεια φταίει ο πόλεµος
στην Ουκρανία, φταίει η Αντιπολίτευση. Για την πανδηµία και την
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αδυναµία ελέγχου και διαχείρισής της φταίνε οι πολίτες, φταίνε
οι νέοι. Διαλέγετε και παίρνετε.
Ποτέ όµως και για τίποτα δεν έχει καµµία ευθύνη η Κυβέρνηση, µια Κυβέρνηση που, αντί να αναζητά λύσεις, δυστυχώς
αναζητά δικαιολογίες, µια Κυβέρνηση που σε κάθε πρόταση του
Κινήµατος Αλλαγής, αλλά και συνολικά της Αντιπολίτευσης, αντιτείνει το επιχείρηµα των λεφτόδεντρων που δεν υπάρχουν αλλά τον Μάιο του ’20 άλλοι έλεγαν ότι θα βρέχει δισεκατοµµύρια στην αγορά από το ΤΕΠΙΧ, το Ταµείο Εγγυοδοσίας, µε τη
γνωστή κατάληξη για το 95% των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια- και µια Κυβέρνηση που δεν µπαίνει ποτέ στη συζήτηση για το πού πηγαίνουν τα χρήµατα και για την ακρίβεια πού πήγαν τα δεκάδες
δισεκατοµµύρια ευρώ που διατέθηκαν την περίοδο της πανδηµίας, αν αξιοποιήθηκαν παραγωγικά, µε κοινωνικά δίκαιο τρόπο
ή αν διατέθηκαν γενικώς και αδιακρίτως.
Αλήθεια, µε ποια κριτήρια δόθηκαν αυτά τα χρήµατα; Δόθηκαν
σε αυτούς που είχαν πραγµατική ανάγκη; Κάποια στιγµή δεν θα
πρέπει να γίνει µια αξιολόγηση και ένας απολογισµός, από τη
στιγµή µάλιστα που η συντριπτική πλειοψηφία των µικρών επιχειρήσεων στερήθηκε και συνεχίζει να στερείται πρόσβαση στη
ρευστότητα; Ας γίνει ένας απολογισµός -αλλά όχι όπως τον εννοεί η Κυβέρνηση, δηλαδή ένας απολογισµός µονόλογος δικός
της-, απολογισµός και δηµόσια συζήτηση µε τη συµµετοχή των
κοινωνικών εταίρων, µε στοιχεία και αριθµούς. Και να µάθει η Κυβέρνηση να ακούει και την αντίθετη άποψη, να αποδέχεται την
πραγµατικότητα, να αναγνωρίζει επιτέλους τα λάθη της.
Ακούσαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες και σήµερα τα
µέτρα που µε µεγάλη καθυστέρηση εξήγγειλαν ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί του και σαφέστατα δεν είναι πρόθεσή µας
να µηδενίσουµε κανένα µέτρο και καµµία παρέµβαση για την
ανακούφιση των πολιτών, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων οµάδων
του πληθυσµού, που πλήττονται βάναυσα από τις µεγάλες αυξήσεις στην ενέργεια, για την ακρίβεια που καλπάζει κυριολεκτικά
στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Τα µέτρα αυτά ύψους 1,1 δισεκατοµµυρίου ευρώ είναι όχι απλά αναποτελεσµατικά, αλλά ενδέχεται να έχουν απωλέσει και αυτή την ισχνή δυναµική τους µετά
από λίγες µόνο ηµέρες.
Εµείς είµαστε µακριά από κάθε είδους λαϊκισµό ή διαγωνισµό
υποσχέσεων, αλλά η επιδότηση των 22 λεπτών το λίτρο της βενζίνης, µε ανώτατο όριο τα εκατόν ογδόντα λίτρα, σηµαίνει 39
ευρώ το τρίµηνο, δηλαδή 13 ευρώ τον µήνα για τον πολίτη. Δίνει
κάποια ουσιαστική λύση στην εκτόξευση του κόστους καυσίµων;
Από το επίδοµα του Πάσχα των 200 ευρώ, που υποτίθεται ότι
στοχεύει να ενισχύσει µπροστά στο κύµα της ακρίβειας τους οικονοµικά αδύναµους, εξαιρούνται οι µακροχρόνια άνεργοι κι
αυτοί οι οποίοι έχει λήξει το επίδοµα ανεργίας και είναι χωρίς
καµµία, µα καµία, εισοδηµατική κάλυψη. Είναι ένα επίδοµα που
θα δοθεί µία φορά, ενώ η ακρίβεια υπάρχει εδώ και πάρα πολλούς µήνες και η ενέργεια θα παραµείνει σε πάρα πολύ υψηλά
επίπεδα όλο το 2022, σύµφωνα µε επίσηµες ανακοινώσεις και
εκτιµήσεις, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των διεθνών
οίκων.
Με τον πληθωρισµό να καλπάζει και να οδεύει προς διψήφιο
ποσοστό, το ρεύµα να έχει αυξηθεί 71%, τη βενζίνη να έχει αυξηθεί 31%, το πετρέλαιο κίνησης να έχει αυξηθεί 44%, το πετρέλαιο θέρµανσης 64% και το φυσικό αέριο να έχει εκτοξευθεί
πραγµατικά σε δυσθεώρητα ύψη, αφήνω στην κρίση όλων σας
αν τα µέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν είναι αποτελεσµατικά και
πόσο αποτελεσµατικά µπορούν να φανούν στην πράξη.
Η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής, για
όσους τη µελέτησαν σε βάθος, δείχνει µια ζοφερή κατάσταση.
Αναδεικνύει, όµως, και την ανάγκη συναίνεσης και συνεννόησης
των πολιτικών δυνάµεων για την αντιµετώπιση της κρίσης. Πώς
αντιλαµβάνεται, όµως, άραγε τη συναίνεση η Κυβέρνηση; Το είδαµε µε την απαξίωση ενός άτυπου, αλλά ουσιαστικού, θεσµού,
όπως είναι το συµβούλιο των πολιτικών Αρχηγών για µεγάλα
εθνικά ζητήµατα.
Ο κύριος Πρωθυπουργός µάς είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι τις
αποφάσεις για αυτά τα ζητήµατα τις λαµβάνει ο ίδιος και η ίδια
αντίληψη κυριαρχεί στην Κυβέρνηση για όλα τα ζητήµατα, από
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τη διαχείριση της πανδηµίας ως την αντιµετώπιση της ακρίβειας,
και τα αποτελέσµατα είναι πλέον ορατά. Για να αντιµετωπιστούν,
όµως, οι συνέπειες της ακρίβειας, για να αντιµετωπιστεί η ίδια η
ακρίβεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρώτο βήµα που πρέπει να γίνει είναι η αναγνώριση των λανθασµένων επιλογών της
Κυβέρνησης. Και αυτές είναι ευδιάκριτες πλέον, δεν κρύβονται.
Είναι η ενίσχυση της εξάρτησης της χώρας από το φυσικό
αέριο. Είναι η καθυστέρηση στην ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας και η στέρηση της δυνατότητας στον απλό πολίτη
αλλά και σε συλλογικότητες να παράγουν ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, για να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες. Γιατί; Γιατί στον σχεδιασµό της Κυβέρνησης στο πεδίο της
ενεργειακής µετάβασης υπάρχει χώρος για τα µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα και όχι για την κοινωνία των πολιτών. Είναι η
έλλειψη πολιτικής βούλησης, για να απορροφήσουν µέρος του
κόστους στην ενέργεια οι προµηθευτές, οι οποίοι έχουν υπερκέρδη και µάλιστα τα διαφηµίζουν κιόλας, γιατί είµαστε από τις
λίγες χώρες της Ευρώπης που οι εταιρείες παροχής ενέργειας
δεν κλήθηκαν έµπρακτα να απορροφήσουν ένα µέρος των αυξήσεων. Είναι ο δογµατισµός αλλά και η άρνηση της Κυβέρνησης
απέναντι στα ουσιαστικά µέτρα, όπως είναι η µείωση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα και του ΦΠΑ στα βασικά είδη
διατροφής. Είναι η διάθεση των 43 δισεκατοµµυρίων χωρίς κριτήρια κοινωνικής δικαιοσύνης ή η διάθεση χρηµάτων για την
ακρίβεια µε ετεροβαρή κριτήρια. Είναι η αδυναµία, για να µην πω
η απροθυµία, πάταξης αισχροκέρδειας αλλά και διενέργειας
ελέγχων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα καταθέσω εβδοµήντα ένα
δελτία Τύπου της αρµόδιας υπηρεσίας της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς από την 1η Ιουλίου µέχρι σήµερα. Μόλις
την ηµέρα που ψηφίστηκε η τροπολογία για το πλαφόν στο µεικτό περιθώριο κέρδους, στις 3 Μαρτίου, βγαίνει ένα δελτίο
Τύπου που λέει ότι έχουν γίνει πολλοί έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιµα ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και το ίδιο µία
εβδοµάδα µετά πρόστιµο 140.000 ευρώ σε αλυσίδα σουπερµάρκετ.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Τσακίρη, προσέξτε το φοβερό. Ψηφίζετε
νόµο στις 3 Μαρτίου, ο οποίος εφαρµόζεται από τις 14 Μαρτίου
και µετά, αλλά στις 10 Μαρτίου η ΔΙΜΕΑ ως διά µαγείας επιβάλλει πρόστιµο µε το προηγούµενο, µε το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο. Άρα για ποιον λόγο ψηφίσατε την τροπολογία για το µεικτό
περιθώριο κέρδους, αφού ήδη υπήρχε και ο Υπουργός επέβαλε
πρόστιµο 140.000 ευρώ; Άρα υπήρχε θεσµικό πλαίσιο και δεν γίνονταν έλεγχοι στην αγορά.
Θα καταθέσω τα εβδοµήντα ένα δελτία Τύπου της ΔΙΜΕΑ, η
οποία κάθε εβδοµάδα δηµοσιεύει δύο δελτία Τύπου µε τη δράση
της. Και αφού έκανε ελέγχους η ΔΙΜΕΑ και επιβάλλει πρόστιµα,
που περιµένουµε πραγµατικά µε αγωνία να τα δούµε, γιατί το
έκρυβε και δεν το δηµοσιοποιούσε, αφού η ίδια υπηρεσία εκδίδει
κάθε εβδοµάδα δύο δελτία Τύπου σχετικά µε τη δράση της;
Τελικά, κύριε Υπουργέ, τι ισχύει; Έγιναν έλεγχοι ή δεν έγιναν;
Επιβλήθηκαν πρόστιµα, όπως λέει η τελευταία ανακοίνωση της
ΔΙΜΕΑ, ή δεν παρατηρούνται φαινόµενα αισχροκέρδειας, όπως
δήλωνε ο Υπουργός Ανάπτυξης τον Οκτώβριο του ’21 και θα το
καταθέσω στα Πρακτικά;
Γιατί δεν δηµοσιοποιείτε αυτά τα πρόστιµα, όχι τώρα, εδώ και
καιρό, αφού λέτε ότι κάνατε ελέγχους, ώστε να φαίνεται ότι γίνονται έλεγχοι στην αγορά και να αποτραπούν φαινόµενα αισχροκέρδειας; Όµως, την ίδια στιγµή που µας κρύβατε τους
ελέγχους που έκανε η υπηρεσία που έχει επιβάλει, όπως λέτε,
πρόστιµα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, δηµοσιοποιήσατε δύο
φορές, παρακαλώ πολύ, τη συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης
µε εκπροσώπους των σουπερµάρκετ σε µια κίνηση-ορισµό της
αντιανταγωνιστικής πρακτικής. Και θα είχε πράγµατι ενδιαφέρον
να ενηµερωθούµε ποιο ήταν το περιεχόµενο της συζήτησης ή
εάν υπήρχε κάποια συµφωνία µε τους εκπροσώπους των σουπερµάρκετ σε αυτές τις δύο συναντήσεις και αν υλοποιήθηκαν
αυτά που συµφωνήσατε, πάντα υπό το πρίσµα του οφέλους των
καταναλωτών.
Εσείς εκδώσατε τρεις µέρες πριν τη σχετική υπουργική απόφαση για τον έλεγχο του µεικτού περιθωρίου κέρδους και περι-
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µένουµε πραγµατικά να εφαρµοστεί. Δεν ξέρω αν έχει ήδη εφαρµοστεί. Εµείς όµως θέλουµε να εφαρµοστεί αυτή η διάταξη, γι’
αυτό και την ψηφίσαµε, για να µπορέσουν να προστατευθούν οι
καταναλωτές.
Αλήθεια, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί αφήνετε
στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού να αποφασίσει το ύψος
του προστίµου που θα επιβληθεί σε µια επιχείρηση που παραβιάζει τον νόµο; Ο Υπουργός Ανάπτυξης αποφασίζει αν θα επιβληθεί πρόστιµο µεταξύ 5.000 ευρώ και 1 εκατοµµυρίου ευρώ,
προσέξτε, χωρίς στην υπουργική απόφαση να είναι σαφής και
αντικειµενικός ο τρόπος προσδιορισµού του προστίµου από τις
αρµόδιες υπηρεσίες. Δεν φαίνεται παράβαση ποιου µεγέθους
οδηγεί σε πρόστιµο ποιου ύψους. Ο Υπουργός αποφασίζει µεταξύ 5.000 και 1 εκατοµµυρίου, εν λευκώ, να επιβάλλει πρόστιµο
σε όποια επιχείρηση παραβιάζει τον νόµο. Να επιβάλλει πρόστιµο, αλλά θα πρέπει, νοµίζω, να είναι σαφώς προσδιορισµένος
ο τρόπος µε τον οποίο καθορίζεται αυτό το πρόστιµο, ακριβώς
για να µην αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε
Υπουργού να αποφασίζει αν µια επιχείρηση θα πληρώσει το
άλφα πρόστιµο και άλλη µία το 10 άλφα πρόστιµο, χωρίς να
υπάρχει και αντικειµενικό σύστηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µείζον ερώτηµα είναι όµως για
ποιους αξιοποιείται ο όποιος διαθέσιµος δηµοσιονοµικός χώρος.
Αναφέρεται η Κυβέρνηση στη µείωση του ΕΝΦΙΑ, που έχει όντως
κάποια θετικά στοιχεία, τα οποία δεν αµφισβητούνται. Έχει όµως
και γκρίζες ζώνες, όπως η κατάργηση του συµπληρωµατικού
φόρου ΕΝΦΙΑ για τη µεγάλη ακίνητη περιουσία, δηλαδή για τους
έχοντες και κατέχοντες, το γεγονός ότι υπάρχουν ακόµα περιοχές
σε όλη τη χώρα που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστηµα αντικειµενικών αξιών και ιδίως σε σχετικά προνοµιακές περιοχές και αν είχε
γίνει αυτό θα µπορούσε να υπάρχει ελάφρυνση για όλους.
Το τρίτο και σηµαντικότερο είναι ότι η αύξηση αντικειµενικών
αξιών αντιµετωπίζεται µόνο στην περίπτωση του ΕΝΦΙΑ. Υπάρχουν όµως και άλλοι φόροι που συνδέονται µε αντικειµενικές
αξίες και καθορίζονται από αυτές. Και αν συνυπολογίσουµε ότι
στο 60% των ζωνών σε όλη τη χώρα επήλθε αύξηση αντικειµενικών αξιών, µιλάµε για µια αντίστοιχη αύξηση σε µια σειρά άλλους
φόρους που συνδέονται µε τα ακίνητα, δεκαέξι ή δεκαεπτά αν
δεν κάνω λάθος. Άρα όλοι αυτοί οι φόροι, οι υπόλοιποι, θα υπολογιστούν µε τις νέες, αυξηµένες αντικειµενικές αξίες και θα είναι
αυξηµένοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα µέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση συνοψίζονται µε τέσσερις µόνο λέξεις: πολύ λίγα, πολύ
αργά. Δεν ακούσαµε τίποτα για πλαφόν στις τιµές στην ενέργεια
και στα καύσιµα, όπως έγινε στη Γαλλία και στην Ισπανία.
Δεν ακούσαµε τίποτα για τη φορολόγηση υπερκερδών ηλεκτροπαραγωγών µε µια ειδική εισφορά, όπως έχει προτείνει ο
Πρόεδρος του Κινήµατος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.
Δεν ακούσαµε τίποτα για τη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και της φορολογίας στα καύσιµα. Να σας θυµίσω ότι
ήδη έχουν ανακοινώσει µειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης
στην ενέργεια και στα καύσιµα χώρες, όπως η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Ολλανδία, το Βέλγιο, και είναι βέβαιο ότι θα
ακολουθήσουν και άλλες, ενώ η Ελλάδα, που έχει τον τέταρτο
πιο υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης στην Ευρώπη, δεν το συζητά καν.
Και το 1,1 δισ., που συνιστά το ανεπαρκές πακέτο στήριξης
της Κυβέρνησης, από πού προήλθε, αλήθεια, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι; Προήλθε πολύ απλά από τις αυξήσεις των κρατικών
εσόδων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ στα καύσιµα, από εκεί προήλθε το 1,1 δισ.. Δηλαδή η Κυβέρνηση µε το
ένα χέρι παίρνει τα λεφτά από τους πολίτες µέσα από τις αυξήσεις και µε το άλλο χέρι τούς επιστρέφει ένα πολύ, µα πολύ, µικρότερο µέρος. Διότι η αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ στα
καύσιµα κίνησης µόνο στο διάστηµα από 23 Φλεβάρη µέχρι και
σήµερα είναι της τάξης του 37%. Το ξαναλέω, σε λιγότερο από
έναν µήνα η αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ στα καύσιµα κίνησης είναι 37%. Και ας έρθει εδώ ο Υπουργός Οικονοµικών να
δώσει τα σχετικά στοιχεία.
Και κλείνω αυτό το κεφάλαιο, επισηµαίνοντας ότι δηλώσεις
όπως αυτές του Υπουργού Επικρατείας κ. Σκέρτσου, ότι η µεί-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα ωφελήσει µόνο τους
πλούσιους, που καταναλώνουν περισσότερη βενζίνη, νοµίζω ότι
προκαλούν πολύ απλά τους πολίτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι δεδοµένο ότι κανείς δεν
υποτιµά την ανάγκη δηµοσιονοµικής σταθερότητας. Οι συνθήκες
όµως έχουν αλλάξει. Οι κανόνες του δηµοσιονοµικού Συµφώνου
Σταθερότητας δεν µπορεί να είναι γραµµένοι σε πέτρα και αυτή
η συζήτηση έχει αρχίσει ήδη να γίνεται στις Βρυξέλλες, ιδίως
µετά την πανδηµία, τον πόλεµο, την ακρίβεια, που απειλεί την
κοινωνική συνοχή σε όλη την Ευρώπη.
Σ’ αυτή τη συζήτηση η Ελλάδα δεν µπορεί να είναι απούσα.
Δεν µπορεί να επαφίεται απλά στο τι θα αποφασίσουν όλοι οι
υπόλοιποι.
Κανείς δεν αγνοεί ότι η κατάσταση στη χώρα και τα µεγάλα
προβλήµατα στην οικονοµία, το δηµόσιο χρέος και το πρωτογενές έλλειµµα, το έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο, που διπλασιάστηκε τον Γενάρη του 2022 σε σχέση µε τον Γενάρη του 2021,
το υπέρογκο ιδιωτικό χρέος απαιτούν υπερβάσεις, συνεννόηση
και ευρεία στόχευση για την ενίσχυση της ανάπτυξης µέσω της
ορθής αξιοποίησης των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης.
Ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα προχωρήσει σε µεγαλύτερου εύρους µέτρα στήριξης, για να µην υπονοµεύσει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Η διάθεση των 43,3 δισ. κατά την
πανδηµία, χωρίς ουσιαστικά, καθολικά κριτήρια, µε αποτέλεσµα
ένα µέρος να πάει σ’ αυτούς που είχαν αντικειµενικά µικρότερη
ανάγκη την περίοδο της πανδηµίας, δεν υπονοµεύει άραγε τη
δηµοσιονοµική σταθερότητα; Δεν υπονοµεύεται, αλήθεια, η δηµοσιονοµική σταθερότητα, όταν από το κυβερνητικό σχέδιο για
την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων -που µείζον κριτήριο είναι η
απορρόφηση και όχι η αξιοποίηση των πόρων, όπως θα έπρεπεαπουσιάζει δραµατικά ουσιαστική στήριξη της εγχώριας παραγωγής των αγροτών µας, των µικροµεσαίων, αλλά και του κοινωνικού κράτους;
Το Κίνηµα Αλλαγής έχει προτάσεις και τις έχει καταθέσει. Πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρµογής του ηλεκτρικού ρεύµατος. Φορολόγηση υπερκερδών των ηλεκτροπαραγωγών και προµηθευτών
ενέργειας. Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής. Μείωση
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα.
Και µη χρησιµοποιείτε πολύ το επιχείρηµα ότι θα µειωθούν τα
φορολογικά έσοδα, κύριοι της Κυβέρνησης, γιατί µε αυτές τις αυξήσεις θα µειωθούν δραµατικά, πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι περιµένετε, αφού σύντοµα πολύ πιθανόν να µειωθεί η κατανάλωση.
Προτείνουµε αύξηση κατώτατου µισθού στα 751 ευρώ, µε ταυτόχρονη µείωση ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις στο
2% για το 2022 και βεβαίως ένα νέο ΕΚΑΣ για τριακόσιες πενήντα
χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους.
Προτάσεις στοχευµένες, προτάσεις ρεαλιστικές, προτάσεις
κοστολογηµένες, προτάσεις που επιδιώκουν να µετριάσουν τις
συνέπειες της ακρίβειας, που σαρώνει τη χώρα και διαβρώνει
νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Προτάσεις που αποδεικνύουν ότι το πολιτικό σύστηµα µπορεί
να αισθάνεται, να αξιολογεί και να θέτει σε προτεραιότητα τα
πραγµατικά προβλήµατα της πλειοψηφίας των πολιτών.
Διότι αυτό που διακυβεύεται σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι ο εκλογικός σχεδιασµός της Κυβέρνησης. Αυτό
που διακυβεύεται είναι η κοινωνική συνοχή της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχαήλ Κατρίνης 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 του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κατρίνη.
Στη συνέχεια θα δώσω τον λόγο στον κ. Μπουκώρο, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, για δύο λεπτά. Μετά
έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Βεσυρόπουλος για την τροπολογία,
µετά ο κ. Χήτας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ο κ. Πουλάς
από το Κίνηµα Αλλαγής και ο κ. Γρηγοριάδης, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25.
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Κύριε Μπουκώρο, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούµε πάντα µε ενδιαφέρον την κριτική από το Κίνηµα Αλλαγής και πραγµατικά σήµερα ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας έθεσε ορισµένα ζητήµατα.
Κατ’ αρχάς, κανείς µας ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αµφισβήτησε ότι υπάρχει κύµα ακρίβειας, ενεργειακής κρίσης και ότι,
εν πάση περιπτώσει, τα όποια µέτρα δεν δύνανται να καλύψουν
το σύνολο της ζηµιάς που έχει υποστεί το νοικοκυριό και η επιχείρηση στην Ελλάδα. Αυτό που κάνουµε είναι να αµβλύνουµε
τις επιπτώσεις, να περιορίζουµε τις επιπτώσεις, σε µια άσκηση
ισορροπίας, προκειµένου να µη διαταραχθεί η δηµοσιονοµική
σταθερότητα της χώρας και να µη γίνουµε εκ νέου στόχος των
κερδοσκόπων.
Βεβαίως, ακούµε την κριτική ότι τα µέτρα θα µπορούσε να
είναι και πιο ενισχυµένα, αλλά δεν δίδονται πειστικές απαντήσεις
για τις πηγές αυτών των µέτρων. Δεν µπορεί να λέµε, από τη µία,
ότι είναι λίγα τα µέτρα, από την άλλη, να µειώσουµε τους αιµοδότες των δηµοσίων εσόδων και να αυξήσουµε τα µέτρα.
Πώς θα γίνει αυτό; Υπάρχει αύξηση φορολογικών εσόδων από
τις αυξήσεις, αλλά υπάρχει και µείωση της κατανάλωσης και δεν
µπορεί να βλέπουµε εικόνα της στιγµής ή του µήνα, γιατί µπροστά µας έχουµε κρίση και τα µέτρα που ανακοινώθηκαν σήµερα
είναι για ένα τρίµηνο. Αυτό τι σηµαίνει; Σύµφωνα µε την πορεία
της κρίσης, θα πρέπει να εκπονηθούν και άλλα επιπρόσθετα
µέτρα και πρέπει να κρατάµε δυνάµεις. Δεν µπορεί να βάζουµε
όλα τα πολεµοφόδια στο τραπέζι. Το έχουµε πει και µε αφορµή
άλλων κρίσεων.
Άκουσα µε προσοχή τον επικεφαλής του Κινήµατος Αλλαγής
να λέει ότι η ακρίβεια στα φρούτα, στο ελαιόλαδο και σε άλλα
είδη υπήρχε και πριν από τον πόλεµο.
Βεβαίως, υπήρχε και πριν από τον πόλεµο, γιατί η παγκόσµια
ενεργειακή κρίση ήρθε πριν από τον πόλεµο. Ο πόλεµος επιτείνει
την κρίση και χειροτερεύει τα πράγµατα έτι περαιτέρω. Γι’ αυτό
και η Κυβέρνηση είχε σχεδιάσει και είχε εκπονήσει µέτρα από τον
προηγούµενο Σεπτέµβριο και όχι µε την έναρξη του πολέµου.
Τα µέτρα ενίσχυσης είναι πράγµατι 1,1 δισεκατοµµύριο και µε
τα 2,4 δισεκατοµµύρια που έχουν δοθεί για τις ενισχύσεις των
λογαριασµών µέχρι σήµερα έχουµε έναν λογαριασµό αρκετά αυξηµένο και η Κυβέρνηση θα συνεχίσει. Ακούσατε χθες τον Πρωθυπουργό να λέει ότι ο ίδιος θα ήθελε να έχει πιο εκτεταµένα
µέτρα και να εξαγγείλει πιο εκτεταµένα µέτρα, αλλά πρέπει να
δούµε τι θα γίνει και στους επόµενους µήνες.
Ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτών των µέτρων; Ότι ενισχύονται οι πιο ευάλωτοι συµπολίτες, οι οικογένειες που έχουν εισόδηµα κάτω των 30.000 ευρώ.
Ενισχύεται και ο πρωτογενής τοµέας, κύριε Κατρίνη. Ενισχύεται, περισσότερο ίσως από άλλους τοµείς αυτή την ώρα, γιατί
είναι αναγκαίο. Είναι οι ζωοτροφές το 4% του τζίρου της προηγούµενης χρονιάς, είναι το 80% κάλυψης της ρήτρας αναπροσαρµογής για τους αγρότες…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τοποθετείται µε οµιλία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ελάτε, κύριε Μπουκώρο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ναι, βεβαίως, οµιλία, αλλά θα είναι
σύντοµη, γι’ αυτό δεν ανεβαίνω στο Βήµα. Θα είναι λιγότερη από
επτά λεπτά. Γι’ αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Τι είναι αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είναι. Ζήτησε να κάνει µια παρέµβαση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Δεν κατάλαβα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχει δικαίωµα να
µιλήσει δώδεκα λεπτά. Αντί να αξιοποιήσει το δωδεκάλεπτο συν
τον άλλον χρόνο, ζήτησε τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Πρέπει να εξηγήσουµε, κύριε Πρόεδρε, ακριβώς επειδή ήταν η αρχική οµιλία την οποία είχα ζητήσει και θα ήταν µικρότερη των επτά λεπτών, µιλώ από το έδρανο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε,
όµως, κύριε Μπουκώρο.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Μπορώ να συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίστε, αλλά
ολοκληρώστε κιόλας!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Μάλιστα.
Τα µέτρα ενίσχυσης, λοιπόν, για τους αγρότες, η µείωση του
ΦΠΑ στα λιπάσµατα από το 13% στο 6% είναι κάποιες δεκάδες
εκατοµµύρια, στις ζωοτροφές το ίδιο, ο ΦΠΑ από το 13% στο
6%, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης του αγροτικού
πετρελαίου για το 2020. Αθροιστικά αυτά τα µέτρα πιστεύουµε
ότι δεν λύνουν το πρόβληµα, αλλά δίνουν µια ανάσα στον πρωτογενή τοµέα.
Από εκεί και πέρα, για να ολοκληρώσω, µε το να υποβάλλουµε
τώρα τον ελληνικό λαό σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο ποιος θα
κάνει τη µεγαλύτερη πρόταση, χωρίς να εξηγούµε επακριβώς
από πού θα προέλθουν οι πόροι, δεν προσφέρουµε υπηρεσία.
Η Κυβέρνηση είναι εδώ, εκπονεί µέτρα. Η κρίση είναι έντονη,
είναι µεγάλη, είναι παγκόσµια. Πρέπει να κατανοήσουµε γιατί ο
Πρωθυπουργός χθες µίλησε και για την ανάγκη όσο το δυνατόν
µεγαλύτερης ενεργειακής απεξάρτησης της χώρας. Μίλησε για
την επέκταση των ΑΠΕ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπουκώρο,
ελάτε! Είπατε για µια παρέµβαση, αλλά πάµε για…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Μίλησε για το ελληνικό, φυσικά,
αέριο και τις εξελίξεις τις οποίες περιµένουµε και, εν πάση περιπτώσει, µε την προσοχή µας στραµµένη στην πορεία της χώρας
εκπονούµε τα αναγκαία µέτρα, προκειµένου να αµβλύνουµε τις
επιπτώσεις της κρίσης.
Όσο για την ενηµέρωση των πολιτικών Αρχηγών, νοµίζω ότι
µετά τη συνάντηση µε τον κ. Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός ενηµέρωσε όλους τους πολιτικούς Αρχηγούς.
Κατά συνέπεια -και κλείνω έτσι, κύριε Πρόεδρε- σε µια πρωτόγνωρη κατάσταση η Κυβέρνηση κάνει χρήση όλων των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονοµίας, προκειµένου να ξεπεράσουµε
την κρίση, αµβλύνοντας τις επιπτώσεις της.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχουµε ανατροπή
στον προγραµµατισµό που είχαµε ανακοινώσει προηγουµένως.
Ζήτησε τον λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κ.
Γεωργιάδης.
Θα σας δώσουµε τον λόγο για την οµιλία σας, κύριε Υπουργέ,
προφανώς, για το νοµοσχέδιο;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θα χρησιµοποιήσω τώρα πέντε-έξι λεπτά και
θα επανέλθω µέχρι το τέλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρέµβαση θα κάνετε; Συγγνώµη, δεν συνεννοηθήκαµε. Θα κάνετε τη βασική σας
οµιλία, για να σας βάλω τον αντίστοιχο χρόνο -γι’ αυτό το ρωτώή µικρή παρέµβαση;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θέλω να απαντήσω, επειδή οι ώρες είναι
πάρα πολύ κρίσιµες ως προς την αντιµετώπιση της ακρίβειας.
Έθεσε κάποια θέµατα, δεν ξέρω το αξίωµα, αν είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ή εκπρόσωπος του Αρχηγού του ΠΑΣΟΚ
-δεν θέλω να το υποτιµήσω, δεν ξέρω ποιο είναι- ο κ. Κατρίνης,
εν πάση περιπτώσει εκ µέρους του ΚΙΝΑΛ και θέλω να τα απαντήσω, για να µη µένουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Είναι Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας.
Λοιπόν, εντάξει, κύριε Υπουργέ. Θα σας δώσω δέκα λεπτά, για
να τοποθετηθείτε για κάποια θέµατα που θέλετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θα προσπαθήσω να απαντήσω επί του συγκεκριµένου. Ίσως να καταφέρουµε να συνεννοηθούµε ανθρώπινα, για να µην επανέρχεται διαρκώς ο κ. Κατρίνης σε όλες του
τις συνεντεύξεις µονότονα µε το ίδιο πράγµα και µε αυτό που
έκανε πριν εδώ.
Διότι, κυρίως, θα πίστευα ότι από την καλή µας συνεργασία
στο Υπουργείο Υγείας, κύριε Κατρίνη, όταν σας είχα διορίσει Διευθύνοντα Σύµβουλο στον ΟΚΑΝΑ, θα γνωρίζατε ότι είµαι εξαιρετικά επιµελής όταν εργάζοµαι και δεν µπορεί να µην το
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θυµάστε. Είναι περίεργο να έχουµε δουλέψει µαζί, στενοί συνεργάτες, και να κάνετε ότι το ξεχνάτε στο ΚΙΝΑΛ και στο ΠΑΣΟΚ.
Εγώ θα είµαι εδώ να σας το θυµίζω και πως ήρθαµε µαζί στη
Βουλή και σας πρότεινα και µπήκατε στον ΟΚΑΝΑ και πως ερχόσασταν στο γραφείο µου και συνεργαζόµασταν και πως ελέγχαµε όλα τα θέµατα.
Άρα θα πρέπει να δείχνετε έναν σεβασµό στην παλαιά µας συνεργασία, όταν ασκείτε κριτική σε µένα εσείς. Μπορεί να αφορά
τον κ. Πάνα να ασκεί την κριτική, την κ. Λιακούλη, τον κ. Σκανδαλίδη, που δεν είχα προσωπική συνεργασία. Με εσάς το εκλαµβάνω πια προσωπικά και εκεί γίνοµαι κακός.
Πάµε, λοιπόν. Πρώτα από όλα, ως προς την κριτική για τη διάταξη για τα πρόστιµα, «ο Υπουργός χωρίς διαδικασία». Αυτή είναι
µια συζήτηση που, αν το ΚΙΝΑΛ ήθελε να τη θέσει, είχε κάθε δικαίωµα να τη θέσει όταν συζητήσαµε τη διάταξη, την οποία ψηφίσατε. Πολύ ωραία. Άρα ασκείτε κριτική σε µια διάταξη που
ψηφίσατε. Καλοδεχούµενη η κριτική.
Να το συζητήσουµε, αν η διάταξη χρειάζεται κάποιου είδους
διόρθωση. Καµµία αντίρρηση. Όµως, να ξεκαθαρίσουµε στον ελληνικό λαό που άκουσε ότι όλη αυτή τη διάταξη ως έχει την έχει
ψηφίσει και το Κίνηµα Αλλαγής και, κατά τη γνώµη µου, πολύ
σωστά έκανε. Η διάταξη ψηφίστηκε µε πολύ µεγάλη πλειοψηφία
από τη Βουλή και από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Πάµε ως προς τα συγκεκριµένα, γιατί δεν µου αρέσει να δηµιουργείται στον κόσµο κάποια εικόνα ότι δεν κάνει η ΔΙΜΕΑ τη
δουλειά της. Είµαι πολύ περήφανος για τη δηµιουργία της
ΔΙΜΕΑ.
Η ΔΙΜΕΑ από την ίδρυσή της έχει συµβάλει, αγαπητοί κύριοι
συνάδελφοι, σχεδόν στο να εξαφανίσει το παρεµπόριο από τους
δρόµους των µεγάλων πόλεων. Ποτέ δεν είχαµε τόσο µεγάλα και
καλά αποτελέσµατα ως προς την πάταξη του παρεµπορίου όσο
επί της δικής µου θητείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κ. Νίκου Παπαθανάση, µε τη δηµιουργία της
ΔΙΜΕΑ, και είµαι πάρα πολύ περήφανος για αυτό.
Ήταν πάντα στην πολιτική µου διαδροµή ένα πολύ µεγάλο
κοµµάτι της ατζέντας µου η πάταξη του παρεµπορίου και δεν
µπορώ να ακούω να υποτιµώνται άνθρωποι που δουλεύουν εκτός
ωραρίου -οι υπερωρίες ψηφίστηκαν µόλις φέτος, από το 2022
και µετά, δεν είχαν πάρει ούτε ένα ευρώ υπερωρίες µέχρι τώρακαι που έχουν φέρει τόσο µεγάλα αποτελέσµατα.
Θέσατε, όµως, ορισµένα ερωτήµατα που πρέπει να απαντηθούν. Ερώτηµα πρώτο: Πώς βάλατε πρόστιµο 140.000 ευρώ σε
αλυσίδα σουπερµάρκετ για την αισχροκέρδεια και το πρόστιµο
προηγείται κατά τέσσερις ηµέρες από την ενεργοποίηση του
νόµου που ψηφίσαµε; Εύλογο ερώτηµα. Περίπου το απαντήσατε.
Η διάταξη που έχουµε χρησιµοποιήσει είναι του προηγούµενου
νόµου, του νόµου δηλαδή για την πανδηµία, και όχι του νόµου
που ψηφίσαµε για την Ουκρανία και τον πόλεµο.
Ερώτηση σε αυτό, επειδή το θέσατε: Άρα είχατε διάταξη; Γιατί
ψηφίσατε νέα διάταξη; Διότι µε την προηγούµενη διάταξη δεν
ήταν σαφές νοµικά ότι συµπεριλάµβανε τα καύσιµα, που ήταν
αυτό το οποίο άρχισε να µας νοιάζει πολύ περισσότερο κατά τη
διάρκεια του πολέµου.
Θυµίζω ότι την εποχή της πανδηµίας, όταν επίσης σχεδιάστηκε
η προηγούµενη διάταξη, τα καύσιµα είχαν πέσει πάρα πολύ και
δεν ήταν το κύριο σηµείο των ελέγχων µας.
Το κύριο σηµείο των ελέγχων µας στα καύσιµα είναι το τελευταίο διάστηµα. Για να έχουµε εδώ πιο ξεκάθαρη νοµική εξουσιοδότηση, ψηφίσαµε την επιπλέον διάταξη. Τα είχα εξηγήσει αυτά,
µπορεί να µην τα είχατε ακούσει.
Και έρχοµαι τώρα στο γιατί το πρόστιµο µπαίνει και ανακοινώνεται τότε, ενώ οι έλεγχοι έχουν γίνει πολύ πριν. Αφού κάνατε
τόση νοµική δουλειά, θα ξέρατε ότι από την ώρα που γίνεται ο
έλεγχος µέχρι την ώρα του καταλογισµού του προστίµου από
την υπηρεσία µεσολαβεί καµµιά φορά ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ποιο είναι αυτό το διάστηµα; Το διάστηµα που αυτός ο
οποίος ελέγχεται και πρόκειται να υποβληθεί στο πρόστιµο έχει
δικαίωµα να παράσχει εξηγήσεις, συµπληρωµατικά στοιχεία και
να πάρει προθεσµίες.
Πράγµατι -και σας ευχαριστώ που το αναδείξατε- το πρόστιµο
των 140.000 ευρώ σε µεγάλη αλυσίδα σουπερµάρκετ µπήκε
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βάσει της αγορανοµικής διάταξης που είχαµε ψηφίσει για την
πανδηµία. Για τι πράγµα; Για προϊόντα που ενέπιπταν στον
έλεγχο της προηγούµενης διάταξης και στα οποία η συγκεκριµένη αλυσίδα είχε ξεπεράσει το πλαφόν του κέρδους που είχαµε
ορίσει στη συγκεκριµένη διάταξη.
Δεν έχω αναφέρει δηµόσια το όνοµα της αλυσίδας -επειδή και
γι’ αυτό έχω κατηγορηθεί-, διότι έχει προσωπικά δεδοµένα και
δεν θέλω να µπλέξουµε σε δικαστικές διαµάχες προσωπικών δεδοµένων. Είναι ο µοναδικός λόγος που δεν έχω αναφέρει ποια
είναι η αλυσίδα. Από το µέγεθος, όµως, του προστίµου που βάλαµε -που είναι το µεγαλύτερο πρόστιµο σε αλυσίδα σουπερµάρκετ στην ιστορία της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτήµπορείτε να καταλάβετε και αν διστάζουµε να βάλουµε πρόστιµα
και αν εξυπηρετούµε ή όχι τα µεγάλα συµφέροντα. Την επόµενη
δε µέρα, βάλαµε 157.000 ευρώ πρόστιµο για ανάλογο λόγο σε
µεγάλη χονδρεµπορική αλυσίδα του λιανικού εµπορίου.
Άρα έχουν γίνει πάρα πολλοί έλεγχοι και πράγµατι δεν είχαµε
βρει παραβιάσεις -και σε αυτό θέλω να απαντήσω- ούτε τον
Οκτώβριο ούτε τον Νοέµβριο. Όλες οι παραβιάσεις που βρήκαµε
είναι από τον Δεκέµβριο και µετά και όλα τα πρόστιµα τα οποία
βάζουµε αφορούν στην περίοδο από τον Δεκέµβριο και µετά. Οι
έλεγχοι συνεχίζονται και πρόστιµα θα εξακολουθήσουν να µπαίνουν όποτε η υπηρεσία καταλήγει στο πρόστιµο.
Και θα πω και κάτι ακόµα, για να µην αιωρείται. Εγώ δεν έχω
παρέµβει ποτέ σε πρόστιµο που εισηγήθηκε η υπηρεσία, ούτε
για να το αυξήσω ούτε για να το µειώσω. Κάνω πάντοτε δεκτή
την πρόταση της υπηρεσίας, γιατί υπάρχει µια διαδικασία, όπου
ο κάθε ελεγχόµενος προσέρχεται στην υπηρεσία µε τους δικηγόρους του, καταθέτει τα υποµνήµατά του, τα βλέπουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, καταλήγουν στο πρόστιµο και εγώ δεν έχω
πειράξει κανένα από αυτά τα πρόστιµα. Τα υπογράφω όπως µου
τα στέλνουν.
Και θέλω να στείλω κι ένα µήνυµα, λοιπόν, από εδώ µια και µου
δίνετε την ευκαιρία. Θέλω να πω σε όλους όσοι δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτό που είπα και σε προηγούµενη µου οµιλία: Πρόκειται για µια δύσκολη στιγµή για όλους. Εµένα γενικώς
δεν µου αρέσουν τα πλαφόν και προτιµάω η αγορά να λειτουργεί
µε τους νόµους της αγοράς. Όµως, στην προκειµένη περίπτωση
στην οποία βρισκόµαστε θα πρέπει να είµαστε όλοι πολύ περισσότερο προσεκτικοί, διότι ο κόσµος είναι πολύ πιεσµένος, ο ελληνικός λαός υποφέρει από την άνοδο του πληθωρισµού και δεν
υπάρχουν περιθώρια να δώσουµε τη λανθασµένη εντύπωση ότι
υπάρχει κάποιου είδους ανοχή σε κάποιον να αξιοποιήσει αυτή
τη συγκυρία, για να βγάλει υπερβάλλον κέρδος.
Επιτρέψτε µου τώρα να πω και κάτι τελευταίο πάνω σε όλο
αυτό. Οι έλεγχοι συνεχίζονται. Αποδίδουν; Ο κ. Κατρίνης είπε
κάτι σωστό, δηλαδή, να υπάρχει ένα µήνυµα, για να συγκρατείται
η αγορά. Έχετε κάποιο στοιχείο ότι στην Ελλάδα έχουµε ασυγκράτητη αγορά;
Προ δύο ωρών βγήκαν τα επίσηµα αποτελέσµατα της EUROSTAT για τον µήνα Φεβρουάριο και ο εναρµονισµένος πληθωρισµός της Ευρωζώνης είναι 6,2 και ο εναρµονισµένος
πληθωρισµός της Ελλάδας είναι 6,3. Είµαστε, δηλαδή, στον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Συγκεκριµένα, στις είκοσι επτά χώρες είµαστε το νούµερο δεκατέσσερα. Άρα πιο πολύ στη µέση δεν
γίνεται! Είµαστε ακριβώς στη µέση, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία τα οποία ανακοινώθηκαν προ ολίγου.
Σηµειώστε ότι στην πραγµατικότητα είναι πολύ καλύτερο το
αποτέλεσµα από αυτό που φαίνεται. Για ποιον λόγο; Διότι λόγω
του ότι η Ελλάδα είχε τον µεγαλύτερο αποπληθωρισµό σε όλη
την Ευρώπη τον Φεβρουάριο του 2021 -και συγκεκριµένα µείον
1,1%, η δική µας αύξηση του πληθωρισµού ξεκινάει από πολύ
χαµηλότερη βάση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εφόσον ξεκινάµε
από το µείον 1,1%, το όποιο συν (+) παίρνει επιπλέον και το
1,1%. Άρα στην πραγµατικότητα το αποτέλεσµά µας του 6,3 είναι
πολύ καλύτερο από τον µέσο όρο.
Για να έχουµε στην Ελλάδα τον µέσο όρο να πω εγώ, ας αφήσουµε τον πολύ καλύτερο, του ευρωπαϊκού πληθωρισµού, τι πιστεύετε; Έχει δουλέψει το κράτος; Έχουν κάνει οι υπηρεσίες τη
δουλειά τους ή είµαστε µια χώρα ανεξέλεγκτου κέρδους και καρτέλ;
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Ισχυρίζοµαι, λοιπόν, κύριε Κατρίνη -και ευχαριστώ για την παρέµβαση- ότι ο λόγος που συγκρατείται ο πληθωρισµός στην Ελλάδα και η αγορά γενικώς είναι µαζεµένη -να πω φυσικά ότι
οφείλεται και στην υπευθυνότητα των ίδιων των συµµετεχόντων
στην αγορά, δεν θέλω να πω ότι είναι όλοι ασυνείδητοι και άνθρωποι που θέλουν να πάνε να κάνουν πράγµατα που δεν πρέπει
αυτή τη στιγµή- είναι ότι πιάνουµε και βάζουµε πρόστιµα σε αυτούς οι οποίοι πάνε να ξεφύγουν και πάνε να κάνουν αυτό που
δεν πρέπει, ενώ ξέρουν και πάρα πολύ καλά ότι σε αυτό είµαι
εξαιρετικά αυστηρός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε -και ευχαριστώ για την παρέµβασηµε το παράδειγµα µε αυτές τις ωραίες µάσκες αυξηµένης προστασίας. Όταν βγήκε το Υπουργείο Υγείας και είπε ότι πρέπει
υποχρεωτικά να τις έχουµε σε ορισµένους χώρους ή αλλιώς να
έχουµε διπλή νοσοκοµειακή µάσκα -Πέµπτη ήταν-, µέχρι την
άλλη µέρα το πρωί διάφορα site είχαν ανεβάσει την τιµή 60% και
70%. Την Παρασκευή το πρωί βγήκα και είπα: «Τη Δευτέρα
στέλνω έλεγχο και θα βάλω 1 εκατοµµύριο πρόστιµο». Εκεί ήταν
η χρήση της τροπολογίας, κύριε Κατρίνη, και η χρησιµότητά της.
Τη Δευτέρα, λοιπόν, πήγε η ΔΙΜΕΑ να κάνει έλεγχο και όχι µόνο
είχαν επιστρέψει την τιµή σε αυτό που ήταν πριν την ανακοίνωση
του Υπουργείου Υγείας, αλλά τα δώδεκα από τα δεκαέξι site που
είχαν αυξήσει την τιµή την Παρασκευή την κατέβασαν και λίγο
χαµηλότερα από την τιµή της Πέµπτης. Έτσι, λοιπόν, συγκρατήθηκε η τιµή της µάσκας αυξηµένης προστασίας στην Ελλάδα.
Άρα και τα εργαλεία φτιάξαµε -άλλωστε τα έχουµε ψηφίσει
από κοινού τα κόµµατα στη Βουλή και σας ευχαριστώ πολύ γι’
αυτό- και τη ΔΙΜΕΑ είχαµε προλάβει να φτιάξουµε από το παρεµπόριο, αλλά τη χρησιµοποιούµε ιδιαίτερα τώρα µέσα στον
πληθωρισµό και δουλεύει ευρύθµως -ουδέποτε η αγορά είχε να
δει τόσο µεγάλους ελέγχους εδώ και δεκαετίες-, και πρόστιµα
βάζουµε χωρίς να έχουµε φεισθεί ή να έχουµε φοβηθεί το οποιοδήποτε µεγάλο συµφέρον, όσο µεγάλο κι αν αυτό, για να πάρει
πρόστιµο αν έχει παραβιαστεί ο νόµος.
Και στέλνω µήνυµα στον ελληνικό λαό: Δεν πρόκειται αυτή η
Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά να σας αφήσουµε µόνους σας
σε αυτό το κύµα της ακρίβειας. Όλα τα εργαλεία που µπορεί να
χρησιµοποιήσει το κράτος, θα τα χρησιµοποιήσουµε και τα χρησιµοποιούµε.
Θα έχουµε αύξηση τιµών; Θα έχουµε, διότι όταν έχουµε διεθνείς αυξήσεις των πρώτων υλών και της ενέργειας, είναι αδύνατο να αποφύγουµε τον εισαγόµενο πληθωρισµό. Για την
αντιµετώπιση της µειώσεως του εισοδήµατος από τον εισαγόµενο πληθωρισµό, εκεί έρχεται η Κυβέρνηση, όπως, παραδείγµατος χάριν, µε τις σηµερινές ανακοινώσεις του Υπουργού
Οικονοµικών, του Υπουργού Ενέργειας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, για να ενισχύσει το εισόδηµα και να βοηθήσει
τους πολίτες της χώρας µας να αντιµετωπίσουν τις συνέπειες
του εισαγόµενου πληθωρισµού.
Όσον αφορά, όµως, την εύρυθµη λειτουργία της εγχώριας
αγοράς, είµαι πολύ υπερήφανος για όσα κάνει η ΔΙΜΕΑ και το
Υπουργείο Ανάπτυξης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεωργιάδη.
Ζήτησε τον λόγο ο κ. Κατρίνης για να κάνει και ο ίδιος µια σύντοµη παρέµβαση.
Κύριε Κατρίνη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά, για να µπούµε
µετά και στη ροή, σας παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ (Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
Είναι σαφές, κύριε Πρόεδρε, ότι όταν κάποιος έχει ένδεια επιχειρηµάτων, καταφεύγει σε προσωπικές επιθέσεις, ενίοτε και σε
κακία, όπως διατυπώθηκε ακριβώς από το Βήµα της Βουλής.
Ο κ. Γεωργιάδης µπορεί να έχει τη δική του άποψη. Εξάλλου,
εγώ όντως τον κ. Γεωργιάδη τον γνώρισα όταν ήµουν Πρόεδρος
στον ΟΚΑΝΑ. Γιατί, όχι µόνο εγώ, αλλά νοµίζω το σύνολο της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 2007-2011
δεν επιδιώκαµε να έχουµε την οποιαδήποτε σχέση µε τον κ. Γε-
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ωργιάδη που καθόταν στα πάνω Έδρανα µε τη γνωστή πολιτική
στάση και φρασεολογία, η οποία είναι ευρέως γνωστή. Άρα δεν
θα µπω σε αυτό.
Και, όντως, οφείλω να οµολογήσω -για να είµαι δίκαιος- ότι ως
Υπουργός Υγείας µε εξέπληξε σε σχέση µε την ταχύτητα και τα
αντανακλαστικά που είχε, κάνοντας µια εντελώς διαφορετική παρέµβαση. Πιθανόν τον βοήθησε και η άµεση µετάβασή του από
τον έναν πολιτικό χώρο στον άλλον. Πιθανόν µπαίνοντας σε έναν
πολιτικό χώρο, έχεις και άλλα αντανακλαστικά και προσλαµβάνουσες και άλλη στάση.
Εγώ τώρα, κύριε Πρόεδρε, δεν µπορώ να αναφερθώ στη µία
από τις δύο αρµοδιότητες που άφησε ο Πρωθυπουργός στον κ.
Γεωργιάδη. Η µία από τις δύο αρµοδιότητες είναι η νοµοθετική
εργασία - κοινοβουλευτικός έλεγχος. Εξάλλου, ο ίδιος έχει τη
δυνατότητα, διαθέτοντας ρητορική δεινότητα, να έρχεται στη
Βουλή -µε τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο πάντα- και να παρεµβαίνει, δηµιουργώντας γεγονότα ή εντυπώσεις. Τέλος πάντων, αυτή
είναι η µία αρµοδιότητα.
Εγώ θα ασχοληθώ µε την άλλη αρµοδιότητα, που είναι η εποπτεία και ο έλεγχος της αγοράς και αφορά τον κόσµο που µας
παρακολουθεί τώρα. Και θα το κάνω όχι για τις εντυπώσεις, αλλά
για την ουσία. Διότι όσο δεν ελέγχεται η αγορά, κύριε Πρόεδρε,
κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι χαµηλόµισθοι, χαµηλοσυνταξιούχοι ή µακροχρόνια άνεργοι, δεν µπορούν δυστυχώς να βρουν
τα προς το ζην.
Και λέω, γιατί εδώ µιλάµε µε δεδοµένα, δεν µιλάµε γενικά και
αόριστα. Ερωτώ, λοιπόν, ευθέως: Υπήρχαν ή δεν υπήρχαν έλεγχοι από τη ΔΙΜΕΑ από την 1η Ιουλίου µέχρι και την 3η Μαρτίου;
Όποιος ανατρέξει, κύριε Πρόεδρε, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης θα δει ότι η συγκεκριµένη υπηρεσία κάθε βδοµάδα αναρτά δύο δελτία Τύπου µε τη δράση της. Υπάρχει,
λοιπόν, ένα δελτίο Τύπου για έλεγχο στις µάσκες ΚΝ95 χωρίς
επιβολή κύρωσης και καταλογισµό προστίµων τέλη Δεκεµβρίου
του ‘21. Υπάρχει ένα πρόστιµο στις τράπεζες 50.000 ευρώ, αν
δεν κάνω λάθος, για κάποια παράβαση του παρελθόντος και
υπάρχει και ένας έλεγχος σε επιχειρήσεις χονδρικής τροφίµων
και υγρών καυσίµων χωρίς καταλογισµό προστίµων. Όλα τα υπόλοιπα είναι παράνοµο εµπόριο, έλεγχος µέτρων πανδηµίας.
Τι βρίσκουµε λοιπόν; Στις 3 Μαρτίου, όλως τυχαίως, φοβερή
σύµπτωση -κύριε Πρόεδρε, δώστε µου λίγο χρόνο, πρέπει να το
ακούσει ο ελληνικός λαός αυτό- όλως τυχαίως την ηµέρα που
ψηφίστηκε η σωστή τροπολογία –µην το ψάχνετε, κύριε
Υπουργέ, είναι ακριβώς όπως σας το λέω- 3 Μαρτίου, την ηµέρα
που ψηφίζεται η τροπολογία του πλαφόν -σωστή διάταξη, εµείς
την ψηφίσαµε- εκείνη την ηµέρα η ΔΙΜΕΑ, κύριε Πρόεδρε, ανακαλύπτει και ενηµερώνει αναδροµικά τον ελληνικό λαό ότι έχει
πραγµατοποιήσει δεκάδες ελέγχους, εκατοντάδες, χιλιάδες και
έχει επιβάλει πρόστιµα πολλών χιλιάδων ευρώ, τα οποία εµείς
δεν τα έχουµε δει και δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο αυτό δεν
είχε γίνει γνωστό, ώστε να λειτουργήσει προληπτικά και αποτρεπτικά.
Επίσης, η κριτική δεν είναι στη διάταξη, η κριτική είναι στο εφ’
όσον υπήρχε διάταξη. Και µάλιστα διαβάζω, κύριε Πρόεδρε,
ακριβώς τη διάταξη του προηγούµενου νόµου, του 4818. Ειρήσθω εν παρόδω, στην υπουργική απόφαση έχετε γράψει λάθος
τον νόµο, έχετε γράψει 4858 στην πρώτη σελίδα. Προσέξτε µην
έχει κάποια ακυρότητα. Στην πρώτη σελίδα στην 11.885 αναφέρετε έναν ν. 4858/21, ενώ ο σωστός νόµος είναι 4818. Το λέω για
να µην έχουµε κάποιο πρόβληµα στην ακυρότητα.
Λέει, λοιπόν, η διάταξη του νόµου, βάσει του οποίου επιβλήθηκε το πρόστιµο των 140.000 χιλιάδων ευρώ -είναι το άρθρο 55
του 4818/21- ότι απαγορεύεται η συνοµολόγηση κ.λπ. κ.λπ., πώληση οποιουδήποτε προϊόντος που είναι απαραίτητο για υγεία,
διατροφή, διαβίωση, µετακίνηση και ασφάλεια. Στη µετακίνηση
δεν είναι τα καύσιµα, κύριε Υπουργέ; Δεν είναι τα καύσιµα στη
µετακίνηση; Ναι ή όχι; Δεν διαβάζω σωστά; Δεν ξέρω καλά ελληνικά; Άρα υπήρχε η διάταξη που έδινε τη δυνατότητα στη
ΔΙΜΕΑ, όπως επέβαλε το πρόστιµο των 140.000 σε σουπερµάρκετ, να επιβάλλει και ανάλογα πρόστιµα και στα πρατήρια καυσίµων µε τη διάταξη του 4818. Τη διαβάζω, µπορείτε να τη
διαβάσετε και να µε διαψεύσετε, αν λέω κάτι που δεν ισχύει.
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Εδώ λοιπόν -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- µπορεί να κάνω
λάθος, µε επιφύλαξη το λέω. Κάποια στιγµή είχατε σβήσει ένα
πρόστιµο σε µια ασφαλιστική εταιρεία και είχε γίνει και ιστορία
στη Βουλή. Το θυµάστε, κύριε Υπουργέ. Επειδή είπατε ότι ποτέ
δεν έχετε αλλάξει πρόστιµο. Εσείς το είπατε, όχι εγώ. Είπατε στη
Βουλή των Ελλήνων, σε αυτό το Βήµα το ιερό, ότι δεν έχετε αλλάξει ποτέ πρόστιµο. Νοµίζω ότι είχατε παραδεχτεί και µάλιστα
είχατε εξηγήσει και τους λόγους που είχατε σβήσει το πρόστιµο
σε µία ασφαλιστική εταιρεία.
Εδώ λοιπόν είναι το µείζον ζήτηµα. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσµο. Δεν ενδιαφέρουν, κύριε
Υπουργέ, τα προσωπικά µας που εκπορεύονται από εσάς. Για
ποιον λόγο δεν υπάρχει σαφής προσδιορισµός; Και ενδιαφέρει
και τον κόσµο της αγοράς, τους επαγγελµατίες να ξέρουν για
ποιον λόγο δεν προσδιορίζονται µε σαφήνεια, που αν κάνει υπέρβαση τόσο τοις εκατό στο µικτό περιθώριο κέρδους και προσδιορίσει η ΔΙΜΕΑ, ο κ. Αναγνωστόπουλος, ο οποιοσδήποτε ότι
έχει γίνει αυτή η αισχροκέρδεια, ότι υπάρχει αυτός ο προσδιορισµός του ύψους του προστίµου και αυτό αφήνεται στη διακριτική
ευχέρεια τελικά του Υπουργού να επιβάλει ένα πρόστιµο από
5.000 έως 1 εκατοµµύριο χωρίς να υπάρχει διαβάθµιση. Αυτό νοµίζω ότι θα πρέπει -καλόπιστα το λέω- να το διορθώσετε, ακριβώς για να καταλάβουν όλοι στην αγορά ότι υπάρχουν κανόνες
και να πειστούν οι πολίτες ότι όντως, έστω και µετά από δέκα
µήνες ράλι ακρίβειας, υπάρχει µια υπηρεσία που θα κάνει σωστά
τη δουλειά και θα προστατεύσει τους πολίτες από φαινόµενα αισχροκέρδειας που δεν υπήρχαν, σύµφωνα µε τον Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Θα δώσουµε τον λόγο τώρα στον κ. Γεωργιάδη. Θα κλείσουµε
εδώ τα ζητήµατα αυτά που αναπτύξατε και οι δύο για να συνεχίσουµε. Περιµένουν στη σειρά Υπουργοί να υποστηρίξουν τροπολογίες, Κοινοβουλευτικοί και φυσικά Βουλευτές που
περιµένουν µε χαρακτηριστική, θα έλεγα, ηρεµία σήµερα να τοποθετηθούν.
Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ κι εσείς σύντοµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ελάχιστα επί του προσωπικού και πολλά για
να ξεκαθαρίσουµε τα υπόλοιπα.
Κύριε Κατρίνη, χαίροµαι πού που θυµηθήκατε την περίοδο
2007-2011, όταν ήµουν Βουλευτής του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού -εγώ δεν έχω αµνησία πολιτική, όπως πολλοί στην Αίθουσα- όπου πράγµατι οι περισσότεροι από εσάς, όχι όλοι, δεν
µας κάνατε καν παρέα, όπως καλά είπατε. Αυτό ενισχύει το επιχείρηµά µου για το ΠΑΣΟΚ, διότι από εκεί που δεν µας κάνατε
παρέα, µας βάλατε στην κυβέρνηση. Και δεν µας βάλατε όταν
πήγαµε στη Νέα Δηµοκρατία, µάλλον δεν θυµάστε καλά. Εγώ
Υπουργός στη συγκυβέρνηση µε το ΠΑΣΟΚ ήµουν ως Βουλευτής
του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ (Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής): Για τρεις µήνες.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Το τρεις µήνες το επέλεξα εγώ που παραιτήθηκα, όχι εσείς.
Άρα, λοιπόν, αγαπητέ κύριε Κατρίνη, η επί του προσωπικού
αναφορά που κάνατε ενισχύει το δικό µου επιχείρηµα. Γιατί αν
πράγµατι δεν µας να θέλατε και δεν µας κάνατε παρέα στη
Βουλή, αν δηλαδή δεν µας θέλατε για το ήσσον, πόσω µάλλον
δεν θα µας θέλατε για το µείζον, που είναι να είµαστε στα ίδια
υπουργικά Έδρανα. Εγώ θα είµαι εδώ για να θυµίζω στο ΠΑΣΟΚ
πάντα ότι όσο και να φαίνεται να έχετε αµνησία, έχουµε υπάρξει
µαζί στην ίδια κυβέρνηση και πάνω από µία φορά. Άρα όποτε το
γυρνάτε επί προσωπικού, θα µε αναγκάζετε πάντα να το θυµίζω.
Και είπα: Πέραν του γενικώς πολιτικού τώρα, υπήρχε και το προσωπικό το δικό µας, το οποίο κανονικά θα έπρεπε να σας κάνει
να σέβεστε.
Πάµε στο δεύτερο. Όσον αφορά το πρόστιµο που αναφέρατε
της ασφαλιστικής, ενισχύει το επιχείρηµά µου. Όλα τα πρόστιµα
ανεβαίνουν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και φαίνεται αν εγώ έχω κάνει παρέµβαση ή όχι. Η µία εκείνη περίπτωση έχει εξηγηθεί στον κοινοβουλευτικό έλεγχο µε πολύ µεγάλη ενάργεια. Έχετε να βρείτε
άλλη; Όχι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ (Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής): Είπατε «καµµία».
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Το «καµµία» είπαµε τώρα ότι το έχουµε εξηγήσει στη Βουλή. Στη Βουλή έχει εξηγηθεί.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ (Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής): Δεν άκουσα καλά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ωραία, εκτός αυτής της µίας.
Όλα τα πρόστιµα, λοιπόν, αναρτώνται. Φαίνεται ότι έχω κάνει
δεκτή την εισήγηση της υπηρεσίας.
Τρίτον, έχετε πει και άλλη ανακρίβεια τρίτη φορά, ότι είναι από
το µηδέν έως το ένα εκατοµµύριο στη διακριτική ευχέρεια του
Υπουργού. Λάθος. Έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση που έχει
ακριβώς τη διαβάθµιση και τον τρόπο που µπαίνει το πρόστιµο.
Άρα και αυτό που λέτε δεν ισχύει.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ (Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής): Εδώ είναι, κύριε Υπουργέ.
Πού το λέει στην απόφαση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ, µη
διακόπτετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Και τρίτον και κυριότερον, σας είπα: Η ένστασή σας έρχεται ετεροχρονισµένα. Ψηφίσατε τη διάταξη. Σε
λάθος συνεδρίαση µπήκατε να κάνετε σχετική κριτική. Έπρεπε
να την είχατε κάνει τότε, όταν ψηφιζόταν. Και εκεί θα µπορούσα
να απαντήσω και να το συζητήσω.
Όσον αφορά τα πρόστιµα, εγώ προκαλώ όχι µόνο εσάς, τον
οποιονδήποτε, να βρει από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτού ένα προηγούµενο πρόστιµο 50.000 ευρώ σε
τράπεζα, ένα. Ποτέ. Επί της δικής µου θητείας µπήκε το πρώτο
πρόστιµο σε τράπεζα. Να βρείτε από την ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ένα ποσό πάνω από 140.000 σε σουπερµάρκετ. Για βρείτε. Επί
ΠΑΣΟΚ. Για βρείτε ένα. Ποτέ. Το µεγαλύτερο πρόστιµο σε σουπερµάρκετ επί της δικής µου θητείας. Να βρείτε πρόστιµο σε
χονδρεµπορική αλυσίδα 157.000 ευρώ επί ΠΑΣΟΚ. Όχι. Τώρα τα
θυµηθήκατε. Όσο κυβερνούσατε τίποτα.
Άρα επειδή ο καθένας µας κρίνεται από αυτά που κάνει και όχι
αυτά που θα έκανε αν κυβερνούσε, για να είµαστε µεταξύ µας
συνεννοηµένοι, το ξαναλέω: Η ίδρυση της ΔΙΜΕΑ και ο τρόπος
που λειτουργεί αυτά τα δυόµισι χρόνια έχει φέρει υπαρκτά
οφέλη για τον κόσµο του εµπορίου. Αυτά όλα που αναφέρατε
για το παραεµπόριο πρέπει να ξέρετε ότι είναι πολύ σηµαντική
εργασία για το εµπόριο. Με αυτόν τον τρόπο και µε αυτά τα πρόστιµα που απαξιώσατε και µε αυτούς τους ελέγχους έχουµε σχεδόν εκµηδενίσει το παραεµπόριο στην Ελλάδα. Και επειδή
έχουµε βρεθεί πολλές φορές σε οµιλίες των επιµελητηρίων,
ακούτε πάντα να το λένε για τη µεγάλη διαφορά επί της δικής
µου θητείας σε αυτό το θέµα.
Και επαναλαµβάνω, ως προς την ακρίβεια τώρα που αφορά
περισσότερο στον κόσµο, το γεγονός ότι παραµένουµε σε πολύ
καλή θέση ως προς τον πληθωρισµό στο σύνολο ως χώρα σε όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποδεικνύει ότι η αγορά µας λειτουργεί.
Γιατί εάν το πρόβληµά µας ήταν η λειτουργία της αγορά µας,
δεν θα ήµασταν από τις τελευταίες, θα ήµασταν από τις πρώτες
θέσεις. Άρα δεν είναι εκεί το πρόβληµά µας. Το πρόβληµά µας
είναι ο εισαγόµενος πληθωρισµός, αυτός δηλαδή που δεν µπορούµε να αποφύγουµε. Για όλα τα άλλα απάντησα.
Σας είπα πριν, αλλά δεν έγινε αντιληπτό, ότι η Νοµική Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή, ήθελε µία πιο σαφή διάταξη ως προς τα καύσιµα, γιατί
η µετακίνηση είναι γενική έννοια. Και κρίθηκε από την υπηρεσία
ότι για να είναι τα πράγµατα που βάζουµε έγκυρα και να στέκουν
στα δικαστήρια, θα πρέπει να υπάρχει ειδική διάταξη. Αυτή την
ειδική διάταξη φέραµε και αυτή την ειδική διάταξη ψηφίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Θα δώσουµε τον λόγο τώρα στον Υφυπουργό Οικονοµικών κ.
Βεσυρόπουλο για την τροπολογία µε αριθµό 1237.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λαµβάνω τον λόγο για να αναφερθώ στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1237 και µε ειδικό 122
που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών και δίνει λύση
σε ζητήµατα που έχουν ως σηµείο αναφοράς το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του νόµου για την κρατική αρωγή.
Υπενθυµίζω ότι για πρώτη φορά δηµιουργήθηκε στη χώρα µας
ένα ευέλικτο και αποτελεσµατικό θεσµικό πλαίσιο για τη στήριξη
επιχειρήσεων και επαγγελµατιών που πλήττονται από τις επιπτώσεις θεοµηνιών και φυσικών καταστροφών. Στόχος του νέου
αυτού πλαισίου είναι η υιοθέτηση αυτοµατοποιηµένων και ευέλικτων διαδικασιών για την αντιµετώπιση έκτακτων φαινοµένων
και καταστάσεων, καθώς και η βέλτιστη προσαρµογή και λειτουργία του κράτους µε άµεσα µέτρα στήριξης σε όσους πλήττονται. Η Κυβέρνησή µας παραµένει σε εγρήγορση ώστε να
βελτιώνεται διαρκώς αυτό το πλαίσιο και αυτόν τον στόχο υπηρετεί και η τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 1 της τροπολογίας διενεργείται
µια αναγκαία τροποποίηση στο άρθρο 5 του ν.4797/2021 που
σχετίζεται µε τη διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Στις περιπτώσεις αυτές η ενίσχυση που χορηγείται υπολογίζεται επί του ποσού της ζηµίας το οποίο δεν
καταβάλλεται ως αποζηµίωση από την ασφαλιστική εταιρεία. Με
την τροποποίηση που επέρχεται στο συγκεκριµένο άρθρο, διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισµό της επιχορήγησης αφαιρείται
από την εκτίµηση της ζηµίας το τελικό ποσό που προσδιορίζεται
και καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία και η επιχορήγηση υπολογίζεται επί του υπολοίπου, σύµφωνα µε τα ήδη οριζόµενα στις ισχύουσες κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί,
προς άρση κάθε ασαφής και παρερµηνείας.
Η συγκεκριµένη διαδικασία δεν είναι κάτι νέο, αφού ακολουθείται όλα αυτά τα χρόνια για τον υπολογισµό των επιχορηγήσεων για αντιµετώπιση ζηµιών από θεοµηνίες, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες κανονιστικές πράξεις. Αποτελεί ένα κίνητρο για τις
επιχειρήσεις προκειµένου να ασφαλίζονται αφού για ένα µέρος
της ζηµιάς θα καλυφθούν από την ασφαλιστική εταιρεία, ενώ για
το υπόλοιπο θα λάβουν ενισχύσεις από το δηµόσιο.
Με το άρθρο 2 της τροπολογίας τροποποιείται το άρθρο 11
του ν.4797/2021 αναφορικά µε την επιχορήγηση των αγροτικών
εκµεταλλεύσεων. Ουσιαστικά πρόκειται για αναγκαίες νοµοτεχνικές βελτιώσεις αναφορικά µε την επιχορήγηση των κατά κύριο
επάγγελµα αγροτών και των κατόχων αγροτικών εκµεταλλεύσεων και διευκρινίζεται ότι αναφορικά µε τις υποχρεώσεις τους
ισχύουν οι εξαιρέσεις που ορίζει ο ν.3877/2010 για την ασφάλιση
του ΕΛΓΑ.
Συγκεκριµένα, διευκρινίζεται σε ό,τι αφορά στην προϋπόθεση
της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης ελέγχου και στην εκπλήρωση
της υποχρέωσης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς
στον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Ακόµη εξακολουθούν και ισχύουν οι εξαιρέσεις που καθορίζει ο ν.3877/
2010 για την ασφάλιση του ΕΛΓΑ περί µη υποχρέωσης ασφάλισης κτηνοτροφικών και χοιροτροφικών επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων ανθοκοµικών και καλλωπιστικών προϊόντων και
φυτώριων.
Σε ανάλογη κατεύθυνση κινείται και το άρθρο 3 της τροπολογίας µε το οποίο επέρχεται νοµοτεχνική βελτίωση στο άρθρο 12
του ν.4797/2021 αναφορικά µε την επιχορήγηση των κατόχων
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων που δεν είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. Συγκεκριµένα διευκρινίζεται ότι εξακολουθούν
και ισχύουν οι εξαιρέσεις που καθορίζει ο ν.3877/2010 για την
ασφάλιση του ΕΛΓΑ σε ό,τι έχει σχέση µε την προϋπόθεση της
υποχρέωσης υποβολής δήλωσης της ενιαίας ενίσχυσης στο ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης ελέγχου και την εκπλήρωση της
υποχρέωσης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς
στον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.
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Το άρθρο 4 της τροπολογίας που στοχεύει στην ακόµα ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτηµάτων για τη χορήγηση ενισχύσεων
µέσω της κρατικής αρωγής. Συγκεκριµένα προβλέπει σε εξαιρετικές περιπτώσεις θεοµηνιών µε µεγάλο αριθµό πληγέντων την
ανάθεση άσκησης επιπλέον αρµοδιοτήτων στα Τµήµατα Β και Γ
της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονοµικών,
οι οποίες µέχρι σήµερα ασκούνταν από το Τµήµα Α. Ουσιαστικά
µε αυτόν τον τρόπο διαµοιράζεται ο όγκος της διεκπεραίωσης
των αιτηµάτων κρατικής αρωγής και στα τρία τµήµατα και επιταχύνεται η σχετική διαδικασία καταβολής των επιχορηγήσεων
στους πληγέντες.
Τέλος, µε το άρθρο 5 της τροπολογίας τροποποιείται το
άρθρο 12β του ν.4797/2021 αναφορικά µε τη διαδικασία προκαταβολής επιχορήγησης σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις για την αντιµετώπιση ζηµιών σε φυτικά µέσα παραγωγής. Πρόκειται για µία
ακόµη νοµοτεχνική βελτίωση που στοχεύει στην απλοποίηση των
διαδικασιών, αφού προβλέπεται ότι η καταβολή στους δικαιούχους τόσο της προκαταβολής όσο και της τελικής επιχορήγησης
θα πραγµατοποιείται από τον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων που διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία και την εµπειρία για την καταβολή ενισχύσεων σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις.
Ουσιαστικά ο ΕΛΓΑ θα λειτουργεί ως ενδιάµεσος φορέας για την
πληρωµή.
Καθορίζεται, επίσης, σαφέστατα ότι η επιχορήγηση είναι αφορολόγητη ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του δηµοσίου.
Τρίτον, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη
κρατήσεις υπέρ του δηµοσίου, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς το δηµόσιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως ανέφερα και πριν, το σύνολο των άρθρων της συγκεκριµένης τροπολογίας βελτιώνει το
κανονιστικό και θεσµικό πλαίσιο της κρατικής αρωγής. Έχουν
αναµφισβήτητα θετικό πρόσηµο και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ώστε να τύχουν ευρείας συναίνεσης και θετικής ψήφου
από όλες τις πτέρυγες της Βουλής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Κωνσταντίνος Χήτας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Κύριοι συνάδελφοι, να χαίρεστε που ανέβηκαν στο Βήµα και
επιστρέφουµε στην κανονικότητα µετά την άσχετη κόντρα για
τον ελληνικό λαό µεταξύ των υπόλοιπων πολιτικών εδώ, του
Υπουργού και του κ. Κατρίνη. Να χαίρεστε γιατί επιστρέφουµε
στην κανονικότητα του Κοινοβουλίου.
Δεν θα µπορούσαµε την ώρα που πραγµατικά η κατάσταση
έξω είναι πάρα πολύ άσχηµη για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες,
να µην ξεκινήσουµε τη σηµερινή µας τοποθέτηση µε αυτό το καινούργιο στυλάκι που υιοθέτησε ο Πρωθυπουργός χθες. Ξέρετε
η επικοινωνία λένε ότι είναι το ήµισυ του παντός. Βγήκε αλά Μακρόν, αλά Ζελένσκι, αξιόπιστος, ατηµέλητος, από το σπίτι του µε
µια κάµερα µπροστά να µας δείξει πόσο υποφέρει µε τους υπόλοιπους συνέλληνες. Εντάξει, τα έκανε ο Μακρόν, τα έκανε ο Ζελένσκι, να και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες να µας πει τι; Βασικά
-το χειρότερο απ’ όλα- τι βγήκε να διαβάσει; Γιατί ο Πρωθυπουργός της χώρας δεν βγήκε να µιλήσει χθες στις Ελληνίδες και
στους Έλληνες. Βγήκε να διαβάσει ένα κείµενο από τους λογογράφους του µε ένα autocue µπροστά που φαινόταν ότι διάβαζε
και απευθυνόταν στους ταλαιπωρηµένους Έλληνες.
Τι βγήκε να µας πει λοιπόν; Τι ακούσαµε χθες; Εχθές ακούσαµε
ότι πάλι µε την ίδια χρεοκοπηµένη συνταγή, δηλαδή µε επιδόµατα,
µε λεφτά τα οποία θα κληθούν οι Έλληνες να τα επιστρέψουν
πίσω, θα προσπαθήσει να ανακουφίσει κάπως τις Ελληνίδες και
τους Έλληνες. Αυτό που θα πρέπει να καταλάβει βέβαια ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας –
αλλά νοµίζω ότι δεν σας καίγεται δεκάρα- είναι ότι πέρα από τα
δακρύβρεχτα αυτά λόγια που είπε χθες, αυτά τα ωραία κείµενα,
τα έντονα συγκινησιακά, υπάρχει ένα άλλο δράµα εκτός από τα
κείµενα που διαβάζει ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει το δράµα που
ζουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες εκεί έξω µε την οικονοµική πραγµατικότητα που βιώνουν καθηµερινά στο πετσί τους.
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Και µε βάση λοιπόν τις σχετικές χθεσινές ανακοινώσεις, τι καταλάβαµε; Ότι επτά εκατοµµύρια Έλληνες ζουν άνετα και τρώνε
µε χρυσά κουτάλια. Εµείς αυτό καταλάβαµε χθες. Ότι τα µέτρα
που πήρατε µε δανεικά πάλι, αφορούν σε τρία εκατοµµύρια Έλληνες και οι υπόλοιποι επτά εκατοµµύρια τρώνε µε χρυσά κουτάλια. Αυτό µας είπατε χθες. Προφανώς, τα µέτρα δεν αφορούν
την πραγµατικότητα την κανονική, αφορούν την πραγµατικότητα
τη δική σας. Εµείς αυτό καταλάβαµε, την πραγµατικότητα τη δική
σας. Η κατάσταση πλέον είναι δραµατική.
Πάµε, θα επανέλθω στην οικονοµία σε λιγάκι. Τι άλλο ακούσαµε χθες από τον Πρωθυπουργό, για να δούµε πόσο σοβαρή
µπορεί να είναι η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας
Δηµοκρατίας. Είδαµε έναν Πρωθυπουργό της χώρας -και πείτε
µου εσείς πόσο σοβαρό µπορεί να είναι αυτό- να αδειάζει τον
Υπουργό Εξωτερικών της ίδιας κυβέρνησης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός να αδειάζει τον Νίκο Δένδια µέσα σε δύο λεπτά. Γιατί –
το έχουµε αναφέρει πάρα πολλές φορές- ο κ. Δένδιας ήταν
αυτός ο οποίος µας είπε πέρυσι στις 22 Απριλίου του 2021 ότι η
Ελλάδα πιστεύει στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και όλο αυτό
το παραµύθι και ότι δεν πρόκειται να κάνουµε τη Μεσόγειο κόλπο
του Μεξικού και ότι η χώρα µας δεν θα γίνει µια χώρα παραγωγής υδρογονανθράκων. Υπουργός Εξωτερικών. Τα ίδια υποστήριζε µέχρι πρότινος και ο κ. Μητσοτάκης. Και χθες κάνοντας µια
τεράστια πολιτική ανακυβίστηση µας είπε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε εξορύξεις, κάτι που χαιρόµαστε αν το κάνετε, κάτι
φωνάζουµε χρόνια και είναι πάγια θέση µας και κυρίως είναι
πάγια θέση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης ο οποίος έχει
αφιερώσει τον πολιτικό του βίο στο κοµµάτι αυτό και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
Για µας το χθεσινό διάγγελµα του Πρωθυπουργού ήταν ακόµη
µία δικαίωση και µία απόδειξη ότι είµαστε η φωνή της λογικής,
ότι είµαστε ένα κόµµα σοβαρό, µε προτάσεις τις οποίες αργείτε
χαρακτηριστικά, αλλά τελικά υιοθετείτε, γιατί το κοµµάτι των εξορύξεων είναι ένα θέµα στο οποίο αναφερόµαστε τα τελευταία
τρία χρόνια που είµαστε µέσα στο Κοινοβούλιο. Δεν µας είπε βέβαια, ο Πρωθυπουργός πού θα κάνει εξορύξεις. Διότι θα το συνδέσουµε τώρα κάπως αλλιώς. Δεν µας ξεκαθάρισε πού θα
κάνουν εξορύξεις. Θα κάνει στο Ιόνιο, όπως είναι η δική µας ενηµέρωση-πληροφόρηση; Θα πάει να κάνει εξορύξεις στο Αιγαίο;
Γιατί η Κυβέρνηση αυτή –και το ζητάµε επίσηµα πλέον- οφείλει
να διαψεύσει άµεσα τους προκλητικούς ισχυρισµούς του Ακάρ
η οποία έγινε πριν από λίγη ώρα. Προκλητικά ο Ακάρ είπε κάτι.
Εµείς λέµε ότι δεν είναι έτσι τα πράγµατα. Οφείλει όµως η Κυβέρνηση να το διαψεύσει επισήµως, να διαψεύσει τους τουρκικούς ισχυρισµούς και να ανακοινώσει επίσηµα το περιεχόµενο
της συνοµιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη µε τον Ερντογάν. Είναι
αδιανόητο το ελληνικό Κοινοβούλιο, εµείς οι Βουλευτές, οι πολιτικοί Αρχηγοί να ενηµερωνόµαστε για τη συνάντηση από τα
τουρκικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Σε δηλώσεις του λοιπόν µετά την έκτακτη Σύνοδο Υπουργών
Άµυνας του ΝΑΤΟ, ο Υπουργός Άµυνας Χουλούσι Ακάρ ισχυρίστηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πως µετά την πρόσφατη
συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν ετέθη ευθέως θέµα συνεκµετάλλευσης του Αιγαίου το οποίο µάλιστα ως συνοµιλητής, λέει,
είδε θετικά. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι επίσηµη δήλωση του Τούρκου Υπουργού Άµυνας και
θα πρέπει η Κυβέρνηση να πάρει επίσηµα θέση, σήµερα, τώρα,
µέσα στη µέρα. Δεν υιοθετούµε τι λέει. Μην βγείτε και πείτε:
«Ακούτε την τουρκική πλευρά». Τα ακούµε και ανησυχούµε.
Ισχύει; Διάψευση τώρα αν δεν ισχύει.
Η Κυβέρνηση είναι στον αυτόµατο πιλότο. Δεν έχει σχέδιο, δεν
έχει πλάνο. Έχει αφήσει τους πολίτες τους στην τύχη και αυτή
πορεύεται όπως τη φωτίσει ο Θεός. Βλέποντας και κάνοντας. Και
το αποδεικνύουµε γιατί το λέµε αυτό. Κλείνει τους λιγνίτες, χωρίς
να έχει σχέδιο. Λέει: «θα τους κλείσω», «από τώρα θα τους
κλείσω», «ενώ ήταν για το 2028, 2029, 2030, εγώ θα τους κλείσω
από τώρα». Μετά διαπιστώνει ότι τελικά δεν είναι και πολύ βολικό
να τους κλείσει, γιατί δεν προέβλεψε τίποτα από αυτό που λέγεται ενεργειακή κρίση και λέει: «Θα τους ανοίξω ξανά». Πολύ σοβαρή στάση. Μετά προχωράει, λέει: «Δεν θα κάνω εξορύξεις
ούτε θα κάνω τη Μεσόγειο, Μεξικό» ούτε τίποτα. Μετά βλέπει ότι
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έχει πρόβληµα και είναι ενεργειακά εξαρτώµενη και αν δεν έχει
και η ίδια τον ορυκτό της πλούτο θα έχει πρόβληµα και λέει: «Θα
κάνω εξορύξεις». Συγγνώµη, να ρωτήσω κάτι: Αυτό είναι σοβαρή
Κυβέρνηση; Κλείνει τους λιγνίτες και τους ανοίγει, είναι ένθερµη
υποστηρίκτρια, ένθερµη κατά των εξορύξεων και τώρα πάει σε
εξορύξεις; Πόσο σοβαρή µπορεί να είναι η Κυβέρνηση αυτή;
Πραγµατικά, ας αναρωτηθεί ο ελληνικός λαός.
Κάτι άλλο που µας ενόχλησε από τη χθεσινή οµιλία, το χθεσινό
διάγγελµα, όπως θέλετε πείτε το. Είπε για άλλη µια φορά -είναι
η δεύτερη φορά που το είπε ο ίδιος και το έχει πει ήδη µία φορά
η Πρόεδρος της Δηµοκρατίας και είναι τραγικό- ότι µετά από
οκτώ δεκαετίες έχουµε πόλεµο στην Ευρώπη. Είναι η δεύτερη
φορά που το λέει και πραγµατικά ντροπιάζει την Ελλάδα και τους
Έλληνες αυτή η φράση. Ο πόλεµος στην Κύπρο τι ήταν; Ο βοµβαρδισµός της Γιουγκοσλαβίας τι ήταν; Δεν µπορείς να ακυρώνεις σφαγές αµάχων Κυπρίων, αδερφών σου και να λες ότι µετά
από δεκαετίες έχουµε πόλεµο στην Ευρώπη και να βγαίνεις να
το ξαναλές.
Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι -όχι για την κατάσταση της
χώρας, για την οποία είµαστε πολύ στενοχωρηµένοι- για τη
στάση που κρατάµε µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο και τις προτάσεις που δίνουµε στην ελληνική Κυβέρνηση, στον Έλληνα
Πρωθυπουργό και στους Έλληνες και τις Ελληνίδες που ακούνε
τις οµιλίες µας µέσα από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Ό,τι λέγαµε
βγαίνει και το λέγαµε πριν από πολλούς µήνες και στο κοµµάτι
της ενέργειας, ότι έρχεται ενεργειακή κρίση πολύ πριν ξεσπάσει
ο πόλεµος -καµµία σχέση µε τον πόλεµο, αφήστε τον πόλεµο
στην άκρη- και για τους λιγνίτες και τις εξορύξεις και την επισιτιστική κρίση που έρχεται και την ενεργειακή κρίση που έρχεται,
σε όλα. Ξέρετε, η Ρωσία βάζει τέλος στο σιτάρι στην Ευρώπη.
Δεν στέλνει πλέον σιτάρι. Καταλαβαίνετε τι θα πει αυτό; Και αυτό
έχει αντανάκλαση και αλλού όχι µόνο σε αυτά που θα φάµε, αλλά
και στα λιπάσµατα, στις ζωοτροφές, σε όλα. Έρχεται τεράστιο
πρόβληµα και ξέρετε η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν µαζεύεται. Δεν
µαζεύεται σε µια χώρα όταν δεν παράγεις τίποτα και µόνο εισάγεις, µε µεταφορικά κόστη, µε χίλια δυο. Κι αυτό είναι πρόβληµα
τεράστιο.
Πάµε να δούµε τώρα όλοι µαζί, κυρίες και κύριοι, και προφανώς απευθύνοµαι στις Ελληνίδες και τους Έλληνες, πώς µας κλέβουν. Πάµε να δούµε πώς βάζουν το χέρι στην τσέπη, τη δικιά
µας, και µας κλέβουν. Σύνολο λογαριασµού ρεύµατος 213 ευρώ.
Χρέωση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος 88,73 ευρώ από τα
213. Τα 58,35 του λογαριασµού είναι χρεώσεις που δεν αφορούν
το ρεύµα. Το καταλαβαίνουµε τώρα αυτό; ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ:
9,65, έναντι ΥΚΩ: 3, 25, έναντι ΕΤΜΕΑΡ: 10,65, έναντι διάφορα:
2, 55, έναντι ΦΠΑ: 8,5, έναντι χρεώσεων δήµου: 20,9, ΕΡΤ: 2,85.
Το χέρι κανονικά στην τσέπη.
Και πάµε σε µία ακόµη άσκηση, να κάνουµε µαζί. Πάµε να
δούµε πώς κάποιοι βγάζουν δισεκατοµµύρια στην πλάτη του ελληνικού λαού. Συγγνώµη, τον Μάιο του 2008, δεκατέσσερα χρόνια πριν, θυµάται κάποιος εδώ µέσα πόσο ήταν η τιµή βαρελιού,
το βαρέλι, το πετρέλαιο; Ήταν 127 δολάρια. Τον Μάιο του 2008
είχε τόσο. Η τιµή αγοράς βέβαια στην αµόλυβδη ήταν 1,20 παρά
του ότι το βαρέλι είχε τόσο. Το πετρέλαιο κίνησης 1,18, το πετρέλαιο θέρµανσης 0,82 και τώρα µε την τιµή βαρελιού στα 117
ευρώ, η αµόλυβδη έχει 2,1, το πετρέλαιο 1,7-1,8, το θέρµανσης
1,4. Πώς γίνεται αυτό, ενώ η τιµή στο βαρέλι είναι περίπου ίδια;
Επειδή οι Έλληνες πεινάνε και έχουµε µια διαφορετική άποψη
για την αντιµετώπιση της ακρίβειας, έχουµε προτείνει πάρα πολλές φορές –άκουσα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας
Δηµοκρατίας προηγουµένως να αντικρούει το επιχείρηµα αυτό
που θα πω τώρα- άµεση µείωση φόρων, ΦΠΑ σε τρόφιµα, είδη
πρώτης ανάγκης -το έχουµε πει πολλές φορές το παράδειγµατο κράτος να εισπράξει αυτά που θα εισέπραττε πριν από την
άνοδο των τιµών. Δεν λέµε κάτι άλλο. Όσα θα εισέπραττε πριν
εκτοξευθούν οι τιµές, να τα εισπράξει και τώρα, να µην έχουµε
έλλειµµα δηµοσιονοµικό, να µη χάσει το κράτος φόρους, αλλά
ρίξε το υπόλοιπο κάτω, για να µπορέσει ο κόσµος να ζήσει.
Γιατί η Πολωνία µηδένισε τον ΦΠΑ σε τρόφιµα, για παράδειγµα και στο φυσικό αέριο; Γιατί το Βέλγιο πήγε από το 21%
στο 6% τον φόρο στο ρεύµα;
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γιατί η Γαλλία έβαλε πλαφόν στις αυξήσεις ρεύµατος; Γιατί η
Γερµανία κατήργησε το ΕΤΜΕΑΡ; Γιατί η Ιταλία µείωσε κατά 5%
τον ΦΠΑ στο φυσικό αέριο; Και υπάρχει µια σειρά ακόµα πολλών
παραδειγµάτων -που µε πιέζει πλέον ο χρόνος- για το πώς αντέδρασαν ευρωπαϊκές χώρες.
Και στο κοµµάτι της ενέργειας θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι
ότι το φιρµάνι του πολέµου δεν έχει έρθει ακόµη. Αυτό που λαµβάνουµε όλοι στο σπίτι και που παθαίνουµε εγκεφαλικά και ο κόσµος έχει πλέον σηκώσει τα χέρια ψηλά, «παραδίνοµαι, δεν
µπορώ να τα πληρώσω, δεν µπορώ να πληρώσω, φίλε, τελείωσε,
800 ευρώ και 900 ευρώ και 1.000 ευρώ από εκεί που πλήρωνα
100 ευρώ και 150 ευρώ», είναι προ πολέµου αυτά. Τις συνέπειες
του πολέµου θα τις δούµε τώρα, από τις επόµενες µέρες και
µετά. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει!
Ποια είναι η λύση; Το φωνάζαµε, θα το πούµε και πάλι, να ανοίξουν τώρα όλα τα λιγνιτικά εργοστάσια, τώρα! Είναι κωµικό που
το συζητάµε τώρα, ενώ πριν έναν µήνα ψηφίζατε τη βίαιη απολιγνιτοποίηση και τώρα ανοίγουµε τα λιγνιτικά εργοστάσια. Θα
πρέπει να γίνει τώρα και να γίνει –και το έχουµε πει πάρα πολλές
φορές, ακούω τον συνάδελφό µου, τον Βασίλη Βιλιάρδο, το έχει
πει εκατό φορές- µε εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων λιγνιτικών
µονάδων. Υπάρχουν τρόποι, τεχνολογίες που εφαρµόζουν και
άλλες χώρες για λιγότερους ρύπους, να επενδύσουµε σε αυτό.
Είναι το µοναδικό στο οποίο µπορούµε να επενδύσουµε και στον
πρωτογενή τοµέα, στον οποίο από τα 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ
του Ταµείου Ανάκαµψης δίνουµε µόνο 144 εκατοµµύρια ευρώ
στον πρωτογενή τοµέα µας. Γιατί; Είναι εγκλήµατα!
Και τι χώρα είναι αυτή, η Ελλάδα, τι χώρα είναι αυτή, η οποία
δεν έχει αυτάρκεια πουθενά, ούτε στο πετρέλαιο ούτε στο κρέας
που θα φάµε ούτε στο σιτάρι ούτε στη ζάχαρη, σε κανένα είδος
πρώτης ανάγκης; Σε ένα είχαµε, στον λιγνίτη και το κλείσαµε.
Ένα είχαµε και το κλείσαµε, τον λιγνίτη! Φοβερό!
Ακούστε λίγο –και θα κλείσω, κυρία Πρόεδρε- η εκρηκτική αύξηση των τιµών και ο πληθωρισµός και τα λοιπά, η ΕΛΣΤΑΤ -τα
είδαµε, τα ακούσαµε- όλα αυτά ήταν και πριν τον πόλεµο. Πριν
τον πόλεµο το φυσικό αέριο είχε ανέβει 78,5%, το ρεύµα 71%,
το πετρέλαιο θέρµανσης 41,5%, τα λίπη, έλαια 16%, τα λαχανικά
15%, αυτά ήταν πριν τον πόλεµο. Υπάρχει πλέον νέα συσσώρευση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του ανθρώπου εκεί έξω
που δεν µπορεί να πληρώσει. Μιλάµε, τον Δεκέµβριο του 2021
αυξήθηκε στα 86,3 δισεκατοµµύρια ευρώ το ποσό ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς την εφορία. Μιλάµε για ασύλληπτα
πραγµατικά νούµερα.
Και κυρία Πρόεδρε, µε τον πόλεµο, την ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση, την επισιτιστική κρίση και όλα αυτά, κυρίως µε τον
πόλεµο, όµως, αλλά και µε την τσέπη µας που έχει αδειάσει -των
Ελλήνων βασικά, εµείς δεν έχουµε κανέναν λόγο να παραπονιόµαστε- ξεχάστηκε ένα θέµα, το θέµα της υγείας. Δεν θα µείνω
ούτε θα πάω σε θανάτους ούτε σε µάσκες ούτε σε ευθύνες, δεν
θα πάω πουθενά.
Ένα πράγµα θα πω µόνο και θα κλείσω, ότι εκεί έξω, τώρα που
χαλάρωσε το θέµα και ο ιός πλέον δεν είναι τόσο φονικός όσο
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ήταν και εν πάση περιπτώσει, έχουµε δει και καµιά τριανταριά
µεταλλάξεις και δείχνει να φθίνει αυτό το πράγµα, το ότι ασχολούµαστε µε τον πόλεµο, µε την ακρίβεια, µε την ενέργεια δεν
σηµαίνει ότι εκεί έξω δεν εξακολουθούν να υπάρχουν επτάµισι,
οκτώ χιλιάδες υγειονοµικοί, γιατροί και υγειονοµικό προσωπικό,
το οποίο εξακολουθεί να είναι σε αναστολή και να πεινάει. Αυτοί
οι άνθρωποι είναι µέρα-νύχτα έξω από το Υπουργείο Υγείας σε
βάρδιες µε σόµπες, µε γκαζάκια να ζεσταθούν, µε κουβέρτες,
λες και είναι -να µην χαρακτηρίσω τι είναι- και η πολιτεία, αυτή η
Κυβέρνηση, αυτός ο Υπουργός πώς κοιµάται το βράδυ πραγµατικά; Τους γυρνάει την πλάτη! Δίνουν µάχη γιατροί και υγειονοµικοί που τους είχαµε πρώτη γραµµή για να σώσουν τους
Έλληνες στο πρώτο µεγάλο κύµα της πανδηµίας και τώρα τους
γυρνάµε την πλάτη. Γιατί; Δεν εµβολιάζονται. Μα, τελείωσε το
παραµύθι, κάντε τους δύο τεστ την εβδοµάδα και να γυρίσουν
στη δουλειά τους οι άνθρωποι.
Κλείνω, λέγοντας και καλώντας όλα τα κόµµατα να πάρουν δηµόσια θέση για αυτό. Εµείς είµαστε µαζί τους όχι για ψηφοθηρικούς λόγους, δεν είµαστε τέτοιο κόµµα, όχι, γιατί το πιστεύουµε
από την πρώτη στιγµή ότι είναι αντιδηµοκρατικό, γιατί είναι
λάθος αυτό που συµβαίνει και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν στη δουλειά τους, εκεί όπου ανήκουν, εκεί όπου έσωζαν ζωές µέχρι πριν από κάποιους µήνες.
Και αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, που στις 31 Μαρτίου εκπνέει η
προθεσµία και ή θα τους απολύσει ο κ. Πλεύρης ή θα τους βάλει
ακόµη εννιά µήνες σε αναστολή και θα πεθάνουν –που τους
έχουµε εξευτελίσει τελείως- από τη Δευτέρα, κύριε Υπουργέ -και
ξέρω ότι είστε πολύ ευαίσθητος άνθρωπος- ξεκινάνε απεργία
πείνας έξω από το Υπουργείο Υγείας, ένα Υπουργείο το οποίο το
υπηρετήσατε και εσείς. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, οι επτάµισι,
οκτώ χιλιάδες από την ερχόµενη Δευτέρα ξεκινάνε απεργία πείνας έξω από το Υπουργείο Υγείας. Να δω πώς θα αντιδράσει η
Κυβέρνηση!
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ναι, κύριε Υπουργέ, για
την τροπολογία θέλετε να µιλήσετε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Για νοµοτεχνικές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ναι, ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Για τις τροπολογίες θα αναφερθώ λίγο αργότερα. Θα καταθέσω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Πουλάς από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία ήρθε στην εξουσία εκµεταλλευόµενη τις προσδοκίες όσων
ήλπιζαν σε αλλαγή του παραγωγικού µοντέλου της εθνικής οικονοµίας, σε αύξηση επενδύσεων, σε προώθηση της ανάπτυξης,
στο άνοιγµα της κάνουλας των τραπεζικών χρηµατοδοτήσεων
και στην επιτάχυνση του ΕΣΠΑ και των υπολοίπων ευρωπαϊκών
χρηµατοδοτικών εργαλείων. Παρά, όµως, τις υποσχέσεις για
ανάπτυξη, η πραγµατικότητα σάς διέψευσε.
Και ενώ το γεγονός της παγκόσµιας πανδηµίας που γκρέµισε
τις προσδοκίες για ανάπτυξη δεν αποτελεί κυβερνητική ευθύνη,
δεν µπορεί να ειπωθεί το ίδιο για την πρωτοφανή ακρίβεια και αισχροκέρδεια που έχει ισοπεδώσει το εισόδηµα της ελληνικής οικογένειας. Βιώνουµε έναν µοναδικό στα ευρωπαϊκά χρονικά
πληθωρισµό σε χώρα του ευρώ. Έχετε αφήσει τους πολίτες ανοχύρωτους και απροστάτευτους µε συγκεκριµένες πολιτικές σας
επιλογές, µε τις οποίες ξεπεράσατε την κόκκινη γραµµή της ανοχής και της αντοχής τους.
Προβήκατε σε βίαιη απολιγνιτοποίηση, κάτι που ούτε η Γερµανία δεν τόλµησε, µε τρόπο που διέλυσε οικονοµικά µεγάλες
λιγνιτοπαραγωγικές περιοχές, αποδυνάµωσε εθνικά τη χώρα και
µόνο τα µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα ευεργέτησε.
Αυξήσατε µέσα στην πανδηµία κατά 25% την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από το φυσικό αέριο και σε µεγάλο βαθµό από
την ευρωπαϊκή αγορά του ηλεκτρικού ρεύµατος. Την ώρα που
το τσουνάµι της ακρίβειας πλησίαζε, εσείς απλά κοιτούσατε
άπραγοι να έρχεται κατά πάνω µας. Ενώ η επισιτιστική και η
ενεργειακή κρίση ήταν προ των πυλών, εσείς αφήνατε τους
αγρότες µας απροστάτευτους απέναντι στη δραµατική αύξηση
του ενεργειακού κόστους, χωρίς να υπάρχει πια κανένα χρηµατοδοτικό εργαλείο, όπως υπήρχε παλιά η Αγροτική Τράπεζα, το
οποίο θα σηκώσει το βάρος της χρηµατοδότησης της παραγωγής στις δύσκολες αυτές περιστάσεις.
Ενώ η αγορά βοά για την αισχροκέρδεια των παρόχων της
ηλεκτρικής ενέργειας, των προµηθευτών πετρελαίου, των πρατηρίων της βενζίνης και για αδικαιολόγητες ανατιµήσεις σε βασικά προϊόντα και αγαθά, κανένας ελεγκτικός µηχανισµός δεν
ενεργοποιήθηκε.
Αντί δε για µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα και το φυσικό αέριο, για πλαφόν στα τιµολόγια ενέργειας,
για µείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, για καταπολέµηση της αισχροκέρδειας µε ελέγχους και µε υψηλά πρόστιµα,
για φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας, του
ρεύµατος, τη στιγµή που άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχουν λάβει ακόµη πιο προωθηµένα µέτρα, ο κύριος Πρωθυπουργός στέλνει επιστολές και ψάχνει δικαιολογίες.
Σήµερα υπό την πίεση της κοινής γνώµης επιχειρήσατε να αλλάξετε το κλίµα µε ανακοίνωση επιµελώς ατηµέλητων µέτρων
κατά της ακρίβειας. Επικοινωνία αντί ουσίας! Οι αγρότες έχουν
βαρεθεί εδώ και καιρό να ακούνε για µέτρα, αλλά δεν έχουν
πάρει ούτε 1 ευρώ. Οι ίδιοι λένε χαρακτηριστικά: «Πολλά δις µε
γιώτα, αλλά ακόµα να τα δεις µε έψιλον γιώτα». Σας έχουν πάρει
χαµπάρι.
Όµως όλη η κοινωνία υποφέρει από την ακρίβεια και κυρίως η
µεσαία τάξη που πια δεν είναι µεσαία.
Όσον αφορά δε τους αγρότες, έχετε αντιληφθεί ότι έχουν τιναχθεί όλα στον αέρα. Το κόστος των λιπασµάτων, των ζωοτροφών έχει φτάσει στα ουράνια, οπότε η µείωση του ΦΠΑ στο 6%
από 13% δεν προσφέρει ουσιαστικά καµµία βοήθεια. Αντίθετα,
θα εισπράξετε περισσότερο ΦΠΑ. Τα λιπάσµατα και οι ζωοτροφές για το 2022 έχουν ήδη αγοραστεί από τους αγρότες και από
τους κτηνοτρόφους. Για το αγροτικό πετρέλαιο περιµένουµε να
δούµε την απόφαση εφαρµογής, για να δούµε εάν λέτε αλήθεια,
γιατί τα 50 εκατοµµύρια ευρώ που ανακοινώθηκαν τον Σεπτέµβριο από τον Πρωθυπουργό ακόµα δεν τα έχει δει κανένας.
Συνεχίζετε δε το ανέκδοτο της ρήτρας αναπροσαρµογής στο
ρεύµα, παρά τις καταγγελίες ότι σε πολλές περιπτώσεις κυµαίνεται σε πολύ χαµηλότερα ποσοστά.
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Εν τω µεταξύ, οι πολίτες πληρώνουν το µάρµαρο της κυβερνητικής ανεπάρκειας, καθώς οµολογήσατε δηµόσια την αδυναµία σας να εκτιµήσετε αν η πρωτοφανής έκρηξη των τιµών είναι
πρόσκαιρο φαινόµενο ή αποτέλεσµα κερδοσκοπίας, προκαλώντας οργή και αγανάκτηση.
Αναφορικά µε το παρόν σχέδιο νόµου, που ασχολείται µεν µε
το σοβαρότατο ζήτηµα της διαχείρισης, του ελέγχου και της
εφαρµογής των αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2021-2027, θα ήθελα να επισηµάνω ότι το ζήτηµα
της ανάπτυξης δεν είναι µόνο η απορρόφηση των κονδυλίων.
Είναι κυρίως ζήτηµα στρατηγικής τοποθέτησής, µε άλλα
λόγια, ποιοι θα χρηµατοδοτηθούν και πόσο, ώστε να δηµιουργηθεί ανάπτυξη και να στηριχθεί η µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα
που είναι η ραχοκοκαλιά της εθνικής µας οικονοµίας, να στηριχθούν εκείνοι που παράγουν όπως οι αγρότες µας, που ακόµα να
εισπράξουν τις ενισχύσεις περασµένων ετών, και οι αλιείς µας
από το Ταµείο των Θαλασσών, να φανούν τα αποτελέσµατα του
ΕΣΠΑ, των ευρωπαϊκών ταµείων, των φορέων που διαχειρίζονται
την Κοινή Αγροτική Πολιτική αλλά και του Ταµείου Ανάκαµψης,
το οποίο το αφήνετε εκτός του παρόντος νοµοσχεδίου.
Όµως αυτό έχει στην πραγµατικότητα ανάγκη η εθνική οικονοµία και η ανάπτυξη, δηλαδή όλα τα πιο πάνω ισχυρά χρηµατοδοτικά εργαλεία να υπηρετούν ένα συγκεκριµένο, συνολικό,
ολιστικό αναπτυξιακό σχέδιο, µε στόχο τη βελτίωση του επιπέδου της ζωής των πολιτών της χώρας, ισόρροπα σε όλη την επικράτεια.
Ιδίως στο νευραλγικό τοµέα της γεωργίας, τα αποτελέσµατα
των ευρωπαϊκών προγραµµάτων ήταν ισχνά µέχρι σήµερα. Έγινε
αξιολόγηση για τους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτό;
Είστε διατεθειµένοι να φτάσετε το µαχαίρι στο κόκκαλο και να
προστατέψετε ουσιαστικά τους αγρότες µας ή θα µείνετε µόνο
σε µεσοβέζικες λύσεις, όπως η αφαίρεση από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης της αρµοδιότητας εφαρµογής του στρατηγικού σχεδίου της νέας ΚΑΠ και η µετάβασή της στη νέα Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Κοινοτικών Επιδοτήσεων, µετατρέποντας
το Υπουργείο σε ένα κέλυφος χωρίς περιεχόµενο;
Κύριε Υπουργέ, δεν µπορείτε να κυβερνάτε πλέον αφ’ υψηλού.
Το να επαίρεστε για την αύξηση της απορροφητικότητας του
ΕΣΠΑ δεν σηµαίνει τίποτα για τον πολίτη, εάν αυτό δεν έχει αντανάκλαση στην πραγµατικότητα που βιώνει.
Το ΠΑΣΟΚ έχει συνδεθεί στη συλλογική συνείδηση ως εκείνη
η παράταξη που προστάτεψε τον µέσο πολίτη από την ακρίβεια,
που έβαλε πλάτη, ώστε να ανέβει το επίπεδο της ζωής του. Πιστοί στην πολιτική µας παράδοση, σας καλούµε να στρέψετε την
πυξίδα της ανάπτυξης στην κοινωνία και στις ανάγκες της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, µισό λεπτό.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία του
Υπουργείου Οικονοµικών για την εφαρµογή της αρωγής στους
αγρότες και τα θέµατα που ανακύπτουν. Με την τροπολογία εισάγεται, επεκτείνεται η αρωγή στους κατά κύριο επάγγελµα
αγρότες. Αντί των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, εισάγει τις απλοποιηµένες προκαταβολές στην καταβολή αποζηµιώσεων, µε
βάση την εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΛΓΑ.
Όµως, τρία θέµατα προκύπτουν από αυτό.
Οι προκαταβολές των αποζηµιώσεων αφορούν µόνο και κατά
κύριο επάγγελµα αγρότες, εξαιρούνται δηλαδή πολλές εκµεταλλεύσεις, όπως οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι πληρώνουν κανονικά εισφορές του ΕΛΓΑ. Ενώ για τις αποζηµιώσεις πρέπει να
έχει κάποιος να έχει υποβάλει ΟΣΔΕ και να πληρώσει τα ασφάλιστρα στον ΕΛΓΑ, την ίδια στιγµή επιτρέπετε την κατ’ εξαίρεση
καταβολή αποζηµίωσης, χωρίς να έχει υποβληθεί η δήλωση
ΟΣΔΕ και να έχουν πληρωθεί τα ασφάλιστρα. Ανοίγετε το παράθυρο σε ρουσφέτια και αποτρέπετε αυτούς που πληρώνουν
ασφάλιστρα να συνεχίσουν να τα πληρώνουν.
Σας έχουµε ζητήσει επανειληµµένως να ανοίξει το σύστηµα
του ΟΣΔΕ στην αρχή κάθε έτους και όχι µε τις καθυστερήσεις
που παρουσιάζονται και φέτος.
Και τρίτον –και τελειώνω- για την αποζηµίωση της φυτικής παραγωγής, πρέπει να διασφαλιστεί ότι κατά την εκκαθάριση της
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αποζηµίωσης µετά από τον ΕΛΓΑ, δεν θα υπάρξει επιστροφή
χρηµάτων, όπως έχει γίνει µε τις αποζηµιώσεις στον «Ιανό» στη
Θεσσαλία και µε τη «Θάλεια» στην Εύβοια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Γρηγοριάδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία
Πρόεδρε, που µόλις µου δώσατε τον λόγο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τον αγαπητό κύριο, που καθάρισε εδώ
και µπήκε σε έναν µικρό υγειονοµικό κίνδυνο –να τα λέµε και
αυτά-, χωρίς να είναι καθόλου υγειονοµικός. Αποφάσισε η Βουλή
των Ελλήνων ότι αυτοί οι υπάλληλοι της Βουλής µπορεί να ρισκάρουν και τη ζωή τους καµµιά φορά, άµα λάχει.
Λοιπόν, ας περάσουµε στα ουσιαστικά πράγµατα που έχουµε
να πούµε σήµερα. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως όλοι γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός, ο καταπληκτικός Πρωθυπουργός µας,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης –και λέω «καταπληκτικός», γιατί όπως
όλοι ξέρετε, εκτός από Πρωθυπουργός έχει το σπάνιο, το µοναδικό θα έλεγε κανείς, προνόµιο να είναι την ίδια στιγµή και ανώνυµη εταιρεία- τελευταία, δεν είναι πια ανώνυµη εταιρεία –σας
ενηµερώνω, ειδικά εσάς της Συµπολίτευσης- είναι θυγατρική
εταιρεία. Είναι θυγατρική εταιρεία των οµίλων εταιρειών του κ.
Λάτση, του κ. Νιάρχου, του κ. Βαρδινογιάννη, του κ. Περιστέρη
και του κ. Μυτιληναίου.
Ο θαυµάσιος Πρωθυπουργός µας λοιπόν, που είναι τόσο πολυσχιδής και πολυποίκιλη προσωπικότητα και είναι και άνθρωπος
και εταιρεία και θυγατρική εταιρεία και όλα αυτά µαζί, χθες ξεστόµισε το εικοστό, τριακοστό, εκατοστό, διακοσιοστό του διάγγελµα.
Του λέµε από αυτό το Βήµα, δύο χρόνια τώρα, ότι δεν κυβερνούν έτσι στις δηµοκρατίες, µε διαγγέλµατα. Στις δηµοκρατίες
έρχονται στη Βουλή και τα λένε αυτά πρώτα, γιατί εδώ υποτίθεται ότι είµαστε µαζεµένοι οι εκπρόσωποι όλου αυτού του έρηµου,
του ελληνικού λαού.
Διαγγέλµατα έβγαζαν οι Ρωµαίοι και οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες. Οι κανονικοί Πρωθυπουργοί στις ευνοµούµενες πολιτείες
του προχωρηµένου, του προοδευτικού κόσµου βγάζουν ένα
διάγγελµα µια φορά στα δέκα χρόνια, όταν γίνει πυρηνική καταστροφή, όταν γίνει ένα Τσερνόµπιλ ή όταν –εν πάση περιπτώσειγίνει κάτι εξόχως σηµαντικό.
Δεν λέω ότι µε διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν γίνεται µία καταστροφή το µήνα σε αυτή τη χώρα. Λέω ότι αυτές
οι καταστροφές που προκαλεί ο Πρωθυπουργός, δεν είναι αναγκαία αιτία για να υπάρξει διάγγελµα.
Στο χθεσινό του διάγγελµα λοιπόν ο Πρωθυπουργός –και ηγεµόνας αυτής της χώρας- ο καταπληκτικός Κυριάκος Μητσοτάκης
είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγµατα. Το πιο ενδιαφέρον απ’ όλα
είναι ότι το υπαινίχθηκε και ο ίδιος, καθώς είπε επί λέξει: «Ξέρω,
θα µε κατηγορήσει η Αντιπολίτευση ότι δίνω ψίχουλα». Το ξέρει.
Ξέρετε πώς το ξέρει; Θα σας πω εγώ. Το ξέρει, γιατί δίνει ψίχουλα. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ «ψίχουλα». Με τον όρο «ψίχουλα» εννοώ πολύ συγκεκριµένα πράγµατα που θα σας τα πω
στη συνέχεια.
Όµως ακούστε µερικά πράγµατα για το γενικό επίπεδο και
πεδίο, για το οποίο µιλάµε σήµερα. Κοιτάξτε, όταν η ακρίβεια
έχει χτυπήσει ανελέητα τον λαό µας, τον ελληνικό λαό, εδώ και
τουλάχιστον έναν χρόνο και µάλιστα έναν χρόνο πριν αρχίσει να
σκέφτεται ο Πούτιν την εισβολή στην Ουκρανία, τότε –σε αυτή
τη χώρα ζούµε όλοι- οι µη προνοµιούχοι, οι φτωχοί άνθρωποι, οι
συνάνθρωποί µας έχουν ανάγκη –ξέρετε από τι;- από µόνιµες αυξήσεις. Έχουν ανάγκη από µόνιµες αυξήσεις των πενιχρών εισοδηµάτων, αλλά και των επιδοµάτων, των φιλοδωρηµάτων, που
τους δίνουν οι κυβερνήσεις σας οι µνηµονιακές. Το έκανε και ο
κ. Τσίπρας πριν. Γι’ αυτό λέω: «Όλες το κάνετε».
Τι κάνει ο ηγεµών, ο κ. Μητσοτάκης, που είναι και ανώνυµη
εταιρεία; Ανακοινώνει έκτακτο επίδοµα, δηλαδή ακόµα ένα φιλοδώρηµα στα φιλοδωρήµατα, µε τα οποία τόσο καιρό µας φιλοδωρεί, τη στιγµή που το πορτοφόλι των ανθρώπων όλων που
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ζουν µε κατώτατο µισθό είναι άδειο ή που δεν έχουν καν κατώτατο µισθό. Γιατί έχετε καταφέρει, όλοι οι µνηµονιακοί, ενάµισι
εκατοµµύριο συνάνθρωποί µας να είναι άνεργοι και αυτοί που
ζουν από επιδόµατα κοινωνικά –τα δήθεν κοινωνικά, γιατί µόνο
κοινωνικά δεν είναι, κατ’ ουσία, αντικοινωνικά είναι τα επιδόµατα
που δίνετε-, βλέπουν να ροκανίζεται το εισόδηµά τους καιρό
τώρα από τον πληθωρισµό.
Ξέρετε από ποιο πληθωρισµό; Αυτόν που ανερυθρίαστα, χωρίς
ίχνος ντροπής ο κ. Γεωργιάδης, αρµόδιος Υπουργός, Υπουργός
Ανάπτυξης, είπε πριν λίγο ότι το 2021 ήταν αρνητικός, ήταν στο
µείον 1,5% και γι’ αυτό εµείς οι Έλληνες είµαστε φοβερά τυχεροί, φοβερά προνοµιούχοι και αφού είχαµε αρνητικό πληθωρισµό, αυτό θα προσµετρηθεί στα οφέλη που θα δώσει η
Κυβέρνηση, στις ελαφρύνσεις θα δώσει η Κυβέρνηση.
Έχω να πω σε όλους σας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της
Συµπολίτευσης, αλλά κυρίως στον κ. Γεωργιάδη, τα εξής: Ζείτε
σε αυτόν τον κόσµο και πιστεύετε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία; Για την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία σας έχουµε κατ’ επανάληψη πει ότι δεν είναι εθνική της Ελλάδας, είναι «εθνική των
Βρυξελλών», καθώς τα κρίσιµα µέλη, αυτά που αποφασίζουν τι
θα βρει όταν µετράει η Στατιστική Υπηρεσία, διορίζονται από τις
Βρυξέλλες. Και δεν ντρέπεται κανένας τους! Δεν ντρέπεται κανένας από την Κυβέρνησή σας που διορίζεται η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία από τις Βρυξέλλες!
Πιστεύει, λοιπόν, κ. Γεωργιάδης αυτή την άθλια Στατιστική
Υπηρεσία που δεν είναι ελληνική και λέει ότι είχαµε αρνητικό πληθωρισµό, είχαµε αποπληθωρισµό 1,5%. Ξέσκισε η Ελλάδα το
2021!
Έχω να του πω, όπως κάθε φορά του λέω του κ. Γεωργιάδη –
απευθυνόµενος στο αφεντικό του, τον κ. Μητσοτάκη- ότι ξέρει ο
ελληνικός λαός πολύ καλά αν έζησε στο τοµάρι του, στο πετσί
του και στην πείνα του πληθωρισµό άγριο, που µπορεί να αγγίξει
το 27%, ή αν έζησε αποπληθωρισµό 1,5%.
Ό,τι και να του λέει κάθε Γεωργιάδης ή Γρηγοριάδης ο ελληνικός λαός ξέρει µόνο αυτό που ζει. Και αυτό που ζει είναι αποτρόπαιο και απάνθρωπο και έχετε τεράστια ευθύνη κι εσείς που
συνεπικουρείτε τα µνηµόνια, δηλαδή εσείς και εσείς.
Έτσι, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης, δεν κάνει αυτόµατη τιµαριθµική αναπροσαρµογή, κάτι το οποίο το ΜέΡΑ25 διά στόµατος
του Γραµµατέα µας, του Γιάνη Βαρουφάκη, σας ζητάµε από το
2021 να κάνετε, γιατί όπως σας είπα, από το 2021 έχει αρχίσει η
άγρια πείνα που έχει επιφέρει το ότι δίνετε δωράκια ό,τι παίρνετε
από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας σε τέσσερις
φίλους σας και άλλους δύο έξω από την Ελλάδα, τη «FRAPORT»
δηλαδή για να µην ξεχνιόµαστε και την «AMERICAN OIL» που
στην Καβάλα παίρνει τα πετρέλαιά µας που δεν θα έπρεπε να τα
πάρει κανείς. Όταν, λοιπόν, το πορτοφόλι όλων αυτών ουρλιάζει
ότι έχει ανάγκη από αυτόµατη τιµαριθµική αναπροσαρµογή του
κατώτατου µισθού και των επιδοµάτων, τι κάνει ο κ. Μητσοτάκης;
Ανακοινώνει ότι όταν, εάν, όποτε το αποφασίσει, θα ευαρεστηθεί
ο ηγεµών να αυξήσει τον κατώτατο βασικό µισθό, δηλαδή ένα τίποτα µε µπόλικο καθόλου!
Επίσης, ο κ. Μπουκώρος εδώ εξεµάνη προηγουµένως και
έλεγε «Μα, τι άλλο θέλετε; Θέλετε, όπως µας λέτε εσείς που
είστε έωλοι και θέλετε να ρίξετε τη χώρα στα βράχια, να κινηθούµε εκτός δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων;».
Ποιες είναι, άραγε, κύριε Μπουκώρε, µιας και εκπροσωπείτε
τη Νέα Δηµοκρατία, ποιες είναι άραγε, κύριε Μητσοτάκη, οι δηµοσιονοµικές σας δυνατότητες; Θέλετε να σας πούµε εµείς στο
ΜέΡΑ25 ποιες είναι; Είναι ανύπαρκτες! Δεν έχετε καµµία. Έχετε
χρεωθεί µέχρι τα αυτιά, µέχρι τα ρούχα και µέχρι τα εσώρουχα.
Και θα κάνατε λαµπρά αν είχατε χρεωθεί για πάρτη σας. Θα χάνατε τα υπάρχοντά σας και θα σας άξιζε µια τέτοια τιµωρία. Το
ότι χρεώνεστε για λογαριασµό όλου του ελληνικού λαού σας καθιστά εθνικά επικίνδυνους εδώ και πάρα-πάρα πολύ καιρό.
Το ρεύµα που φτάνει στον καταναλωτή είναι 50% πιο πάνω
από το µέσο κόστος κτήσης του. Να το εξηγήσω, για να καταλάβετε τι εννοώ µε αυτό που λέω. Μιλάω σε κάθε Έλληνα που µας
ακούει αυτή τη στιγµή. Ακούστε το για να εξεγερθείτε, να βγείτε
έξω από το σπίτι σας και να ρίξετε αυτή τη µιαρή Κυβέρνηση.
Βγείτε από τα σπίτια σας. Για το ρεύµα, κάθε φορά που πληρώ-
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νετε ένα κατοστάρικο, τα 45 ευρώ είναι για το ρεύµα µε όλες τις
προσαυξήσεις που διάβασαν οι προλαλήσαντες. Δηλαδή, για το
ρεύµα είναι τα 25 ευρώ, αλλά εν πάση περιπτώσει φτάνει τα 45
ευρώ. Τα άλλα 55 ευρώ ξέρετε τι είναι; Είναι διά του τέσσερα
µοιρασµένο ποσό για κάθε κατοστάρικο για την τσέπη του –
εντός πολλών εισαγωγικών- «παµπτώχου» κ. Βαρδινογιάννη, κ.
Λάτση, κ. Περιστέρη και βεβαίως του κ. Μυτιληναίου.
Αν καταλάβει ο ελληνικός λαός, κυρίες και κύριοι Βουλευτές
της Συµπολίτευσης, ότι για κάθε 100 ευρώ που πληρώνει για να
ζεσταθεί, για κάθε 100 ευρώ που πληρώνει για να φωτιστεί το
σπίτι του, τα 55 ευρώ τα κλέβετε εσείς µε τα ίδια σας τα χέρια
τα µατωµένα και τα βάζετε στην τσέπη αυτών των τεσσάρων παρασίτων που προανέφερα, θα σας φάει ζωντανούς. Κι εµείς είµαστε εδώ για να φροντίσουµε να το καταλάβει. Θα βγούµε έξω
και θα στήνουµε ένα βαρέλι, θα ανεβαίνουµε στο βαρέλι και θα
του το εξηγούµε. Κι όταν δεν το ακούει, θα του το εξηγούµε
ξανά. Και θα το εξηγούµε ξανά, θα το εξηγούµε ξανά, µέχρι που
θα το καταλάβει και θα σας εκδιώξει, γιατί τον κλέβετε.
Ο ηγεµών αφαίρεσε 0,22 ευρώ από τα 2,5 ευρώ το λίτρο για
όλους, και για αυτούς που έχουν ταξί και εργάζονται µε αυτό και
γι’ αυτούς που έχουν επιχειρήσεις και πάει το βανάκι τα προϊόντα
τους ή το προσωπικό τους και για µας που έχουµε ένα αυτοκίνητο. Ξέρετε τι σηµαίνουν τα 0,22 ευρώ; Θέλετε να το καταλάβετε; Θέλετε να το κάνουµε λιανά, για να το καταλάβει ο
ελληνικός λαός; Σηµαίνουν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι τολµάτε
χωρίς ντροπή να λέτε κάποια πράγµατα στον ελληνικό λαό για
τα γεµίσµατα που θα κάνει όλον τον µήνα. Ξέρετε πόσο χωράει
ένα αυτοκίνητο; Χωρά 80 ευρώ, 100 ευρώ εκεί που έχετε φτάσει
την τιµή. Δηλαδή, στα τέσσερα γεµίσµατα που θα κάνει τον µήνα
ένα αυτοκίνητο κάποιου που δουλεύει κανονικά, αυτό σηµαίνει
τέσσερα κατοστάρικα. Ξέρετε ποιο είναι το όφελος που εξήγγειλε χθες ο ηγεµόνας σας; Είναι 13 ευρώ! Και δεν ντρέπεται κανένας για τα 13 ευρώ! Εγώ ντρέποµαι για λογαριασµό σας.
Ας είµαστε ξεκάθαροι για όλα όσα προτείνουµε εµείς τόσους
µήνες. Μιλάµε για την αυτόµατη τιµαριθµική αναπροσαρµογή,
τη µείωση της τιµής των καυσίµων και όχι την επιδότηση που σηµαίνει ότι δανείζοµαι και χρεώνω τον ελληνικό λαό για να ξεχρεώσω τους παρασιτικούς τέσσερις που προανέφερα. Μιλάµε για
µείωση της τιµής, ώστε όχι να µετατοπιστεί η χασούρα σε αυτούς, αλλά να µειωθούν λίγο τα τεράστια υπερκέρδη τους. Αυτό
ζητάµε. Ξέρετε γιατί δεν πρόκειται κανείς σας να τα ενστερνιστεί,
ούτε εσείς, ούτε εσείς;
Ούτε εσείς, κύριε Τσακαλώτο –δυστυχώς, εσάς βλέπω τώρα
µπροστά µου- γιατί έχετε υπογράψει µνηµόνιο. Κύριε Τσακαλώτο, αν δεν κάνω λάθος, έχετε προσωπική εµπλοκή στην εισαγωγή της χώρας µας στο διεθνές χρηµατιστήριο ενέργειας.
Έχετε πάρει µια τελική ιστορική απόφαση.
Κοιτάξτε, στην πολιτική δύο πράγµατα µπορεί να κάνεις. Ή να
είσαι µε τον λαό ή να είσαι µε τους κλέφτες του λαού. Δεν µπορείς να ισχυρίζεσαι: «Θα τακιµιάσω λίγο µε τους κλέφτες του
λαού για το µακροπρόθεσµο καλό του λαού». Αυτό δεν ίσχυσε
ποτέ και πουθενά. Εποµένως, κανείς σας δεν µπορεί να υιοθετήσει τις προτάσεις µας.
Ωστόσο, παρά τον βάρβαρο και φασιστικό αποκλεισµό που
µας έχετε κάνει από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ο ελληνικός
λαός όλο και περισσότερο ακούει τις προτάσεις µας και όλο και
περισσότερο µας αγκαλιάζει. Και θα το δείτε στις εκλογές, όποτε
και αν αυτές τις τολµήσετε.
Βεβαίως, ο κ. Μητσοτάκης, όπως σας είπα, παραδέχθηκε κι ο
ίδιος µε τον τρόπο του ότι είναι ψίχουλα. Κοιτάξτε τώρα µια πάρα
πολύ ενδιαφέρουσα αντίστιξη, η οποία δεν πρέπει να διαφεύγει
όχι από εσάς –εσείς την ξέρετε καλά, την έχετε µαγειρέψει- αλλά
από τον ελληνικό λαό. Τους τελευταίους δεκαοκτώ µήνες χαρίσατε ένα δισεκατοµµύριο σε τέσσερα παράσιτα. Θα σας τα πω
τα παράσιτα µε το όνοµά τους. Είναι η «FRAPORT», γερµανικά
παράσιτα εισαγωγής. Ο κ. Tσίπρας τα έχει φέρει στην Ελλάδα
να µας αποµυζούν και να µας να µας πίνουν το αίµα. Είναι η
«AEGEAN», δικά σας παράσιτα, ο κ. Βασιλάκης είναι αυτό το παράσιτο. Είναι η «ENERGEAN OIL», νοµίζω και ο κ. Τσίπρας και
εσείς µαζί συνεπικουρείτε εδώ πέρα σε αυτό το είδος παράσιτου.
Είναι µια αµερικανική πολυεθνική που κλέβει τα πετρέλαιά µας
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από την Καβάλα που δεν θα έπρεπε να βγουν ποτέ από τη γη
έτσι κι αλλιώς. Και, βεβαίως, είναι και το αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» -γερµανικό παράσιτο και αυτό- αλλά και οι παραχωρησιούχοι των εθνικών δρόµων που είναι ελληνικό
παράσιτο, ελληνικότατο. Ο κ. Μπόµπολας είναι αυτό το παράσιτο. Είναι ευτραφές παράσιτο, παράσιτο καλοθρεµµένο από
εσάς.
Αυτά τα παράσιτα, λοιπόν, πήραν ένα δισεκατοµµύριο σε δεκαοκτώ µήνες, πάλι ανερυθρίαστα, πάλι χωρίς καµία ντροπή από
κανέναν από εσάς. Ξέρετε τι δίνει ο Πρωθυπουργός σε τριάµισι
εκατοµµύρια Έλληνες; Δίνει ένα δισεκατοµµύριο! Σοβαρολογείτε; Δίνετε ένα δισεκατοµµύριο σε τέσσερα παράσιτα και ένα
δισεκατοµµύριο για ένα χρόνο σε τριάµισι εκατοµµύρια; Θα σας
πάρουν µε τις πέτρες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θέλω δύο λεπτά ακόµα.
Θα µου επιτρέψετε να κλείσω µε το γεγονός ότι αυτή τη στιγµή
που µιλάµε στον πόλεµο που µαίνεται ανεξέλεγκτος στην Ουκρανία υπάρχει, όπως γνωρίζετε όλοι σας, ιδιαίτερα οξύ ενδιαφέρον
για τη χώρα µας. Εκατό χιλιάδες οµογενείς µας, Έλληνες, ελληνικής καταγωγής άνθρωποι είναι αποκλεισµένοι αυτή τη στιγµή
στη Μαριούπολη. Είναι αποκλεισµένοι στη Μαριούπολη βεβαίως
από τη φασιστική εισβολή του κ. Πούτιν, αλλά είναι αποκλεισµένοι στη Μαριούπολη και από τα φασιστικά τάγµατα Αζόφ, τα
οποία σε συνεργασία µε την κυβέρνηση της Ουκρανίας τους εµποδίζουν να φύγουν. Και θα είµαι σαφής. Τους έχει προταθεί δίοδος διαφυγής από διάδροµο που οδηγεί σε ρωσικό έδαφος.
Όταν πάνε να φύγουν από εκεί, πυροβολούνται από τα φασιστικά
τάγµατα Αζόφ.
Αυτό που σας έχουµε ρωτήσει και αρνείστε να απαντήσετε,
λοιπόν, εδώ και αρκετές µέρες είναι το εξής: Υπάρχει κάποιο καταραµένο σχέδιο της Κυβέρνησής σας για την εκκένωση αυτών
των εκατό χιλιάδων ή, τέλος πάντων, όσων από τους εκατό χιλιάδες οµογενείς µας επιθυµούν να σώσουν τη ζωή τους; Υπάρχει; Έχετε µπει στον κόπο τόσους µήνες που ακούγεται ότι θα
έρθει πόλεµος και έναν µήνα σχεδόν που υπάρχει ο πόλεµος, να
εξασφαλίσετε στοιχειώδεις εγγυήσεις, όπως έκανε η Ινδία, η
Γαλλία, το Βέλγιο, η Γερµανία, από την ουκρανική κυβέρνηση για
το τι θα σώσει αυτόν τον πληθυσµό µας, πριν σπεύσετε να τους
στείλετε είκοσι χιλιάδες καλάσνικοφ; Έχετε σκεφτεί ποτέ την
ασφάλεια των πολιτών µας;
Επίσης, µια απάντηση θέλουµε για το εξής: Εµποδίζεται -για
τη Νέα Δηµοκρατία και τον Πρωθυπουργό-, ναι ή όχι, η διαφυγή
και η σωτηρία των εκατό χιλιάδων οµογενών µας προς τον ρωσικό διάδροµο, επειδή δέχονται βολές από τα φασιστικά τάγµατα
Αζόφ; Θέλουµε να ξέρουµε. Θέλουµε να απαντήσετε.
Κοιτάξτε –θα κλείσω µε αυτό, κυρία Πρόεδρε- µε αφορµή την
ένωση όλων µας ανεξαιρέτως σε αυτήν την Αίθουσα κατά της φρίκης που έφερε η φασιστικότατη εισβολή του φασίστα κ. Πούτιν
σε µια χώρα που δεν του έφταιξε σε τίποτα και σε ανθρώπους που
είναι εντελώς αθώοι για το αίµα µέσα στο οποίο πνίγονται, µε
αφορµή, λοιπόν, αυτή τη συνένωσή µας µπροστά στο απροσµέτρητο αυτό ανθρώπινο δράµα αίµατος, τι λέτε, βρε παιδιά, ενωνόµαστε έτσι για το καλό και για την Υεµένη; Στην Υεµένη, αν δεν
το ξέρει κάποιος σας εδώ µέσα, εδώ και δέκα χρόνια ζουν το ίδιο
ακριβώς δράµα, µε την ίδια κακοήθεια, µε το ίδιο χρώµα αίµατος.
Κατακόκκινο, ρουµπινί είναι και το αίµα αυτών. Δέκα χρόνια –αυτή
είναι η διαφορά- όχι δέκα ηµέρες, όχι δεκαοκτώ ηµέρες!
Κυρία Πρόεδρε, δέκα χρόνια µαµάδες, παιδάκια ανήλικα πεθαίνουν. Πώς; Από όπλα τα οποία προµηθεύει στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και η Ελλάς. Ντρέποµαι που το λέω γιατί είµαι
Έλληνας, αλλά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2016 µε συµφωνία
ανταλλαγής βοήθειας αµυντικής και πολεµικού υλικού και στη
συνέχεια η Κυβέρνησή σας -και κανείς δεν ντρέπεται, επαναλαµβάνω- το 2020 µε παρεµφερή συµφωνία, εξοπλίζετε µε όπλα και
βλήµατα τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, τα οποία δέκα ολόκληρα
χρόνια σκοτώνουν παιδάκια, σκοτώνουν τις µαµάδες τους.
Ξέρετε, οι µαύροι άνθρωποι πονάνε και αυτοί επίσης. Ξέρετε
και οι µαύροι άνθρωποι, παρά το χρώµα τους, παραµένουν άνθρωποι.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΜέΡΑ25, ο κ. Βαρουφάκης.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Υπουργείο Ανάπτυξης φέρνει
ένα νοµοσχέδιο που ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να περνάει
όλα τα χρηµατοδοτικά εργαλεία των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών
παρεµβάσεων στο «Ελλάδα 2.0», στο Ταµείο Ανάκαµψης. Πρόκειται για ένα ταµείο, το οποίο εδώ και δύο χρόνια µάς το παρουσιάζετε όπως οι παλιές ασπρόµαυρες ελληνικές ταινίες που
µιλούσαν για τον «θείο από την Αµερική»! Έτσι είναι και το Ταµείο
Ανάκαµψης για εσάς! Θα µας σώσει από όλα τα προβλήµατα που
έχουµε.
Εµείς µιλάγαµε από την αρχή -και το ξέρετε- για τη γύµνια του
Ταµείου Ανάκαµψης. Ουσιαστικά διακόσιες εταιρείες θα χρηµατοδοτηθούν µέσα από τις τράπεζες. Μιλήσαµε για ένα Ταµείο
Ανάκαµψης το οποίο -όχι µόνο για την Ελλάδα, αλλά συνολικάείναι µακροοικονοµικά ασήµαντο σε σχέση µε το µέγεθος της καθίζησης της συνολικής ζήτησης λόγω της πανδηµίας και τώρα
είναι ακόµα πιο γυµνό αυτό το Ταµείο Ανάκαµψης, δεδοµένου
ότι δεν κάνει απολύτως τίποτα ούτε για το δηµόσιο χρέος των
ιδιαίτερα πιεσµένων χωρών, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ελλάδα,
και προφανώς δεν µπορεί να στηρίξει τις κυβερνήσεις, ώστε να
στηρίξουν τους πολίτες, κάτι που προσπαθείτε να κάνετε, αλλά
δεν έχετε και δεν θα έχετε τη δυνατότητα να βασιστείτε γι’ αυτό
στο Ταµείο Ανάκαµψης γιατί δεν ήταν ο στόχος του αυτός και
δεν ήταν η αρχιτεκτονική του.
Και βέβαια, το Ταµείο Ανάκαµψης το οποίο δεν κάνει τίποτα
για να αποτρέψει τα µέτρα που θα πρέπει να έρθουν από την
επόµενη κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, για τον απλούστατο
λόγο ότι το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ
το καλοκαίρι του 2018, το οποίο εµείς το ονοµάζουµε τέταρτο
µνηµόνιο, εσείς το ονοµάζετε µεταµνηµόνιο -δεν έχει καµµία σηµασία- είναι µια συµφωνία µέχρι το 2060. Όµως, απλά τα νούµερα δεν βγαίνουν, ιδίως µετά από την πανδηµία. Θα κληθεί η
επόµενη κυβέρνηση να βρει τρόπους να πάρει και νέες πιστωτικές κάρτες, γιατί αυτό είναι το ακάνθινο µαξιλαράκι, πιστωτικές
κάρτες είναι.
Μιλάµε για νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Δεν υπάρχει ανάπτυξη. Ο κ. Γεωργιάδης θα έπρεπε να λέγεται υπερυπουργός υπανάπτυξης και ακρίβειας. Αυτή είναι η κατάσταση την
οποία αντιµετωπίζουµε µε αυτή την Κυβέρνηση κάτω από αυτές
τις συνθήκες.
Εχθές παρακολούθησα µε πολύ ενδιαφέρον την οµιλία του
Πρωθυπουργού, όπως και σήµερα τις εξειδικεύσεις αυτών των
µέτρων που ανακοίνωσε.
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο ζητήµατα: Το ένα είναι το µέγεθος του ποσού το οποίο είναι πραγµατικά πολύ ισχνό, δεδοµένης
της έκτασης του προβλήµατος. Εγώ καταλαβαίνω ότι το ταµείο
είναι µείον και δεν υπάρχουν χρήµατα. Η δική µας κριτική είναι
πολύ πιο έντονη από την κριτική όσων λένε ότι δεν δώσατε αρκετά και δώσατε ψίχουλα. Εµείς λέµε ότι και αυτά που δώσατε
είναι ακριβώς το αντίθετο από τη χρήση την οποία θα έπρεπε να
έχουν. Όχι µόνο ο κ. Μητσοτάκης αποδεικνύεται ανακόλουθος,
αλλά αποδεικνύεται ιδιαίτερα ταλαντούχος στο να κάνει ακριβώς
το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να κάνει.
Θα είµαι πολύ συγκεκριµένος: Η ακρίβεια χτυπάει τα βασικά
αγαθά πολύ πριν ο επίσηµος πληθωρισµός αρχίσει να ανεβαίνει
εν µέσω πανδηµίας και οι µη προνοµιούχοι έχουν ανάγκη για µόνιµες αυξήσεις του κατώτατου µισθού. Δεν µιλάµε για όλους
τους µισθούς, µιλάµε για τον κατώτατο µισθό και µιλάµε για τα
κοινωνικά επιδόµατα. Ξέρουµε ότι ακόµα και όταν ο επίσηµος
πληθωρισµός µειωνόταν τα βασικά αγαθά στα σουπερµάρκετ
ανέβαιναν 10%, 15%. Λέµε ότι αυτός που παίρνει ένα επίδοµα
αναπηρίας είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Ο κύριος
Υπουργός το γνωρίζει πολύ καλύτερα γιατί έχει µελετήσει τα ποσοστά της φτώχειας στην Ελλάδα. Έχουµε δουλέψει και µαζί σε
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αυτό. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όποιος ζει µε επίδοµα αναπηρίας
είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει
µια αυτόµατη τιµαριθµική αναπροσαρµογή αυτού του επιδόµατος, του κατώτατου µισθού. Και τι κάνει ο κ. Μητσοτάκης; Αντί
για µόνιµες και αυτόµατες αυξήσεις σε αυτά τα επιδόµατα και
στον κατώτατο µισθό, δίνει έκτακτο επίδοµα, δηλαδή ένα φιλοδώρηµα.
Ακόµα χειρότερα, γνωρίζουµε ότι για όσους ζουν αυτή τη
στιγµή στα όρια της φτώχειας οι λογαριασµοί της ΔΕΗ είναι το
τελικό χτύπηµα. Το ξέρουµε όλοι αυτό. Και τι κάνει η Κυβέρνηση;
Αντί να καταργήσει την οριακή τιµολόγηση και να εφαρµόσει
αυτά που εµείς προτείνουµε εδώ και βδοµάδες τώρα, λέει ότι θα
επιδοτήσει µερικώς τους λογαριασµούς της ΔΕΗ. Θα δανειστείτε, δηλαδή, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από εκεί
δανείζεστε, αυτό κάνετε τώρα. Έχουµε αυξήσει το χρέος µας
κατά 50 δισεκατοµµύρια ευρώ τα τελευταία δύο χρόνια και όλο
αυτό το χρέος είχε καταλήξει στα βιβλία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα δανειστείτε για να επιδοτήσετε τους ολιγάρχες.
Θα είµαι πολύ ξεκάθαρος: Τα µέτρα που προτείναµε εµείς -και
τα έχουµε καταθέσει κιόλας στη Βουλή- θα είχαν επιφέρει τουλάχιστον 50% µείωση στα τιµολόγια της τέως ΔΕΗ.
Από πού βγαίνει αυτό; Να τα πάρουµε από την αρχή. Ξέρουµε
πολύ καλά ότι το 56% -δεν βάζω τις εισαγωγές- της ηλεκτρικής
ενέργειας δεν χρησιµοποιεί φυσικό αέριο και παράγεται από
υδροηλεκτρικά, από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, από λιγνίτη.
Το κόστος αυτό δεν αυξήθηκε. Όµως, κάθε φορά που ανεβαίνει
η τιµή του φυσικού αερίου για τη χονδρική τιµή αυτού του 56%
της ηλεκτρικής ενέργειας πληρώνουµε περισσότερα, πληρώνουµε σαν να είχε παραχθεί από φυσικό αέριο. Τι άλλο χρειάζεται
για να σας εξηγήσουµε ότι αυτό είναι παράλογο;
Και επιτρέψτε µου, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, το πλαφόν δεν
είναι η λύση. Δεν φτάνει ένα πλαφόν. Χρειάζεται ένα πλαφόν ανά
µονάδα παραγωγής. Τι εννοώ µε αυτό; Έχουµε έναν πόλεµο
αυτή τη στιγµή εναντίον της ακρίβειας, τουλάχιστον ο κόσµος
εκεί έξω ζει έναν πόλεµο µε την ακρίβεια, τον οποίο τον χάνει,
ηττάται καθηµερινά. Εσείς, η Κυβέρνηση, θα σταθείτε µαζί µε
τον κόσµο σε αυτόν τον πόλεµο εναντίον της ακρίβειας ή απέναντί του, µαζί µε τους ολιγάρχες;
Τι εννοώ µε αυτό; Στη διάρκεια του πολέµου -ας χτυπήσουµε
ξύλο, δεν θα έρθει εδώ- τι κάνει η κυβέρνηση όταν θέλει να εφοδιάσει το στρατό µε σιτηρά, µε τρόφιµα; Πηγαίνει σε κάθε παραγωγό και του λέει: Θα σου δώσω τόση τιµή που να είναι λίγο
πάνω από το κόστος σου για να µην κλείσεις και θα µου δώσεις
όση ποσότητα µπορείς να παράγεις. Σε κάθε παραγωγό ανάλογα
µε το κόστος του δίνει διαφορετική τιµή, διαφορετικό πλαφόν,
και απαιτεί ελάχιστη ποσότητα. Μέγιστη τιµή, ελάχιστη ποσότητα, διαφορετική µέγιστη τιµή και διαφορετική ελάχιστη ποσότητα ανά αγρότη, ανά παραγωγό.
Όταν έχεις, λοιπόν, ένα υδροηλεκτρικό έργο, βρέχει, κυλάει
το νερό, γυρνάει η τουρµπίνα, δεν υπάρχει αύξηση του κόστους
παραγωγής αυτής της κιλοβατώρας. Πας στην τέως ΔΕΗ, στην
«ΙΕΗ», στην Ιδιωτική Επιχείρηση Ηλεκτρικού, που ανήκει τώρα σε
ένα hedge fund -γνωρίζουµε ποιο είναι- και λες: Ποιο είναι το κόστος σου; Είναι πολύ χαµηλό. Το πλαφόν για σένα, για τη χονδρική σου είναι τόσο και ελάχιστη ποσότητα παραγωγής θα είναι
αυτή. Ο επόµενος έχει φωτοβολταϊκά: Ποιο είναι το κόστος σου;
Εσύ θα πάρεις τόσο, ελάχιστη ποσότητα αυτή, αλλιώς θα χάνεις
την άδειά σου.
Είµαστε ή δεν είµαστε σε πόλεµο εναντίον της ακρίβειας, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης; Διαφορετικό, λοιπόν, πλαφόν,
λίγο πάνω από το µέσο κόστος για κάθε µονάδα παραγωγής.
Αν το κάναµε αυτό, θα είχε µειωθεί η τιµή στα επίπεδα του συνολικού µέσου κόστους, όχι του οριακού κόστους, χωρίς να χρειαστεί ούτε επιδότηση από τη µεριά του κράτους, δανεικά
δηλαδή, από την τρόικα. Θα είχαµε µια πάρα πολύ σηµαντική
ανακούφιση των καταναλωτών.
Δεν το κάνετε. Και δεν το κάνετε για τέσσερις λόγους: Μυτιληναίος, Περιστέρης, Βαρδινογιάννης, Λάτσης. Αυτοί είναι οι
ιδιοκτήτες των επτά εταιρειών που µέσα στο ψευτοχρηµατιστήριο – καφενείο που εσείς στήσατε το 2018 προσποιούνται ότι λει-
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τουργούν µε κανόνες αγοράς. Με κανόνες καφενείου ολιγαρχών
λειτουργούν και εσείς είστε οι ατζέντηδές τους.
Αυτή τη στιγµή αν πραγµατικά υπάρχει πόλεµος µε την ακρίβεια, κάντε αυτό που θα κάνατε σε έναν πραγµατικό πόλεµο:
Προµηθευτείτε εκ µέρους του ελληνικού λαού ηλεκτρική ενέργεια από κάθε παραγωγό σε µια τιµή -δώστε τους, εγώ δεν λέω
να χάσουν οι άνθρωποι- 5% πάνω από το µέσο κόστος, όχι το
οριακό κόστος, όµως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρω τι θα πείτε. «Μα, δεν λειτουργούµε µόνοι µας. Έχουµε ευρωπαϊκή οδηγία. Μπορεί η Ελλάδα να καταργήσει το ευρωπαϊκό χρηµατιστήριο ενέργειας;»
αυτό θα µου πείτε. Για άλλη µια φορά οι Έλληνες µαυραγορίτες
και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι κρύβεστε πίσω από τις Βρυξέλλες.
Τα µέτρα του ΜέΡΑ25 είναι απολύτως συµβατά µε εκείνα που
ισχύουν σήµερα στη Γερµανία για το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο είναι έξω από το χρηµατιστήριο. Εσείς γιατί βάζετε το 100% µέσα, γιατί το κρατάτε το 100% της ηλεκτρικής
ενέργειας; Στην Γερµανία είναι 20%. Αυτό το 80% στη Γερµανία
που είναι εκτός χρηµατιστηρίου ενέργειας πώς λειτουργεί; Για
πηγαίνετε να το κοιτάξετε. Θα δείτε ότι υπάρχουν µακροχρόνια
συµβόλαια µε την κάθε παραγωγική µονάδα, µε διαφορετικό
πλαφόν τιµής, διαφορετική τιµή, και ελάχιστη ποσότητα παραγωγής του καθενός. Δηλαδή, ακριβώς αυτό που προτείνει το
ΜέΡΑ25, ισχύει για το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερµανία.
Εµείς δεν θα σας επιτρέψουµε να κρύβεστε πίσω από τις Βρυξέλλες µε µοναδικό σας στόχο την εξυπηρέτηση του κ. Μυτιληναίου, του κ. Λάτση, του κ. Περιστέρη και του κ. Βαρδινογιάννη!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Είµαστε εδώ για να καταδεικνύουµε ότι η ακρίβεια, τουλάχιστον στο ηλεκτρικό ρεύµα, είναι επιλογή της ολιγαρχίας και πως
φθηνό, επαρκές ρεύµα είναι εφικτό τώρα, ακόµα και µε τις υψηλές τιµές των ορυκτών καυσίµων. Το καταδείξαµε αυτό πριν ξεκινήσει ο πόλεµος. Σας τα λέγαµε αυτά. Έρχεται ο πόλεµος στην
Ουκρανία και βρήκατε άλλοθι, νέο άλλοθι, όπως κρύβεστε για το
γεγονός ότι δεν ενισχύσατε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας πίσω από
το γεγονός ότι ο COVID-19 είναι ξενόφερτος. Ναι, ξενόφερτος
είναι ο COVID -19. Δεν φταίτε εσείς που ήρθε ο COVID -19. Εσείς
φταίτε που δεν ενισχύσατε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Δεν φταίτε
εσείς που αυξήθηκε η τιµή του φυσικού αερίου, φταίτε για το γεγονός ότι πληρώνουµε τις κιλοβατώρες που βγαίνουν από τα
υδροηλεκτρικά έργα της τέως ΔΕΗ σε τιµές φυσικού αερίου. Γι’
αυτό φταίτε εσείς, δεν σας φταίει κανένας, ούτε οι Βρυξέλλες
ούτε ο Πούτιν ούτε η Ουκρανία.
Ερχόµαστε, όµως, στην Ουκρανία, γιατί εδώ έχουµε µια πραγµατική τραγωδία. Πέραν της τραγωδίας για τους Ουκρανούς πολίτες που έχουν δεχτεί αυτή τη βάναυση, βαναυσότατη εισβολή
από έναν εγκληµατία πολέµου, όπως τον έχω χαρακτηρίσει από
το 2001, έχουµε και µία Ευρώπη η οποία παραπαίει, δεν υπάρχει
αυτή τη στιγµή. Υπάρχει ο Πούτιν, υπάρχει ο Ζελένσκι βεβαίως,
και υπάρχει κι ο Μπάιντεν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µια κατακερµατισµένη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν έχει φωνή, δεν
έχει άποψη, σέρνεται πίσω από τον κ. Μπάιντεν και το µόνο
πράγµα το οποίο µπορεί να κάνει αυτή τη στιγµή είναι ουσιαστικά
να λειτουργεί ως µαζορέτα του ΝΑΤΟ. Αυτό κάνει.
Εµείς από την πρώτη στιγµή, από την πρώτη µέρα και από
αυτό το Βήµα εδώ, αλλά και εκτός της Βουλής είχαµε πει το
εξής: Όποιοι νοιαζόµαστε για τον ουκρανικό λαό ο οποίος βοµβαρδίζεται, σκοτώνεται, τραυµατίζεται, ο οποίος αντιµετωπίζει
έναν στρατό που τον έχει στείλει ένας κ. Πούτιν που αµφισβητεί
την εθνική υπόσταση των Ουκρανών, όσοι νοιαζόµαστε γι’ αυτόν
τι πρέπει να κοιτάµε; Ρεαλιστικά να κοιτάµε την πραγµατικότητα
στα µάτια. Τι σηµαίνει αυτό; Υπ’ αριθµόν µία προτεραιότητα: Η
κατάπαυση του πυρός και η απόσυρση των ρωσικών στρατευµάτων. Πώς µπορεί να γίνει αυτό; Αυτό µπορεί να γίνει µόνο µέσα
από έναν συµβιβασµό. Ο συµβιβασµός δεν µπορεί να γίνει µεταξύ του κ. Ζελένσκι και του κ. Πούτιν, θα πρέπει να γίνει µεταξύ
του κ. Πούτιν και του κ. Μπάιντεν. Είναι οι µοναδικές δυνάµεις
που µπορούν να εγγυηθούν µία λύση. Η ουκρανική κυβέρνηση
δεν µπορεί να την εγγυηθεί από µόνη της. Μακάρι να µπορούσε.
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Είχαµε προτείνει, λοιπόν, από την αρχή ότι ο στόχος πρέπει
να είναι µία ανεξάρτητη, ουδέτερη Ουκρανία, η οποία θα βγάλει
από το Σύνταγµα αυτή την ανοησία ότι θέλει να µπει στο ΝΑΤΟ
-αυτά δεν πρέπει να µπαίνουν σε κανένα Σύνταγµα- µε αντάλλαγµα την κατάπαυση του πυρός και την απόσυρση των ρωσικών
στρατευµάτων. Ήταν η πρότασή µας.
Κατέθεσα µια επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό -δεν θα
έρθει να την απαντήσει, ποτέ δεν έρχεται έτσι κι αλλιώς, δεν σέβεται το Κοινοβούλιο ο κ. Μητσοτάκης- στην οποία λέω: «Διαφωνείτε, κύριε Μητσοτάκη, ότι ένας τέτοιος συµβιβασµός, που
εξασφαλίζει στους Ουκρανούς την ανεξαρτησία και το δικαίωµα
στη δηµοκρατία και την προκοπή, είναι εφικτός µόνον εφόσον η
Δύση είναι έτοιµη ως αντάλλαγµα για την απόσυρση των ρωσικών στρατευµάτων και την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της
Ουκρανίας από τη Μόσχα, να εγγυηθεί -η Δύση, οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση να εγγυηθούν από κοινού- την ουδετερότητα της Ουκρανίας και ειδικό καθεστώς προστασίας των
ρωσόφωνων της Ουκρανίας; Παραδείγµατος χάριν µια συµφωνία αντίστοιχη εκείνης που εξασφαλίζει τις δύο κοινότητες της
Βόρειας Ιρλανδίας;».
Συνέχιζα ως εξής: «Θεωρείτε, κύριε Μητσοτάκη, ότι αρκούµενος στον ρόλο του ένθερµου χειροκροτητή των θέσεων και ανακοινώσεων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης βελτιώνετε ή
περιθωριοποιείτε την ελληνική διπλωµατία, ιδίως στην περιοχή
µας;». Ο κ. Γεωργιάδης προσπάθησε να µε διακωµωδήσει, να µε
παρουσιάσει ως τον «χρήσιµο ηλίθιο» του κ. Πούτιν. Το ίδιο έκανε
και ο κ. Μητσοτάκης, χωρίς να απαντάνε στην ερώτηση «ποια
είναι η δική σας λύση;». Εσείς τι προτείνετε; Να πέσει ο Πούτιν;
Θα πρέπει ο ουκρανικός λαός να περιµένει και να υποφέρει και
να σκοτώνεται µέχρι να πέσει ο Πούτιν; Και πώς θα τον ρίξετε
τον Πούτιν όταν δηλώνετε ότι δεν θα µπει το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, και καλά κάνετε και το δηλώνετε;
«Η µόνη λύση είναι µία λύση τύπου Αυστρίας, τύπου Σουηδίας,
τύπου Φινλανδίας» έλεγα. Κορόιδευε ο κ. Γεωργιάδης, παρέα µε
τον Ακροδεξιό κ. Stubb, τον Φινλανδό, που τον γνωρίζαµε πάρα
πολύ καλά, κύριε Τσακαλώτε, µέσα στα Eurogroup που ερχόταν
και γέλαγε για τους Έλληνες και έλεγε «εντάξει, τι το θέλετε το
ΕΚΑΣ για τους χαµηλοσυνταξιούχους; Κόψτε το». Αυτός είναι ο
κύριος µε τον οποίο ο κ. Γεωργιάδης τα βρήκε τόσο πολύ ευχάριστα για να διακωµωδήσει τη λύση της ουδέτερης Ουκρανίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Χτες στους «FINANCIAL TIMES» -πάρτε και διαβάστε τους,
µας τους µοιράζουν κι εδώ, στα γραφεία της Βουλής- ο κ. Μικαΐλο Ποντόγιακ, ανώτατος αξιωµατούχος και αντιπρόσωπος του
Προέδρου της Ουκρανίας Ζελένσκι, είπε το εξής, το οποίο το µετέφρασα εγώ, αλλά είναι verbatim -πιστέψτε µε- από τους «FINANCIAL TIMES»: «Με αντάλλαγµα την απόσυρση των ρωσικών
στρατευµάτων» λέει ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Ουκρανίας Ζελένσκι «και την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας από τη Μόσχα, η Ουκρανία είναι διατεθειµένη να δεσµευτεί
ότι η χώρα θα µείνει εκτός στρατιωτικών συνασπισµών τύπου
ΝΑΤΟ και ότι δεν θα επιτρέψει τη δηµιουργία ξένων βάσεων στην
επικράτειά της». Και συνεχίζει -για ακούστε το, κύριε Γεωργιάδηως εξής: «Μια λύση ουδετερότητας τύπου Αυστρίας ή σκανδιναβικών χωρών θα ήταν µια καλή λύση». Αυτό, δηλαδή, που προτείναµε εµείς από την πρώτη µέρα, για το οποίο τολµήσατε να
προσπαθήσετε να µας παρουσιάσετε ως «χρήσιµους ηλίθιους»
του Πούτιν.
Ποιοι είναι οι «χρήσιµοι ηλίθιοι» σήµερα του πολέµου; Ποιος
γελάει µε εσάς, κύριε Άδωνι Γεωργιάδη, αυτή τη στιγµή; Εσείς
µας λοιδορούσατε όταν προτείναµε αυτό που σήµερα προτείνει
η κυβέρνηση της Ουκρανίας και που αποτελεί την ιδανική λύση
τόσο για την Ουκρανία όσο και για την Ευρώπη. Αλλά έχουµε
έναν «υπερυπουργό υπανάπτυξης», τον κ. Αδωνι Γεωργιάδη, που
πάντα ήταν στη σωστή πλευρά της έξαλλης ακροδεξιάς υστερίας και εκεί παραµένει ο συγκεκριµένος Υπουργός µαζί µε τον
Πρωθυπουργό του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτούς εδώ της Κυβέρνησης
τους παρακολουθούµε. Είναι εµφανές ότι ενοχλεί τους ιδιοκτήτες της «Μητσοτάκης Α.Ε.» η φωνή µας, γιατί εµείς µιλάµε µε
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ονόµατα ολιγαρχών. Ξέρετε, τον κ. Βαρδινογιάννη και τον κ.
Λάτση δεν τους ενοχλεί ούτε να µιλάµε για αστική τάξη ούτε για
ολιγαρχία. Δεν τους αρέσει να ακούγεται το όνοµά τους στην
Ολοµέλεια της Βουλής. Λοιπόν, εµείς είµαστε γι’ αυτό εδώ, για
να ακούγονται τα ονόµατά τους. Δεν φταίνε οι άνθρωποι. Αυτοί
τη δουλειά τους κάνουν. Εσείς φταίτε, που τους δίνετε τη ΔΕΗ,
τα υδροηλεκτρικά, να έχουν ποσοστά κέρδους 1.000%.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Ο επιχειρηµατίας θα πει «όχι, δεν θα πάρω το κέρδος του
1.000%»; «Ναι» θα πει. Εσείς, όµως, είστε υπόλογοι απέναντι
στον ελληνικό λαό. Και εµείς είµαστε εδώ για να αποκαλύπτουµε
ποιοι, τι, πώς και γιατί και να προτείνουµε τις δικές µας ρεαλιστικές, ανθρωπιστικές λύσεις για τους δικούς µας ανθρώπους εκεί
έξω, για όλους τους λαούς της Ευρώπης, για τους Ουκρανούς,
για τους Ρώσους, για τους Παλαιστίνιους, για τους ανθρώπους
που ζουν στην Υεµένη δέκα χρόνια τώρα βοµβαρδιζόµενοι µε δυτικά όπλα.
Και γι’ αυτό να µην έχετε καµµία αµφιβολία, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, στην επόµενη Βουλή θα είµαστε εδώ, περισσότερες
και περισσότεροι, για να σας χαλάσουµε την µετεκλογική αριθµητική των συγκυβερνήσεων που µόνο στόχο έχουν να συνεχίσει
η λεηλασία των πολλών από τους πολύ λίγους στους οποίους
εσείς λογοδοτείτε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής κ. Σκανδαλίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι τις θέσεις µας πάνω
στο σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα τις έχει διατυπώσει µε
πολλή σαφήνεια ο Απόστολος Πάνας και δεν θα χρειαστεί εγώ
να αναφερθώ σχεδόν καθόλου σε αυτό.
Για µια ακόµα φορά ο Πρωθυπουργός µας εξέπληξε δυσάρεστα. Ακούσαµε ένα ακόµη δραµατικό διάγγελµα -έχω χάσει τον
αριθµό- µια ακόµη συρραφή µέτρων χωρίς ουσιαστικό αντίκρισµα σε όσους βιώνουν δραµατικά την κρίση και την εξοντωτική
ακρίβεια. Το µοτίβο παραµένει σταθερό, το ίδιο και απαράλλαχτο. Μόνιµα µέτρα για τους έχοντες, προσωρινά και ανεπαρκή
για τους µη έχοντες. Μεγάλες ελαφρύνσεις για τους λίγους, ψίχουλα στους πολλούς και τους πλέον αδύναµους.
Αυτό το µόνιµο και αδιαπραγµάτευτο µοτίβο που αποτελεί την
ψυχή της συντηρητικής ιδεολογίας και κατεύθυνσης σε όλες τις
πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής, ισχύει στο ακέραιο τόσο στα
µέτρα που εξάγγειλε ο Πρωθυπουργός όσο και στο χειρισµό του
ΕΝΦΙΑ που εισάγει αυτό το σχέδιο νόµου που µπήκε σήµερα
στην Επιτροπή Οικονοµικών.
Επικαλείται ο κ. Μητσοτάκης την ιλιγγιώδη άνοδο του πληθωρισµού λόγω του πολέµου και της ενεργειακής κρίσης. Υπενθυµίζω ότι το ράλι του πληθωρισµού ξεκίνησε από τον Αύγουστο
που εµφάνισε το 6,2%, έφτασε γρήγορα στο 7,2% και καλπάζει
προς το 10%.
Όταν εµείς στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό λέγαµε ότι
οι προβλέψεις σας δεν οδηγούν πουθενά και όλοι θα αναγκαστείτε να φέρετε αναθεώρηση του προϋπολογισµού σε πολύ
σύντοµο χρονικό διάστηµα, δεν µας ακούγατε. Ισχυριζόσασταν
ότι τον Απρίλιο, σύµφωνα µε τους αναλυτές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ο πληθωρισµός θα είχε τιθασευτεί. Μετά πήγε το όριο
στον Ιούλιο και τώρα εντός του 2022 δεν βλέπουµε καµµία δυνατότητα να υπάρχει αποκλιµάκωση σοβαρή.
Τα λέω όλα αυτά, γιατί τα µέτρα δεν είναι απρόσωπα. Τα
µέτρα έχουν συγκεκριµένους αποδέκτες, έχουν συγκεκριµένες
κοινωνικές τάξεις και έχουν συγκεκριµένη επίπτωση στη ζωή των
ανθρώπων. Τα αυξηµένα φορολογικά έσοδα προέρχονται κατά
κύριο λόγο από τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα
καύσιµα. Στο τετράµηνο Νοέµβριος, Δεκέµβριος, Ιανουάριος,
Φεβρουάριος είναι περίπου 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Έναντι
αυτού η Κυβέρνηση θα επιστρέψει στους καταναλωτές µόνο 130
εκατοµµύρια ευρώ µε την επιδότηση στα καύσιµα για τους επό-
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µενους τρεις µήνες, ενώ ταυτόχρονα θα εισπράττει τους αυξηµένους φόρους.
Για τα µέτρα που αφορούν στην επιδότηση του κόστους ενέργειας. Δεν ακούσαµε τίποτα για τη φορολόγηση στα υπερκέρδη
των ηλεκτροπαραγωγών είτε αναφερόµαστε στη ΔΕΗ είτε στους
µεγάλους ιδιοκτήτες αυτών των εταιρειών. Ζητάµε και πλαφόν
στη λιανική και άµεση ειδική εισφορά στα υπερκέρδη και προκαταβολή. Την φορολόγηση των υπερκερδών την έχουν κάνει ήδη
χώρες, όπως η Ισπανία, η Βουλγαρία και η Ιταλία. Η Ελλάδα κωφεύει.
Δεν είπε για µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται
πρώτη η Ελλάδα, από τις χώρες του ΟΟΣΑ, στο κόστος γεµίσµατος σε σχέση µε το µέσο µισθό. Γίνονται έλεγχοι; Όχι. Για παράδειγµα τις τελευταίες µέρες µειώθηκε κατά πάνω από 20 δολάρια
το βαρέλι το πετρέλαιο. Η τιµή της βενζίνης έµεινε η ίδια; Μειώθηκε; Αυξήθηκε; Τα γεγονότα µιλούν. Άρα, οι παροχές είναι
ανεπαρκείς και σε πολλές περιπτώσεις δεν καταλήγουν στον καταναλωτή.
Δεν ακούσαµε τίποτε από τον Πρωθυπουργό για διαρθρωτικά
µέτρα, µόνο επιδόµατα. Τι γίνεται µε τους ελέγχους στις τιµές
ηλεκτρικής ενέργειας; Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ ανήγγειλε σειρά
ελέγχων σε όλο το φάσµα της ενεργειακής αγοράς στις 24 Ιανουαρίου για παραγωγούς, διαχειριστές δικτύων και προµηθευτές. Τι έγινε µε τους ελέγχους; Πού είναι το πόρισµα;
Μιλάµε για τους χαµηλόµισθους. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα µέτρο άµεσης ενίσχυσης των χαµηλόµισθων, οι οποίοι σύµφωνα µε το Ινστιτούτο ΙΝΕ της ΓΣΕΕ είχαν απώλεια εισοδήµατος
άνω του 14% το Γενάρη από 12% τον Δεκέµβρη. Η αύξηση του
κατώτατου µισθού, που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση, παραπέµπεται για τον Μάιο, για προεκλογικούς λόγους, όταν ο καλπάζων
πληθωρισµός έχει µειώσει ήδη το διαθέσιµο εισόδηµα δραµατικά. Η επικείµενη αύξηση του κατώτατου µισθού µάλιστα, θα
υπολείπεται της πρότασής µας κατά τη γνώµη µας και κατά την
πρόβλεψή µας, που ήταν τα 751 ευρώ η Εθνική Γενική Συλλογική
Σύµβαση Εργασίας πριν από την κατάργησή της.
Συνεχίζω για τους χαµηλοσυνταξιούχους. Όπως έχουµε επισηµάνει χρειάζεται µια θεσµική αντιµετώπιση των συµπολιτών
µας, που σύµφωνα µε τα στοιχεία του «ΗΛΙΟΣ» η µέση σύνταξη
τους δεν ξεπερνά τα 360 ευρώ. Γι’ αυτό έχουµε προτείνει το νέο
ΕΚΑΣ.
Ερώτηµα προς την Κυβέρνηση: Το περιουσιακό κριτήριο των
200.000 ευρώ για τη χορήγηση του επιδόµατος θα είναι µε βάση
τις παλιές αντικειµενικές αξίες; Γιατί αν γίνει µε τις καινούργιες
αντικειµενικές θα περιοριστεί δραστικά ο αριθµός των δικαιούχων.
Αγρότες, µε καθυστέρηση και µικρή αποτελεσµατικότητα τα
µέτρα. Η µείωση του ΦΠΑ στα λιπάσµατα γίνεται µε καθυστέρηση. Οι αγρότες έχουν ήδη προµηθευτεί λιπάσµατα µε αυξήσεις έως και 400%. Είχαµε προτείνει την επιδότηση στα τιµολόγια
αγοράς κατά το ύψος της αύξησης που οφείλεται σε αυξηµένο
ενεργειακό κόστος για να περάσουν οι µειώσεις απευθείας
στους αγρότες. Η επιδότηση των κτηνοτρόφων µε βάση τον
τζίρο έχει επανειληµµένα εξαγγελθεί, δεν έχει υλοποιηθεί και
αφήνει έξω την περίοδο µέχρι τον Απρίλιο.
Για τις επιδοτήσεις της ενέργειας ισχύει ό,τι είπαµε προηγούµενα. Και για το αυξηµένο κόστος ζωοτροφών έχουµε προτείνει
ό,τι και για τα λιπάσµατα. Όσον αφορά αυτό που διατυµπανίζετε
για µηδενικό ειδικό φόρο στο αγροτικό πετρέλαιο πρώτα θα πληρώσουν οι αγρότες και µετά θα περιµένουν την επιστροφή όταν
αξιωθείτε να βγάλετε την υπουργική απόφαση και µε βάση τι περιορισµούς θα βάλετε.
Θέλουµε να σας υπενθυµίσουµε ότι παραδώσαµε έτοιµη την
κάρτα για το αγροτικό πετρέλαιο. Δεν τη σκεφτήκατε ποτέ.
Τέλος, σε ό,τι αφορά στην επιστρεπτέα για τα χρέη των επιχειρήσεων, σας έχουµε προτείνει τις εκατόν είκοσι δόσεις µε κίνητρο για τους συνεπείς. Φέρνετε ενενήντα έξι δόσεις µόνο για
την επιστρεπτέα. Για τα υπόλοιπα χρέη των επιχειρήσεων τι θα
γίνει;
Πριν τελειώσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν χρειάζεται
να επαναλάβω τις προτάσεις µας, τις έχουν πει οι προλαλήσαντες συνάδελφοί µου. Θέλω να ξαναναφερθώ στον Πρωθυπουργό
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και στα µέτρα. Επαίρεται ο Πρωθυπουργός ότι έδωσαν ένα τεράστιο ποσό σε παροχές για να ανακουφίσουν τα λαϊκά στρώµατα. Μιλούσαµε για τα 43 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τώρα είπε για
συν 2,6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Σήµερα ο Υπουργός Οικονοµίας
µίλησε για ακόµα 1,7 δισεκατοµµύριο ευρώ. Σε λίγο καιρό θα
πλησιάσουµε τα 50 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Μεταξύ ’20 - ’21 το ΑΕΠ αυξήθηκε 13 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αναρωτιέται κανείς γιατί δεν πήραµε επενδυτική βαθµίδα, που
µας έλεγε χθες ο Πρωθυπουργός ότι είναι κάτι αντικειµενικό;
Πού πήγαν οι πόροι; Στον πίθο των Δαναΐδων. Ποιο αποτύπωµα
άφησαν; Κανένα. Ποια αναπτυξιακή δυναµική πυροδότησαν;
Καµµία. Ούτε µε τις ανάγκες της κοινωνίας συγκλίνει, όπως λέει
ο Πρωθυπουργός, ούτε τις αντοχές της οικονοµίας υποστηρίζει.
Ούτε αντιµετωπίζει το παρόν και ναρκοθετεί, πραγµατικά, το µέλλον. Δεν προστατεύει καν, το παρόν και το µέλλον είναι άδηλο
και αδιέξοδο. Οι κερδοσκόποι καραδοκούν, υποστηρίζονται ουσιαστικά, καθώς όλες οι πολιτικές που γίνονται µε την παροχή
των δεκάδων δισεκατοµµυρίων ευρώ δεν υπάρχει κανένας όρος,
καµµία προϋπόθεση στο πού θα επενδύσουν, πώς θα έχουν κάποιο αποτύπωµα στην ελληνική οικονοµία και στην ανάπτυξη.
Ισχυρίζεται ο Πρωθυπουργός ότι αυξήθηκαν οι καταθέσεις.
Βεβαίως. Όταν η επιστρεπτέα αντί να µπαίνει στην επιχείρηση
πηγαίνει ως κατάθεση του επιχειρηµατία και όταν τα έργα που
δίνονται µέσα από το Ταµείο Ανάκαµψης είναι προσδιορισµένα
ακριβώς στο πού θα πάνε, µε ποιους όρους θα πάνε και µε ποιες
διαδικασίες και όχι µέσα από ποια κριτήρια θα ενισχυθεί το παραγωγικό µοντέλο της χώρας και θα αλλάξει το παραγωγικό µοντέλο της χώρας φυσικό είναι να υπάρχει όλο αυτό, ότι εµείς δεν
θα πάρουµε επενδυτική βαθµίδα.
Με την πολιτική της Κυβέρνησης δεν µπορεί να βρει η Ελλάδα
έναν δρόµο ανάπτυξης, µε την πολιτική της Κυβέρνησης που γίνεται µε αυτή τη διασπάθιση δεν µπορεί να βρει έναν δρόµο προόδου.
Και πού είναι η άλλη µέρα που υποσχέθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός; Μιλάει για ενεργειακή επάρκεια, για στρατηγική αυτονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κ. Μητσοτάκης. Και εγώ ρωτώ:
Μετά από την ουσιαστική κατάργηση ή, αν θέλετε, την πολιτική
που άσκησε για τον λιγνίτη και την υποκατάσταση, κυριολεκτικά,
από το φυσικό αέριο και όχι µέσα από µια συντονισµένη προσπάθεια, µε αλλαγή της κατανοµής των πόρων του Ταµείου Ανάπτυξης προς τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και τη διάχυσή της
στις παραγωγικές τάξεις και στις µικρές επιχειρήσεις -δεν το
έκανε αυτό- είναι φυσικό να υπάρχει ουσιαστικά αυτή η αδυναµία
να υπάρξει οποιαδήποτε ενεργειακή επάρκεια.
Σε ό,τι αφορά στην αισχροκέρδεια, ας µη µιλήσουµε άλλο. Πιστεύω ότι ο καθένας αντιλαµβάνεται πόσο µεγαλώνουν τα υπερκέρδη.
Και τελειώνοντας, να τελειώσει και αυτή η συζήτηση περί των
δύο περισσότερων ή λιγότερων φόρων. Τι σηµαίνει «περισσότεροι ή λιγότεροι φόροι»; Το θέµα είναι αν οι φόροι είναι δίκαιοι,
γιατί από φόρους έχει ανάγκη η χώρα. Το θέµα είναι πώς κατανέµονται. Το θέµα είναι ποιοι πληρώνουν, όταν γίνονται οριζόντιες πολιτικές και ουσιαστικά, ευνοούνται -όπως γίνεται τώρα και
µε τη ρύθµιση που κάνετε µε τον ΕΝΦΙΑ- µόνο οι πολύ πλούσιοι
και δεν ευνοείται σχεδόν καθόλου η µεγάλη συντριπτική πλειοψηφία των φτωχών, των πενήτων και των µικρών επιχειρήσεων
κ.λπ.. Όταν γίνεται αυτή η άδικη κατανοµή, πώς είναι δυνατόν να
µιλάµε µόνον αθροιστικά, τόσους φόρους παίρνουµε, τόσους
φόρους δίνουµε. Η Δεξιά µιλάει για λιγότερους φόρους, η Αριστερά µιλάει για περισσότερους φόρους. Δεν είναι αυτό το πρόβληµα.
Το πρόβληµα είναι όσους φόρους χρειάζεται η χώρα πρέπει
να τους έχει. Όµως, να υπάρχει πραγµατικά φορολογική µεταρρύθµιση προοδευτική, που να κατανέµει δίκαια τα βάρη και όχι
να πληρώνει η συντριπτική πλειοψηφία του λαού την κερδοσκοπία των ολίγων. Αυτή είναι, αν θέλετε και η διαφορά ανάµεσα σε
µια συντηρητική και σε µια προοδευτική πολιτική. Η συντηρητική
πολιτική είστε εσείς, η προοδευτική πολιτική είµαστε εµείς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
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Τον λόγο τώρα έχει η κ. Λιακούλη εκ µέρους του Κινήµατος
Αλλαγής.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πόλεµος συνεχίζεται και η πανδηµία δεν τελείωσε. Μεταξύ των δηλώσεων
Μπάιντεν και των δηλώσεων Πούτιν, από τη µια πλευρά, για τους
εγκληµατίες πολέµου και από την άλλη, για την εσωτερική εκκαθάριση της Ρωσίας, η παγκόσµια κοινότητα µε κοµµένη την
ανάσα πορεύεται.
Η πολλά υποσχόµενη Κυβέρνησή σας για τα µέτρα που επρόκειτο να εξαγγείλει, προκειµένου να αντιµετωπίσει το τσουνάµι
της ακρίβειας και τη φτώχεια, στην οποία βρίσκονται ήδη ένα στα
τρία ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τελικώς και καθυστέρησε δραµατικά και δεν ανταποκρίθηκε αποτελεσµατικά. Στελέχη της Κυβέρνησης και Βουλευτές της Πλειοψηφίας, άλλοι,
πραγµατικά οµολογουµένως, περισσότερο συγκρατηµένοι και
άλλοι λιγότερο, δηµιούργησαν πάντως τις προηγούµενες ηµέρες
ένα κλίµα πανηγυρικής προετοιµασίας και έλευσης µεσσία.
Την ανακοίνωση, τελικά, δεν την έκανε ο µεσσίας, αλλά ο Πρωθυπουργός, στον οποίο ευχόµαστε και από αυτό το Βήµα γρήγορη ανάρρωση από τον COVID που τον ταλαιπωρεί.
Ας µου επιτραπεί να σχολιάσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
τουλάχιστον στη δική µου πολιτική αισθητική ότι δεν συνάδει ο
ανθρωποφάγος σχολιασµός για τη στηµένη επικοινωνιακή εικόνα
του ασθενή Πρωθυπουργού, διότι ακόµη και αν κάποιος τη θεωρεί στηµένη, σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερη σηµασία έχει πάντα
το «ασθενής».
Τελικά, την παράσταση έκλεψε η παραδοχή του καταφανούς
από τον κύριο Πρωθυπουργό. Διότι καταφανές είναι ότι ελάχιστα
είναι αυτά που δίνονται. Το είπε ο ίδιος. Καταφανές είναι ότι δεν
αφορούν και δεν αγγίζουν τον πυρήνα της ανέχειας εκατοµµυρίων ανθρώπων. Καταφανές είναι ότι έχουν στρεβλώσεις και αδικίες και καταφανές, επίσης, είναι ότι είναι ανίκανα να
αντιµετωπίσουν έστω και δύο ηµέρες του µήνα ενός µικρού και
µέσου εισοδήµατος πολίτη.
Αυτό είναι η ουσία, λοιπόν. Για αυτό συζητάµε σήµερα. Αφού
ο κ. Μητσοτάκης, επιτέλους, παραδέχτηκε ότι υπάρχει κερδοσκοπία -κάνατε τρία χρόνια να τη δείτε- ανακοινώνει µέτρα καθυστερηµένα και ανεπαρκή για την αντιµετώπιση δυσµενών
συνεπειών της ενεργειακής κρίσης. Αποδεικνύεται ότι τα δηµοσιονοµικά περιθώρια υπήρχαν και υπάρχουν, όπως υποστηρίζουµε εδώ και πολλές εβδοµάδες, παρά τις ειρωνείες που
εισπράττουµε από την Κυβέρνησή σας και από κυβερνητικά στελέχη και από Υπουργούς. Μας ειρωνεύεστε. Ειρωνεύεστε την Αντιπολίτευση, όταν έρχεστε να παραδεχτείτε αυτά που λέγαµε
εµείς τρεις εβδοµάδες πριν, τουλάχιστον.
Είστε πιστοί στο σουρεαλιστικό σας σενάριο. Επιµένετε στα
βασικά σας επιχειρήµατα, ότι η κρίση είναι εισαγόµενη, κατ’
αρχάς. Μας λέτε τους τελευταίους επτά µήνες ότι για την αλόγιστη ακρίβεια φταίνε όλοι εκτός από εσάς. Στην αρχή ισχυριστήκατε ότι επρόκειτο για ένα παροδικό φαινόµενο που θα κρατούσε
έναν-δύο µήνες. Άλλοι ήσασταν πιο large. Λέγατε τρεις-τέσσερις
µήνες. Μετά, αφού σας διέψευσε η ίδια η πραγµατικότητα -αυτή
ξέρετε ότι διαψεύδει τους πάντες- στραφήκατε στην πρόφαση
της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, χωρίς όµως, να µπορέσετε να
εξηγήσετε γιατί, αλήθεια, η χώρα µας αυτό το διάστηµα είχε τις
ακριβότερες τιµές στην Ευρώπη.
Τις τελευταίες εβδοµάδες σάς δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξετε µια νέα καραµέλα, τα περί του πολέµου της Ουκρανίας, του
εισαγόµενου πληθωρισµού, το ότι δεν ήταν εύκολο το σενάριο
αυτό να το διαχειριστείτε, σαν να µην ξέρει ο λαός και να µη βλέπουµε και εµείς ότι ο πληθωρισµός σκαρφάλωσε στο 7,2% τον
Φλεβάρη και φυσικά, διαµορφώθηκε ο πληθωρισµός αυτός πριν
από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που έγινε στις 24 Φεβρουαρίου. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι καθηγητής πανεπιστηµίου και ειδικός αναλυτής στη διεθνολογία ή στην οικονοµία
για να δει αυτά τα συγκεκριµένα πράγµατα! Υποτιµάτε, θεωρώ,
τη νοηµοσύνη µας, όταν µας λέτε ότι όλα είναι εισαγόµενα.
Όλο αυτό, λοιπόν, το διάστηµα αυτό που κάνατε ήταν να πλέκετε το γαϊτανάκι της δικαιολογίας πάνω από την απραξία σας
και την ανικανότητά σας να ρυθµίσετε σηµαντικούς τοµείς της
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ελληνικής οικονοµίας. Όλους αυτούς τους µήνες επιλέξατε να
µην επιβάλετε καµµία ρύθµιση, αλλά και κανέναν έλεγχο. Σας τα
είπε και ο εισηγητής µας, σας τα είπε ο επικεφαλής µας πώς προέκυψαν όλα αυτά µέσα από τα στοιχεία και τα δικά σας τα δελτία
Τύπου, αυτά που εσείς οι ίδιοι λέτε, αλλά που αλλιώς τα λέτε εδώ
µέσα.
Στα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης θέλω
να πω ότι εντυπωσιακό, επίσης, είναι το γεγονός ότι πολλές
φορές στα δικά µας επιχειρήµατα και προτάσεις απαντάτε µε το
ότι «λεφτόδενδρα δεν υπάρχουν». Είναι, πράγµατι, εξαιρετικά
προσβλητικό αυτό που λέτε σε εµάς, αλλά κυρίως στην ελληνική
κοινωνία. Διότι η αλήθεια είναι ότι έχετε πολιτικές επιλογές, ότι
έχετε πυξίδα η οποία καθορίζει τις πολιτικές σας. Λεφτόδενδρα,
βεβαίως και δεν υπάρχουν, αλλά έχετε κάνει τη µεγαλύτερη δηµοσιονοµική επέκταση, µε ποιο αποτέλεσµα; Πείτε στον ελληνικό
λαό ποιο είναι το αποτέλεσµα. Ένα το κρατούµενο.
Το δεύτερο: Κάνατε µεγάλες φοροαπαλλαγές και συγκεκριµένες επιλογές. Ποιους θα φορολογήσετε περισσότερο, ποιους λιγότερο, µεγάλες γονικές παροχές 800.000 ευρώ από κάθε γονέα
σε κάθε παιδί, φορολογείτε λίγο τα εισοδήµατα των µεγάλων,
όπως είναι οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές. Είναι κίνητρα τα
οποία δίνεται εκεί που θέλετε και όχι στα παιδιά της υπαίθρου,
στον δικό µας αγροτικό πληθυσµό, που δεν έχει κανέναν λόγο
πια να µείνει στα χωριά µας για να καλλιεργήσει τη γη.
Έτσι, λοιπόν, ο διαθέσιµος δηµοσιονοµικός χώρος υπάρχει,
για τον οποίο όλοι συζητούν πια, ειδήµονες και µη, αλλά η Κυβέρνηση επιλέγει να τον αξιοποιεί όπως εκείνη θέλει.
Εµείς καλέσαµε την Κυβέρνηση και µέσω του εισηγητή µας,
να υιοθετήσει τα µέτρα που αφορούν στο πλαφόν στη ρήτρα
αναπροσαρµογής, στη φορολόγηση των υπερκερδών και στη
µείωση του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, στη µείωση του
ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα, στην αύξηση του κατώτατου µισθού και ένα νέο ΕΚΑΣ για τους χαµηλοσυνταξιούχους, που το είχατε βάλει προµετωπίδα στο προεκλογικό σας
πρόγραµµα. Πρώτη σελίδα αριστερά το είχατε αυτό. Το κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτό µεταρρυθµιστικό µέτρο των δικών µας
κυβερνήσεων. Εσείς λέγατε ότι θα το φέρετε. Το ξεχάσατε και
αυτό στην πορεία.
Η Κυβέρνησή σας, όµως, η Κυβέρνηση αυτή, έχει την πολύ µεγάλη ευθύνη για την εξάρτηση της χώρας από το φυσικό αέριο,
κατά 25% αύξηση µέσα στην πανδηµία. Και δείτε: Μέσα σε αυτό
τον δηµόσιο διάλογο, ενώ µιλάτε για το µέλλον και για την επόµενη µέρα, δεν έχετε ούτε µια µελέτη στα χέρια σας µέσω του
ΑΔΜΗΕ που να λέει το δικό µας δίκτυο, το ελληνικό δίκτυο, τι
ακριβώς ισχύ έχει και τι αντοχή έχει. Μιλάτε για την επόµενη
ηµέρα της Ελλάδας, χωρίς να έχετε διασφαλίσει εδώ και τρία
χρόνια που κυβερνάτε -γιατί δεν κυβερνήσατε χθες- το µίνιµουµ,
δηλαδή τα ελάχιστα εργαλεία, για να ξέρετε πώς θα προχωρήσετε την επόµενη µέρα.
Και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, για να πω το εξής, µε την ανοχή
σας. Εµείς βλέπουµε τη χώρα, αλλά βλέπουµε και λίγο πιο µακριά από εσάς, λίγο µακρύτερα από εσάς. Βλέπουµε τη χώρα
µέσα στην Ευρώπη. Βλέπουµε τις νέες προκλήσεις, βλέπουµε µε
νέες πρακτικές τις νέες ευκαιρίες. Προσπαθούµε µέσα σε αυτό
το ζοφερό κλίµα που έχετε δηµιουργήσει -και εσείς, αλλά και η
παγκόσµια κοινότητα- να αναδείξουµε τις δυνατότητες και να
ενεργοποιήσουµε τις δυνάµεις του ελληνικού λαού, κάτι που
µάλλον σας αφήνει παγερά αδιάφορους.
Η Κυβέρνηση περηφανεύεται ότι η χώρα µας είναι η πρώτη σε
απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ. Σηµασία, όµως, δεν έχει πόσα
χρήµατα παίρνουµε, αλλά τι κάνουµε µε αυτά και πού τα κατευθύνουµε.
Είναι σαφές, για εµάς, ότι τα βασικά πεδία της πολιτικής που
θα χρηµατοδοτηθούν, οφείλουν να υπερασπιστούν τις ευάλωτες
κοινωνικές οµάδες. Γι’ αυτές εµείς δουλεύουµε, γι’ αυτές προχωράµε. Αυτά θα υπερψηφίσουµε, όπου γι’ αυτούς είναι οµπρέλα. Θα καταψηφίσουµε αυτά µε τα οποία κλείνετε το µάτι σε
αυτούς που εσείς έχετε επιλέξει να στηρίξετε.
Εµείς επιλέξαµε τους αδύναµους, τους ευάλωτους, τους σύγχρονους µη προνοµιούχους Έλληνες. Γι’ αυτούς θα σχεδιάζουµε, µαζί µε αυτούς θα προχωράµε και σε λίγο απ’ αυτούς θα
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ζητήσουµε να επικυρώσουν το πρόγραµµά µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ πολύ,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Χαρίτσης εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ παρά να ξεκινήσω
µε το βασικό ζήτηµα που απασχολεί αυτή τη στιγµή ολόκληρη
την ελληνική κοινωνία και βεβαίως, είναι η κρίση της ακρίβειας,
µια καταιγίδα που σαρώνει την οικονοµία, σαρώνει την κοινωνία.
Ακούσαµε πάλι χθες τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη.
Παρεµπιπτόντως, περαστικά να ευχηθούµε για την περιπέτειά
του, για τη νόσηση από κορωνοϊό. Τι µας είπε, όµως, ο κ. Μητσοτάκης στο διάγγελµά του; Για µια ακόµα φορά είπε ότι η κρίση
αυτή είναι εισαγόµενη, ότι φταίει ο πόλεµος, ότι αυτός και η Κυβέρνησή του δεν έχουν την παραµικρή ευθύνη. Αλήθεια; Στις 24
Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αντιµετώπισε για πρώτη φορά η ελληνική κοινωνία την κρίση
της ακρίβειας; Για το γεγονός ότι είχαµε υψηλό εικοσιπενταετίας
στον πληθωρισµό τον Ιανουάριο, πολύ πριν από τον πόλεµο δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε ενηµερωθεί; Για το γεγονός ότι
η Ελλάδα είχε την υψηλότερη χονδρεµπορική τιµή ηλεκτρικού
ρεύµατος ολόκληρο τον µήνα Ιανουάριο και ολόκληρο τον µήνα
Φεβρουάριο, πριν από τον πόλεµο δηλαδή, δεν ξέρει τίποτα ο κ.
Μητσοτάκης; Για το γεγονός ότι η βενζίνη έφτασε στην υψηλότερη τιµή που είχε ποτέ στην ελληνική αγορά -απόλυτο ιστορικό
υψηλό στις 3 Φεβρουαρίου του 2022 και από τότε βεβαίως, συνεχώς ανεβαίνει-, πριν από την έναρξη του πολέµου δηλαδή, το
υψηλό ιστορικό, δεν το έµαθε αυτό ο κ. Μητσοτάκης; Για τις αλλεπάλληλες κοινοβουλευτικές µας παρεµβάσεις εδώ και έναν
ολόκληρο χρόνο για την αύξηση του κόστους στην αγροτική παραγωγή, στις µεταφορές, στις πρώτες ύλες, στον κατασκευαστικό κλάδο, δεν άκουσε τίποτα ο κ. Μητσοτάκης έναν ολόκληρο
χρόνο; Για τα στοιχεία που δείχνουν ότι η Ελλάδα στην αρχή του
2022, πριν από τον πόλεµο δηλαδή και πάλι, ήταν η µόνη χώρα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο κατώτατος µισθός ήταν χαµηλότερος απ’ ό,τι ήταν το 2010, δεν ξέρει τίποτα ο κ. Μητσοτάκης
και µάλιστα, όπως την προηγούµενη εβδοµάδα δηµοσιοποίησε
το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, µε την αγοραστική δύναµη του κατώτατου µισθού για τον Ιανουάριο, πάλι πριν από τον πόλεµο, να είναι κατά
14% µειωµένη σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα, έναν µόλις
χρόνο πριν; Και βεβαίως -και πάνω από όλα θα έλεγα-, για το κερδοσκοπικό πάρτι στην ενέργεια, για τις ανακοινώσεις των παραγωγικών φορέων, των καταναλωτικών ενώσεων, των ειδικών
επιστηµόνων, που ήδη τον Σεπτέµβριο του 2021 µιλούσαν για τα
ουρανοκατέβατα κέρδη στην αγορά ενέργειας, δεν πληροφορήθηκε τίποτα ο κ. Μητσοτάκης για όλα αυτά;
Η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι η
κρίση της ακρίβειας έχει εδραιωθεί στην ελληνική οικονοµία εδώ
και µήνες και χειροτερεύει δυστυχώς, µήνα µε τον µήνα. Είναι
χαρακτηριστικά τα στοιχεία που ανακοίνωσε την προηγούµενη
Πέµπτη το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ, τα οποία δείχνουν ότι για τα µισά
νοικοκυριά ο µισθός, το εισόδηµα τελειώνει στις 19 του µήνα και
προσέξτε, µε στοιχεία µέχρι το τέλος του 2021. Προφανώς,
στους πρώτους µήνες του 2022 τα πράγµατα έχουν γίνει πολύ
χειρότερα.
Έρχεται τώρα και η νέα τραγική εξέλιξη µε τον πόλεµο στην
Ουκρανία, που χειροτερεύει ακόµα περισσότερο τα πράγµατα
και που βρίσκει µια ελληνική οικονοµία απροετοίµαστη, αθωράκιστη και απολύτως ευάλωτη, µε ευθύνη της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, χωρίς κανένα σχέδιο για την ενεργειακή ασφάλεια και
επάρκεια της χώρας, µε αύξηση της εξάρτησης της χώρας και
του ενεργειακού µας συστήµατος από το εισαγόµενο και εξωφρενικά ακριβό πλέον φυσικό αέριο. Αντί για συγκράτηση των τιµολογίων, όπως πέτυχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για
τεσσεράµισι χρόνια, είδαµε το ξεπούληµα της ΔΕΗ και των δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού. Είδαµε την πλήρη απορρύθµιση και κερδοσκοπία άνευ προηγουµένου στην αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας. Δυστυχώς, βλέπουµε ότι η ελληνική κοινωνία πληρώνει πάρα πολύ ακριβά τις συνέπειες της αντικοινω-
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νικής πολιτικής της Κυβέρνησης και βεβαίως, την επιλογή της να
αγνοήσει όλους τους πρόδροµους δείκτες, να αγνοήσει όλες τις
προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν από την Αντιπολίτευση ήδη
από το καλοκαίρι του 2021.
Μόλις πριν από δύο µήνες ψηφίσατε προϋπολογισµό, ο οποίος
δεν περιλαµβάνει απολύτως τίποτα για τη στήριξη της οικονοµίας απέναντι στην κρίση της ακρίβειας, απέναντι σε αυτό το
πρωτοφανές κύµα και τώρα τρέχετε πίσω από τις εξελίξεις. Είδαµε και το νέο πακέτο µέτρων, το οποίο ανακοινώθηκε σήµερα
από τους Υπουργούς της Κυβέρνησης. Και βεβαίως, έστω και η
παραµικρή στήριξη σε µια κοινωνία η οποία υφίσταται αυτή την
τροµακτική πίεση, προφανώς είναι µια στήριξη. Δεν µπορούµε
να τη δούµε αρνητικά. Είναι θετική. Όµως, το βασικό ζητούµενο
εδώ είναι κατά πόσο εδώ που έχουν φτάσει τα πράγµατα, µε όλη
αυτή την αδράνεια των προηγούµενων µηνών, αυτό το φαινόµενο της ακρίβειας µε τη µορφή χιονοστιβάδας που έχει πάρει,
µπορεί να αντιµετωπιστεί µε αυτό το φτωχό, µε αυτό το ανεπαρκές πακέτο µέτρων το οποίο ανακοινώσατε σήµερα.
Πρέπει να το κατανοήσουµε όλοι και κυρίως η Κυβέρνηση να
σταµατήσει να αντιµετωπίζει αυτό το ζήτηµα ιδεοληπτικά. Αν δεν
υπάρξει σαφής, αποφασιστική κρατική παρέµβαση για τη ρύθµιση επιτέλους της αγοράς ενέργειας, να σταµατήσει αυτό το
πάρτι της κερδοσκοπίας, καµµία επιδοµατική ενίσχυση δεν µπορεί να ανακουφίσει την κοινωνία. Αν δεν υπάρξει µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα και το φυσικό αέριο,
όπως κάνει η πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σήµερα, νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν πρόκειται να δουν ουσιαστική ελάφρυνση.
Όµως, εδώ βεβαίως, επειδή ανοίγει και δηµοσιονοµικό ζήτηµα,
είναι και ζήτηµα επιλογών. Γιατί ισόποση δηµοσιονοµικά µε τη
µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτατα ευρωπαϊκά επίπεδα για έναν ολόκληρο χρόνο, είναι η δηµοσιονοµική
επιβάρυνση από την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης,
που η δική σας η Κυβέρνηση ψήφισε. Δηλαδή, 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ στοιχίζει το ένα, 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ στοιχίζει το
άλλο. Αυτή ακριβώς είναι η επιλογή την οποία κάνετε και την πληρώνει σήµερα η ελληνική κοινωνία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας για δύο λεπτά, κυρία Πρόεδρε.
Βεβαίως, η ίδια καταστροφική λογική διατρέχει δυστυχώς, και
τον σχεδιασµό σας για το ΕΣΠΑ, για το Ταµείο Ανάκαµψης. Αποκλείσατε τη συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων από τα κονδύλια του Ταµείου Ανάκαµψης, αλλά δυστυχώς
και στον σχεδιασµό του ΕΣΠΑ δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν ούτε τις
επιπτώσεις της πανδηµίας ούτε τη σύνδεση και τον συντονισµό
του µε το Ταµείο Ανάκαµψης. Δεν υπάρχει ενιαία στρατηγική για
το πώς θα αξιοποιηθούν όλοι οι διαθέσιµοι κοινοτικοί πόροι που
έχει η χώρα στη διάθεσή της τα επόµενα χρόνια και καταφέρατε
µάλιστα -γιατί περί κατορθώµατος πρόκειται- σε αυτό το τεχνοκρατικό κατά τα άλλα νοµοσχέδιο, να εισάγετε και πάλι τη λογική
του πελατειακού κράτους και της αδιαφάνειας -σας τα είπε και
ο εισηγητής µας νωρίτερα-, µε outsourcing διαδικασιών, µε κατάργηση προγραµµάτων, µε υποβάθµιση υπηρεσιών. Συνολικά,
από το νοµοσχέδιο αυτό δυστυχώς, απουσιάζουν παντελώς στοιχεία καινοτοµίας που θα αντιµετώπιζαν ζητήµατα µείωσης του
διοικητικού βάρους, γραφειοκρατίας και διαφάνειας.
Θα µου επιτρέψετε εδώ να υπενθυµίσω, επειδή ακούστηκαν
πολλές ανακρίβειες αυτές τις ηµέρες και στις επιτροπές, ότι µετά
από την ανεύθυνη και µικροκοµµατική τακτική που είχαν ακολουθήσει οι προηγούµενες κυβερνήσεις Νέας Δηµοκρατίας και
ΠΑΣΟΚ, φορτώνοντας µε υπέρογκες υπερδεσµεύσεις, πάνω από
6 δισεκατοµµύρια ευρώ, µία δηµοσιονοµική βόµβα δηλαδή, στα
προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και στον αναπτυξιακό νόµο
τότε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να καθαρίσει αυτά τα προγράµµατα, να τα ολοκληρώσει χωρίς να χάσει η χώρα ούτε 1
ευρώ και να ενεργοποιήσει πρώτη σε όλη την Ευρώπη τα νέα
προγράµµατα.
Και ειλικρινά εκπλήσσοµαι, κύριε Υφυπουργέ -µιας και είστε
παρών, κύριε Τσακίρη- που είπατε το πρωί ότι για πρώτη φορά η
χώρα είναι στις κορυφαίες θέσεις. Δεν θα κάτσω τώρα να ανα-
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φερθώ, δεν έχει νόηµα να δούµε αν είναι στην πρώτη, στη δεύτερη θέση, πότε ήταν κ.λπ.. Εγώ δεν ισοπεδώνω καµµία προσπάθεια που µπορεί να γίνεται και σήµερα, αλλά ειλικρινά το 2015,
το 2016, το 2017, όταν η χώρα ήταν στις πρώτες θέσεις και εσείς
ως στέλεχος τότε του EIF εκθειάζατε την πορεία των ευρωπαϊκών προγραµµάτων, πώς έρχεστε τώρα και λέτε ότι για πρώτη
φορά η χώρα µας είναι στις πρώτες θέσεις; Είναι διαστρέβλωση
της πραγµατικότητας και της πρόσφατης ιστορίας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων αυτό το οποίο κάνετε.
Θα έπρεπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µιλάµε σήµερα
µε πολύ πιο σοβαρούς όρους για την ουσία του ΕΣΠΑ 2021-2027.
Θα έπρεπε να συζητάµε για τη διαχείριση των πόρων. Δεν έχω
τον χρόνο να επεκταθώ. Δυστυχώς, η Κυβέρνηση απέφυγε αυτή
τη συζήτηση, δεν έκανε διαβούλευση, δεν έκανε διάλογο, όπως
δεν έκανε και για το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα εστιάσω µόνο και θα ήθελα να µου δώσετε τριάντα δευτερόλεπτα, κυρία Πρόεδρε, στην πρόταση την οποία κατέθεσε ο
Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, πριν από δύο ηµέρες,
σε σχέση µε τη συγκρότηση διακοµµατικής κοινοβουλευτικής
επιτροπής για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράµµατος του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Είναι
µια πρόταση η οποία δεν έχει διαδικαστικό ή γραφειοκρατικό χαρακτήρα. Είναι µια πρόταση η οποία έχει να κάνει µε τη λογοδοσία, έχει να κάνει µε τη διαφάνεια. Είναι, εν τέλει, ζήτηµα
δηµοκρατίας να γνωρίζει ο ελληνικός λαός αυτά τα πολύ σηµαντικά κονδύλια, τα οποία δεν ανήκουν σε κανένα κόµµα, σε καµµία
πολιτική παράταξη, ανήκουν στον ελληνικό λαό και πρέπει να τα
διαχειριστούµε µε όρους κοινωνικά επωφελείς και µε ένα εθνικό
σχέδιο κοινωνικής και αναπτυξιακής ανασυγκρότησης. Είναι
πάρα πολύ σηµαντικό και ελπίζω ότι ο Πρόεδρος της Βουλής,
στον οποίο επίσης εύχοµαι περαστικά για την περιπέτειά του µε
τον κορωνοϊό, θα αντιµετωπίσει θετικά αυτή την πρόταση, η
οποία κατατέθηκε από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να
γνωρίζουµε ακριβώς τι συµβαίνει µε αυτό το πολύ σηµαντικό
χρηµατοδοτικό πρόγραµµα.
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε -και σας ευχαριστώ για την ανοχή σας, µε το εξής: Οι νεοφιλελεύθερες εµµονές της Κυβέρνησης περί
αυτορρύθµισης των αγορών έχουν καταρρεύσει. Η στήριξη του
κοινωνικού κράτους, οι δηµόσιες πολιτικές είναι πλέον το ζητούµενο διεθνώς, στην Ευρώπη και στην Αµερική. Το όραµά σας για
φθηνή ανάπτυξη µε χαµηλό κόστος εργασίας, συρρίκνωση του
κοινωνικού κράτους, αποδυνάµωση της περιβαλλοντικής προστασίας, έχει ξεπεραστεί από την ίδια την πραγµατικότητα.
Αυτό το οποίο χρειαζόµαστε σήµερα είναι µια πολιτική αλλαγή,
µια προοδευτική διακυβέρνηση, που από την πρώτη κιόλας µέρα
θα συγκρουστεί µε τα κερδοσκοπικά συµφέροντα, θα βάλει πλαφόν στις τιµές ρεύµατος και φυσικού αερίου, θα φορολογήσει
τα υπερκέρδη και θα τα αναδιανείµει στην κοινωνία. Μια κυβέρνηση που θα βάλει τις δυνάµεις εργασίας στον πυρήνα της αναπτυξιακής προσπάθειας µε αύξηση του κατώτατου µισθού στα
800 ευρώ και θα δώσει ανάσα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
µε ρύθµιση και διαγραφή µέρους του χρέους της πανδηµίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Μια κυβέρνηση η οποία θα ασκήσει δηµόσιες πολιτικές για αναγέννηση του κοινωνικού κράτους και παραγωγικές επενδύσεις, για να µπουν οι βάσεις για τον
µετασχηµατισµό του παραγωγικού µοντέλου, που µας οδήγησε
στα σηµερινά αδιέξοδα, σε µια χώρα η οποία χρειάζεται και θα
έχει πάρα πολύ σύντοµα µια νέα αρχή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε. Πραγµατικά, θα αρχίσω να αναρωτιέµαι πόσα
είναι τα τριάντα δευτερόλεπτα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για ένα λεπτό;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Θα ήθελα να απαντήσω στον κ. Χαρίτση σχετικά, κατ’
αρχάς, µε τη διαβούλευση.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, ειδικά σε ό,τι αφορά στη διαβούλευση, τέθηκε υπ’ όψιν όλων των ενδιαφεροµένων φορέων
και των κοινωνικών εταίρων, τουλάχιστον έξι µήνες πριν να κατατεθεί στη Βουλή για διαβούλευση. Λάβαµε πάρα πολλές προτάσεις και ενσωµατώσαµε αρκετές από αυτές τις ιδέες. Δεν
δόθηκε για διαβούλευση στα κόµµατα, γιατί δεν είναι αυτός ο
σκοπός του. Βγήκε στη διαβούλευση όταν έπρεπε να βγει. Αλλά,
τουλάχιστον, η συζήτηση επί των βασικών µερών του νοµοσχεδίου µε τα εµπλεκόµενα µέρη του ΕΣΠΑ έγινε και έγινε σε πάρα
πολύ µεγάλη διάρκεια.
Τώρα, σε ό,τι αφορά στο πού βρίσκεται η απορρόφηση του
ΕΣΠΑ, αν είναι πρώτη και αν ήταν πρώτη κ.λπ.. Εγώ το µόνο που
κρίνω είναι ότι αυτή τη στιγµή, όπως είπα και το πρωί, είµαστε
στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη µία ηµέρα είµαστε πρώτοι, την άλλη ηµέρα είµαστε δεύτεροι, τρίτοι και ούτω
καθεξής. Γιατί, όπως είπα, η θέση εξαρτάται από τα αιτήµατα
πληρωµής που κάνει κάθε χώρα.
Αυτό, όµως, που θέλω να πω είναι ότι εµείς, όταν λέµε που βρισκόµαστε, µιλάµε για δαπάνες, δεν µιλάµε ούτε για ενεργοποίηση ούτε για εντάξεις. Μιλάµε για πραγµατικές δαπάνες, οι
οποίες αποτελούν και τα χρήµατα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέφτουν στην οικονοµία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υφυπουργέ.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Γκόκας από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το προηγούµενο διάστηµα η Κυβέρνηση αρνήθηκε συστηµατικά να αποδεχτεί την πραγµατικότητα τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις και τους
παραγωγούς, όπως αυτή άρχισε να διαµορφώνεται, ήδη, από τις
αρχές του φθινοπώρου, πριν από τον πόλεµο στην Ουκρανία, µε
την ακρίβεια σε µια σειρά αγαθών, µε τις αυξήσεις στο κόστος
της ενέργειας, στα καύσιµα και ιδιαίτερα στο ηλεκτρικό ρεύµα
και στο κόστος παραγωγής.
Τα µέτρα που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό και από
Υπουργούς της Κυβέρνησης έρχονται πολύ καθυστερηµένα, ενώ
είναι ανεπαρκή να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που έχουν
συσσωρευτεί. Το 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ για τους αδύναµους
είναι τα λιγότερα χρήµατα σε σχέση και αναλογικά µε τις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Επιµέναµε το τελευταίο διάστηµα ότι οι προτάσεις µας για το πρόβληµα της ακρίβειας δεν είναι στον αέρα,
αλλά στηρίζονται στα δηµοσιονοµικά περιθώρια που δηµιουργήθηκαν από την υπεραπόδοση φόρων, του ΦΠΑ και του ειδικού
φόρου κατανάλωσης, µε χαρακτηριστικό στοιχείο το επιπλέον
ποσό των 500 εκατοµµυρίων ευρώ, περίπου, που εισπράχθηκε
από αυτούς τους φόρους το δίµηνο Νοεµβρίου-Δεκεµβρίου
2021.
Η Κυβέρνηση ανακάλυψε, τελικά, δηµοσιονοµικά περιθώρια,
αντίθετα µε τα υποτιµητικά και αρνητικά σχόλια για τις δικές µας
προτάσεις, όταν µιλούσε για «λεφτόδεντρα» που δεν υπάρχουν,
αν και η ίδια συγχρόνως υπερηφανευόταν για τη δηµοσιονοµική
επέκταση των 43 δισεκατοµµυρίων ευρώ για την πανδηµία. Αλλά
και πάλι, δεν εξαντλείται η κερδοσκοπία σε βάρος των πολιτών
από την πλευρά του κράτους από τις αυξήσεις, µε την άδικη για
τους αδύναµους σχέση έµµεσων και άµεσων φόρων να αυξάνεται ακόµα περισσότερο. Ήταν ήδη στο 1,6 το 2021 από 1,15 το
2014.
Δεν εξαντλούνται τα δηµοσιονοµικά περιθώρια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που προκύπτουν από τον πληθωρισµό και τους
φόρους.
Επίσης, εµείς δεν αρνηθήκαµε ότι η ενεργειακή κρίση είναι και
εισαγόµενη κατά ένα µέρος, αλλά δεν µπορούµε να αγνοήσουµε
τις ευθύνες της Κυβέρνησης για το µέγεθος των επιπτώσεων στη
χώρα µας. Παράδειγµα είναι το κόστος της ενέργειας, που είναι
5,5 φορές πάνω από την προηγούµενη χρονιά, ενώ ο µέσος όρος
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στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 3,2.
Επίσης, πού είναι οι έλεγχοι στην αγορά, όπου µε αφορµή και
τον πόλεµο στην Ουκρανία η αισχροκέρδεια θεριεύει και γενικότερα η αγορά είναι εκτός ελέγχου; Για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι υπάρχει κερδοσκοπία.
Επίσης, η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
όπου αυξήθηκε µέσα στην πανδηµία η ηλεκτροπαραγωγή από
φυσικό αέριο κατά 25%, όταν στις άλλες χώρες µειώθηκε σηµαντικά. Εδώ προχωρήσατε στη βίαιη απολιγνιτοποίηση.
Τα νέα µέτρα δεν απαντούν στην ανάγκη στήριξης των περισσότερο ευάλωτων. Χρειάζονται ολοκληρωµένες παρεµβάσεις και
πολιτικές στήριξης και όχι αποσπασµατικά µέτρα µε την προσοχή
στραµµένη στην επικοινωνιακή σας εικόνα. Τι µπορούµε να
πούµε στον πολίτη για τα 13 ευρώ το µήνα, δηλαδή 0,22 ευρώ
το λίτρο, για 60 λίτρα ανά µήνα στα καύσιµα;
Από την πλευρά µας, όµως, υπάρχουν στοχευµένες προτάσεις
και τις έχουµε καταθέσει. Επιγραµµατικά, αφορούν στη µείωση
του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, τουλάχιστον για ένα
διάστηµα, στη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα για το 2022, στο πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρµογής για
το ρεύµα, στη φορολόγηση των υπερκερδών από την ηλεκτροπαραγωγή, στο νέο ΕΚΑΣ για τριακόσιες πενήντα χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους, στους εντατικούς ελέγχους στην αγορά, στην
αύξηση του κατώτατου µισθού.
Όσο δε αφορά στον ΕΝΦΙΑ, η βασική µείωση που αφορά στον
συµπληρωµατικό φόρο για περιουσίες άνω των 250 χιλιάδων
ευρώ που θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό µε 280
εκατοµµύρια ευρώ, παράλληλα µε τις αλλαγές στις αντικειµενικές αξίες, ώστε οι συνολικές µειώσεις να ανέρχονται για τον
ΕΝΦΙΑ στα 360 εκατοµµύρια ευρώ, τελικά ελάχιστα ανακουφίζουν τους πιο αδύναµους. Αυτό είναι αποτέλεσµα συγκεκριµένων
συντηρητικών επιλογών της Κυβέρνησης που δίνει πολλά στους
λίγους και λίγα στους πολλούς και διευρύνονται οι κοινωνικές
ανισότητες. Αν, όµως, δεν κρατηθεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όρθια η κοινωνία και ζωντανή η οικονοµία, πού και πώς θα
αξιοποιηθούν τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, η νέα ΚΑΠ
του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας της νέας περιόδου
για την οποία συζητάµε σήµερα; Για ποια οικονοµία και ποια ανάπτυξη θα µιλάµε χωρίς να επιβιώσουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς πρωτογενή τοµέα, µε το κόστος παραγωγής στα
καύσιµα και την ηλεκτρική ενέργεια στα ύψη που οδηγούν τους
αγρότες και τους κτηνοτρόφους να εγκαταλείπουν τις δραστηριότητές τους; Πώς, λοιπόν, θα εφαρµοστούν αυτά που πάµε να
θεσµοθετήσουµε σήµερα;
Οι δε πόροι για την προγραµµατική περίοδο 2021-2027 είναι
αυτή τη φορά πολύ περισσότεροι από την προηγούµενη περίοδο
και έρχονται σε µια χρονική συγκυρία που η ανάγκη για ένα ολοκληρωµένο στρατηγικό σχέδιο αναπτυξιακής προοπτικής είναι
επιβεβληµένη και επιτακτική. Ένα σχέδιο, όµως, που δυστυχώς,
µέχρι σήµερα δεν υπήρξε. Η ουσία για τη νέα προγραµµατική
περίοδο µε τα 72 δισεκατοµµύρια ευρώ τουλάχιστον, από ΕΣΠΑ,
ΚΑΠ και Ταµείο Ανάκαµψης θα έπρεπε να αφορά κυρίως στην
ορθή και αποτελεσµατική αξιοποίηση αυτών των πόρων για µια
βιώσιµη και δίκαιη ανάπτυξη µε προοπτική. Αντίθετα, η δική σας
προτεραιότητα αφορά στη γρήγορη απορρόφηση των πόρων.
Προχωράτε χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση για τις µέχρι σήµερα
καθυστερήσεις, για τη γραφειοκρατία και για την ποιότητα στην
υλοποίηση δράσεων. Προχωράτε χωρίς διαβούλευση µε τους
παραγωγικούς, επαγγελµατικούς και κοινωνικούς φορείς, ούτε
µε τους φορείς της αυτοδιοίκησης. Αλλά δεν έγινε και καµµιά
σοβαρή πολιτική και ολοκληρωµένη συζήτηση για ένα εθνικό
σχέδιο και συνεννόηση µέσα από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες -και αυτό είναι δική σας ευθύνη-, για να έχουµε ένα ενιαίο
και ολοκληρωµένο σχεδιασµό στον οποίο θα εντάσσονται όλα τα
διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία και θα διασφαλίζονται οι µεταξύ τους συνέργειες.
Πριν κλείσω και µε δεδοµένο ότι ο εισηγητής µας, ο κ. Πάνας
έχει αναφερθεί αναλυτικά στα επιµέρους ζητήµατα του νοµοσχεδίου, θα ήθελα να σταθώ σε δύο ζητήµατα. Το ένα αφορά στο
ανθρώπινο δυναµικό της ΜΟΔ. Είναι σηµαντικό να οριοθετηθεί
το πλαίσιο προσόντων, καθηκόντων, των αµοιβών και της εξέλι-
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ξης των εργαζοµένων σε αυτή. Το άλλο αφορά στην κατάργηση
της υφιστάµενης ειδικής υπηρεσίας «INTERREG» που εδρεύει
στη Θεσσαλονίκη και η αντικατάσταση από µια νέα υπηρεσία που
εύλογα προκαλεί µεγάλη αναστάτωση και στους εργαζόµενους,
αλλά και σε παραγωγικούς φορείς και στα επιµελητήρια της περιφέρειας. Ο ίδιος στο παρελθόν έχω καταθέσει σχετική αναφορά µετά από επιστολή του Επιµελητηρίου Άρτας. Θα ήθελα
να τονίσω και σήµερα ότι η κατάργηση αυτής της υπηρεσίας δεν
αιτιολογείται επαρκώς ούτε είναι αναγκαία, ενώ παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού για τη διασφάλιση των εργαζοµένων δεν
υπάρχει κάποια ρητή πρόβλεψη για οµαλή µετάβαση του προσωπικού στην νέα υπηρεσία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας -αφού ξεχωρίσουµε
το µεγαλύτερο µέρος των νοµοτεχνικών ρυθµίσεων στο νοµοσχέδιο, στο οποίο είµαστε θετικοί επί της αρχής, παραµένουν
ανοιχτά πολλά ζητήµατα, ουσιαστικά, για τις αντοχές και τις
ανάγκες στήριξης της ελληνικής κοινωνίας και της οικονοµίας,
όπως και για την ανάγκη µιας ολοκληρωµένης, ιεραρχηµένης και
αποτελεσµατικής αξιοποίησης των πόρων από όλα τα προγράµµατα. Για µια ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη που θα στηρίξει
αποφασιστικά το σύνολο των επιχειρήσεων, την παραγωγή, τους
επαγγελµατίες, την απασχόληση και τους εργαζόµενους, µέσα
από βιώσιµη ανάπτυξη µε κοινωνική συνοχή. Αυτό είναι το µεγαλύτερο θέµα στο οποίο η κυβέρνηση δεν απαντά θετικά, ούτε µε
τον ανεπαρκή προγραµµατισµό για την ορθή διαχείριση των
νέων πόρων ούτε µε τα µέτρα στήριξης που εξήγγειλε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ
τώρα τον λόγο έχει η κ. Γκαρά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Με αγωνία περίµεναν οι πολίτες το διάγγελµα του κ. Μητσοτάκη εχθές για να ενηµερωθούν για τα µέτρα στήριξης και ανακοπής της φτώχειας και της ακρίβειας, ανακοπής των ανατιµήσεων στα προϊόντα και στα καύσιµα σε µια πολύ δύσκολη συγκυρία για τα περισσότερα νοικοκυριά. Και αντ’ αυτού τι είδαµε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Είδαµε ένα καλοστηµένο σόου, ως
έχουµε συνηθίσει, όπου επιχείρησε να κυριαρχήσει η εικόνα, τα
επικοινωνιακά τεχνάσµατα και όχι η ουσία, όχι το περιεχόµενο.
Μ’ έναν Πρωθυπουργό της δικαιολογίας, που χωρίς ντροπή επιχειρεί να φορτώσει στα θλιβερά πολεµικά γεγονότα των τελευταίων ηµερών στην Ουκρανία, τη φτώχεια και την εξαθλίωση που
βιώνουν οι πολίτες εδώ και µήνες, λόγω των επιλογών αυτής της
Κυβέρνησης. Ένας Πρωθυπουργός που για µία ακόµη φορά δεν
είπε κουβέντα, δεν ανακοίνωσε ούτε ένα µέτρο για την πάταξη
της αισχροκέρδειας και των καρτέλ που θησαυρίζουν στην πλάτη
των Ελλήνων. Αντίθετα, τι ανακοίνωσε; Την επιδότηση της αισχροκέρδειας µε κουπόνια. Ένας Πρωθυπουργός που µε τις επιλογές του, ξεπουλώντας τη ΔΕΗ, καταδίκασε τη χώρα σε
ενεργειακή φτώχεια και τους πολίτες να αδυνατούν ακόµη και να
ζεστάνουν τα σπίτια τους στην Ελλάδα του 2022.
Ένας Πρωθυπουργός που κυνικά παραδέχεται ότι δίνει ψίχουλα στους πολίτες. Τουλάχιστον σε αυτό έχει αυτογνωσία.
Μόλις 12 ευρώ τον µήνα για καύσιµα και µειωµένο επίδοµα
Πάσχα στους συνταξιούχους που αφορά στο 27% επί του συνόλου. Αυτό προβλέπει το πολυδιαφηµισµένο πακέτο στήριξης. Την
ώρα µάλιστα, που η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δαπανά
σε απευθείας αναθέσεις 7 δισεκατοµµύρια ευρώ, µοιράζει µπόνους και υψηλούς µισθούς σε γαλάζιο golden boys στην ΕΡΤ,
στις ΔΕΚΟ, ξεκοκκαλίζοντας τα δηµόσια ταµεία σαν να µην
υπάρχει αύριο. Και όταν του ζητάµε από το Βήµα της Βουλής µε
επίσηµα στοιχεία, µε επίσηµη τεκµηρίωση να µειώσει τον ειδικό
φόρο στα καύσιµα και τον ΦΠΑ στα τρόφιµα προκειµένου να
υπάρχει άµεση ελάφρυνση στους πολίτες και στα νοικοκυριά
ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν λεφτά και δεν υπάρχουν δηµοσιονοµικά περιθώρια. Δεν υπάρχουν λεφτά για τους Έλληνες και τις
Ελληνίδες πολίτες. Για τα golden boys υπάρχουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο για τις αναπτυξιακές παρεµβάσεις και το µητρώο νεοφυών
επιχειρήσεων. Βέβαια, οι παρεµβάσεις για ανάπτυξη από αυτή
την Κυβέρνηση µένει µόνο στους τίτλους. Γιατί η Νέα Δηµοκρατία ποτέ δεν είχε αναπτυξιακό σχέδιο. Ένα ολιστικό, ένα στρα-
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τηγικό σχέδιο που να αφορά στο σύνολο της κοινωνίας, στην
ευηµερία, στην εργασία, στη στήριξη των επιχειρήσεων, αλλά και
στη δηµιουργία νέων επενδύσεων. Η ανάπτυξη την οποία σχεδιάζουν αφορά σε λίγους, αφορά σε φίλους, σε κολλητούς, σε
ισχυρούς, σε ένα µικρό καρτέλ που βρίσκεται στον περίγυρο της
Νέας Δηµοκρατίας και του Μαξίµου. Σε ένα πλαίσιο αδιαφάνειας,
ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας, σε ρουσφέτια και εξυπηρετήσεις. Ένα σύστηµα παρασιτικό για την οικονοµία και τα
δηµόσια ταµεία. Το έχουµε δει και στο παρελθόν. Ξέρουµε τα
αποτελέσµατα. Είδαµε που έφτασε η χώρα και η κοινωνία.
Η συζήτηση, κυρίες και κύριοι, µεταξύ των κοµµάτων στη
Βουλή, για ένα στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο στη χώρα είναι
άµεσα αναγκαίο καθώς διανύουµε µια περίοδο που όλες οι βεβαιότητες, όλα τα δεδοµένα, αλλά και οι ανάγκες της κοινωνίας
έχουν αλλάξει. Ωστόσο ο κ. Μητσοτάκης συστηµατικά αρνείται
να κάνει αυτή τη συζήτηση.
Αλλά και τι να παρουσιάσεις; Τι µπορεί να παρουσιάσει; Να
παρουσιάσει ένα σχέδιο που αφορά σε λίγους και εκλεκτούς και
οδηγεί σε φτωχοποίηση την κοινωνία, αλλά σε πλουτισµό αυτούς
που έχει επιλέξει; Ή µήπως να παρουσιάσει το σχέδιο συρρίκνωσης της µεσαίας και της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας;
Γιατί -όπως είπε και γνωστός Υπουργός αυτής της Κυβέρνησηςοι περισσότερες µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιµετωπίζονται ως ζόµπι. Υποσχεθήκατε καλές και πολλές δουλειές.
Κάνατε σηµαία τη µεσαία τάξη. Και πού καταλήξατε; Καταλήξατε
να µας ενηµερώνουν οι Υπουργοί και να µας λένε ότι πρέπει να
τρώµε λιγότερο, να κυκλοφορούµε λιγότερο, να καταναλώνουµε
λιγότερο και εν τέλει να πούµε το ψωµί ψωµάκι. Η αξιοποίηση
των ευρωπαϊκών κονδυλίων µπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο
για επενδύσεις σε µία λογική ανάπτυξης που θα αφορά στο σύνολο της κοινωνίας και της οικονοµίας. Ακόµα κι αυτά τα κονδύλια που θα διοχετεύονταν σε στοχευµένες δράσεις, εσείς τα
µοιράζετε σαν λάφυρα σε πολύ λίγους.
Τα προγράµµατα ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027, αλλά και το
Ταµείο Ανάκαµψης, τα βασικότερα χρηµατοδοτικά ευρωπαϊκά
εργαλεία οργανώνονται από την Κυβέρνηση µε στόχο τον αποκλεισµό πολλών επιχειρηµατιών και κυρίως των νέων παιδιών.
Είναι κονδύλια και προγράµµατα που απαιτούν ολιστικό σχεδιασµό, στόχευση, διαφάνεια, αξιοκρατία, επάρκεια και αποτελεσµατικότητα.
Και αντί όλων αυτών τι βλέπουµε και σε αυτό το νοµοσχέδιο
της Νέας Δηµοκρατίας; Έλλειψη συντονισµού, γραφειοκρατία,
αποψίλωση δηµόσιων υπηρεσιών, αδιαφάνεια, αποκλεισµό, κοµµατικοποίηση ακόµη και των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, συρρίκνωση
εργασιακών δικαιωµάτων, σκιές γύρω από τη δηµιουργία µιας
ανώνυµης εταιρείας που αφορά στις νεοφυείς επιχειρήσεις µόνο
και µόνο για να εξαιρεθούν οι δράσεις από τους κανόνες των δηµόσιων συµβάσεων.
Είναι αδιανόητο πως η εµµονή αυτής της Κυβέρνησης για εξυπηρετήσεις καταφέρνει να µετατρέπει ακόµη και το σηµερινό διοικητικού χαρακτήρα κυρίως νοµοσχέδιο, σε ένα απίστευτο
συνονθύλευµα µικροπολιτικής αναποτελεσµατικότητας και κοµµατοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι, αντιλαµβανόµαστε όλοι και όλες, οι οποίοι
έχουµε επαφή µε την καθηµερινότητα, µε την κοινωνία, µε τους
συµπολίτες µας ότι αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Το αποτυχηµένο µοντέλο το οποίο ακολουθείτε δυστυχώς, γυρίζει τη
χώρα δεκαετίες πίσω. Το πολυδιαφηµισµένο επιτελικό κράτος
της Νέας Δηµοκρατίας έχει ήδη χρεοκοπήσει, µε βασικά του θύµατα προφανώς τους νέους και τις νέες της χώρας, τη νέα γενιά
που δεν βρίσκει διέξοδο, που µεταναστεύει µαζικά γιατί δεν βλέπει κανένα µέλλον, καµµία εµπιστοσύνη, καµµία προοπτική.
Χαµένη, βέβαια, από την πολιτική του κ. Μητσοτάκη είναι και
η περιφέρεια. Το έχουµε δει και στον αναπτυξιακό νόµο, το είδαµε και στις υποδοµές και στον τοµέα της υγείας και στις δηµόσιες υπηρεσίες και στα πανεπιστήµια και στο περιβάλλον µε
την κατάργηση των φορέων διαχείρισης «NATURA». Το βιώνουν
καθηµερινά οι κάτοικοι του Έβρου, οι κάτοικοι της Θράκης, οι
κάτοικοι της περιφέρειας που νιώθουν ξεχασµένοι από την πολιτεία. Πλήρης εγκατάλειψη, ερήµωση, υποβάθµιση, υποανάπτυξη: Αυτό είναι το αποτέλεσµα της πολιτικής σας για την
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περιφέρεια. Και το βλέπουµε καθηµερινά. Μας το µεταφέρουν
οι καθηµερινές ιστορίες των συµπολιτών µας στην περιφέρεια.
Ακόµη και την υπηρεσία των προγραµµάτων «INTERACT» σχεδιάσατε να µεταφέρετε στην Αθήνα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Για ποια αποκέντρωση, αλήθεια, µιλάτε; Για ποια αποκέντρωση; Στους λόγους και στους τίτλους; Δυστυχώς, δεν έχετε
κανένα ενδιαφέρον, κανένα σχέδιο για την ανάταση της οικονοµίας, για υγιείς επενδύσεις, για τη στήριξη του πρωτογενούς
τοµέα, για την αντιµετώπιση του brain drain και της δηµογραφικής συρρίκνωσης. Ακόµη και ευρωπαϊκά κονδύλια µένουν αναξιοποίητα λόγω της διαχειριστικής ανεπάρκειας και της
αδιαφορίας σας.
Έχει γίνει πλέον κατανοητό σε όλο τον ελληνικό λαό, κυρίες
και κύριοι, πώς αυτή η Κυβέρνηση αποδεικνύεται καθηµερινά καταστροφική για τις ανάγκες και τα συµφέροντα του συνόλου της
κοινωνίας. Δεν έχετε τίποτα να προσφέρετε, τίποτα να σχεδιάσετε για το µέλλον της χώρας παρά µόνο επιχειρείτε ήδη να διαχειριστείτε επικοινωνιακά την ήττα σας, το χρεοκοπηµένο
µοντέλο σας το οποίο ξεζουµίζει και τα δηµόσια ταµεία. Για αυτό
και πρέπει να φύγετε το συντοµότερο, για να ανασάνει η κοινωνία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Και τώρα εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας τον λόγο έχει ο κ.
Μπαραλιάκος.
ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΩΝΤΑΣ) ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενώ η διεθνής
κοινότητα συνταράσσεται από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
και η υφήλιος είναι συγκλονισµένη από τον θάνατο εκατοντάδων
αµάχων πολιτών, όλοι οι λαοί της Ευρώπης δέχονται την ίδια
στιγµή τις οικονοµικές επιπτώσεις ως απόρροια αυτού του αδικαιολόγητου πολέµου. Η Ελλάδα στέκεται για ακόµα µια φορά
στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Διαπραγµατευόµαστε από θέση
ισχύος τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις στο πανευρωπαϊκό επίπεδο
για τη διαχείριση της ακρίβειας και της ανακούφισης των Ελλήνων πολιτών.
Με το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου καθορίζεται το πλαίσιο διακυβέρνησης και θεσπίζονται οι κανόνες για την προγραµµατική
περίοδο 2021 - 2027 σε ό,τι αφορά τη διαχείριση, τον έλεγχο,
τον συντονισµό και την υλοποίηση των αναπτυξιακών παρεµβάσεων που λαµβάνουν χρηµατοδοτική στήριξη από τα ταµεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο πρωτοπορεί καθώς για πρώτη φορά
συµπεριλαµβάνει και τα δέκα συνολικά ταµεία. Αυτό αφορά τα
οχτώ ταµεία του κανονισµού 2021/1060 που χρηµατοδοτούν το
ΕΣΠΑ και ο Τοµέας Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων,
αλλά και τα δύο ταµεία που χρηµατοδοτούν το στρατηγικό σχέδιο για την κοινή αγροτική πολιτική.
Μέσα από ένα ενιαίο πλαίσιο διακυβέρνησης µε συνεκτικό
τρόπο αποφεύγει τις αµφισηµίες, εναρµονίζει τους κανόνες
εφαρµογής επενδύοντας στην ασφάλεια δικαίου, την αποφυγή
πολυνοµίας ή κακονοµίας και εµπνέει την εµπιστοσύνη προς τον
κρατικό µηχανισµό.
Ενδεικτικά θα αναφερθώ σε µερικές σηµαντικές αλλαγές, οι
οποίες εισάγονται µε τον εν λόγω εφαρµοστικό νόµο της νέας
προγραµµατικής περιόδου του ΕΣΠΑ, όπως η απλοποίηση της
διαδικασίας ένταξης των πράξεων και η επιτάχυνσή της, ενώ
πλέον δεν προβλέπονται δεσµευτικές προθεσµίες ως προς την
ένταξη.
Επιπροσθέτως, συντοµεύουµε τη φάση αξιολόγησης από αρκετούς µήνες σε λίγες ηµέρες, καταργείται οριστικά η υποβολή
φυσικού φακέλου και οι διαδικασίες θα εκτελεστούν αυτόµατα
και πλήρως ηλεκτρονικά, στοιχείο που αναδεικνύει τη διαρκή ψηφιακή αναβάθµιση του δηµοσίου.
Τέλος, στο πλαίσιο του εταιρικού συµφώνου περιφερειακής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ανάπτυξης, του ΕΣΠΑ δηλαδή 2021 - 2027, ενσωµατώνονται βασικές εθνικές στρατηγικές για την επίτευξη στόχων της χώρας
στα πεδία της ενέργειας και του κλίµατος, στη διαχείριση κινδύνων, στη διαχείριση υδάτων και λυµάτων, στην ευρυζωνικότητα
των δικτύων, στο πλαίσιο για τις ενεργειακές πολιτικές απασχόλησης, στην ισότητα των φύλων, καθώς και σχέδιο για τα άτοµα
µε αναπηρία.
Δεύτερο θέµα που ρυθµίζει το παρόν νοµοσχέδιο είναι η εξαιρετικά επιτυχηµένη ψηφιακή πύλη «Elevate Greece», που µόλις
πριν ενάµιση χρόνο έθεσε σε λειτουργία η Κυβέρνησή µας και
συνέβαλε δραστικά στην καταγραφή του συνόλου των νεοφυών
επιχειρήσεων της χώρας και των τεχνοβλαστών, δίνοντας ταυτόχρονα σηµαντικά κίνητρα τόσο από πλευράς δηµόσιας πολιτικής όσο και από τη σκοπιά του ιδιωτικού τοµέα, κίνητρα όπως η
αύξηση στις ενισχύσεις που αφορούν τις δαπάνες έρευνας και
κίνητρα για την απόκτηση µετοχών προαίρεσης -τα λεγόµενα
stock options-, την ενίσχυση της ρευστότητας των νεοφυών επιχειρήσεων λόγω των επιπτώσεων της πανδηµίας, αλλά και κίνητρα προς τους επενδυτές αγγέλους, οι οποίοι είναι φυσικά
πρόσωπα που παρέχουν κεφάλαια σε µικρές επιχειρήσεις σε
πολύ πρώιµο στάδιο, όπως οι φοροαπαλλαγές στο κεφάλαιο που
επενδύουν.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι για τις εν λόγω εταιρείες µέχρι πριν
λίγο καιρό δεν είχαµε καταγεγραµµένες ούτε καν τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως τον αριθµό τους, τον αριθµό των εργαζοµένων που απασχολούν, τον τοµέα των εργασιών που
δραστηριοποιούνται ή τον κύκλο εργασιών τους και ακόµα δεν
υπήρχαν ούτε κανόνες για τον χαρακτηρισµό µιας επιχείρησης
ως νεοφυούς.
Μέσω του «Elevate Greece» εφαρµόζονται ήδη ουσιαστικές
ρυθµίσεις για την ενίσχυση αυτών των νεοφυών επιχειρήσεων,
οι οποίες ιδρύονται από νέους επιστήµονες σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια της χώρας µας και αποτελούν προστιθέµενη αξία της ελληνικής αγοράς στον παγκόσµιο χάρτη
επενδύσεων, αλλά και κίνητρο που ενισχύει δραστικά την αντιστροφή του φαινοµένου brain drain σε brain gain επί της ουσίας,
ένα στόχο που εξαρχής έθεσε ως προτεραιότητα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιστροφή των νέων του εξωτερικού στην πατρίδα µας.
Είναι η ώρα να κάνουµε ακόµη ένα βήµα µπροστά ώστε να καταστήσουµε τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις τεχνοβλαστούς ακόµα πιο ανταγωνιστικές σε ευρωπαϊκό και σε
διεθνές επίπεδο.
Γι’ αυτόν τον λόγο εξελίσσουµε το «Elevate Greece» από πλατφόρµα σε εταιρεία, µε την επωνυµία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών
Επιχειρήσεων Α.Ε.». και τον διακριτικό τίτλο «ELEVATE GREECE
Α.Ε.», διευρύνοντας τις δυνατότητες και το πεδίο των κινήσεών
της στη διεθνή αγορά.
Σκοπός της εταιρείας είναι η διαχείριση και λειτουργία του ως
άνω µητρώου, η συνέχιση της αναβάθµισης του οικοσυστήµατος
καινοτοµίας και η χαρτογράφηση του οικοσυστήµατος -µε αυτές
να συνθέτουν- αλλά και η δικτύωση τόσο µεταξύ τους όσο και µε
την ελληνική βιοµηχανία, προκειµένου να ανατροφοδοτούνται οι
ανάγκες της αγοράς.
Ακόµη, η σύσταση της ανώνυµης εταιρείας «ELEVATE
GREECE» θα δηµιουργήσει µια βάση δεδοµένων για την εύρεση
εξειδικευµένων επιστηµονικών θέσεων εργασίας σε νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ σηµαντικό στοιχείο είναι η περαιτέρω ενίσχυση
της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων µέσω της πλατφόρµας, η
οποία θα λειτουργήσει ως πόλος έλξης επενδυτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κινείται προς την ίδια
συνεπή και σταθερή γραµµή, ενισχύοντας τη µεταρρυθµιστική
και αναπτυξιακή ατζέντα της Κυβέρνησης, προσθέτοντας νέα
όπλα στην αναπτυξιακή φαρέτρα για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δευτερόλεπτα, κυρία Πρόεδρε.
Κάνουµε σήµερα ένα βήµα, σε συνέχεια του αναπτυξιακού
νόµου, που αλλάζει το τοπίο των επενδύσεων στη χώρα µας, µει-
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ώνει τη γραφειοκρατία και επιταχύνει τις διαδικασίες.
Η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει αρχίσει από την πρώτη στιγµή ανάληψης των καθηκόντων της, ως
άµεση και ύψιστη προτεραιότητα την τοποθέτηση της χώρας µας
ανάµεσα στους πλέον φιλοεπενδυτικούς προορισµούς της Ευρώπης.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, πραγµατοποιώντας το
όραµα του Πρωθυπουργού και µε τις εξαιρετικές ικανότητες των
ηγεσιών κάθε Υπουργείου, θέτει την Ελλάδα αναντίρρητα σε µια
τροχιά αναπτυξιακής έκρηξης, σε µια θέση ισχύος στις διεθνείς
και περιφερειακές εξελίξεις και αναµφίβολα στη σωστή πλευρά
της ιστορίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Φάµελλος εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µιλώντας για το
εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, µας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι χθες
στο διάγγελµα του κ. Μητσοτάκη, αλλά και σήµερα το πρωί στη
συνέντευξη των Υπουργών δεν βρέθηκε ένας να πει για την καταπολέµηση της ακρίβειας, για τη µείωση της αισχροκέρδειας.
Δεν πήρε κανένα µέτρο η Κυβέρνηση για τη µείωση της ακρίβειας ούτε χθες στο διάγγελµα του Πρωθυπουργού ούτε σήµερα
στις τοποθετήσεις των Υπουργών.
Συνεχίζει για όγδοο µήνα να µην αντιµετωπίζει τα θέµατα αισχροκέρδειας, αλλά πόσο υποκριτικό είναι να ζητάει ο Πρωθυπουργός -και να περηφανεύεστε- µέτρα από την Ευρώπη για την
αντιµετώπιση της αισχροκέρδειας και ο ίδιος να µην παίρνει κανένα µέτρο, ούτε καν να ψελλίζει τις λέξεις αισχροκέρδεια, ακρίβεια και ουρανοκατέβατα κέρδη; Η Κοµισιόν το ζητάει πλέον,
εδώ τσιµουδιά και έξω τάχατες διεκδικείτε µέτρα.
Επί της ουσίας η Κυβέρνηση στηρίζει τα ουρανοκατέβατα
κέρδη στην ενέργεια, όπως καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ από τον Αύγουστο του 2021. Ο κ. Κάπρος καθηγητής του Μετσόβιου, εγνωσµένου κύρους, από το Σεπτέµβριο κάνει λόγο για
ουρανοκατέβατα κέρδη. Η ελληνική βιοµηχανία επισήµως καταγγέλλει και χειραγώγηση των τιµών αλλά και ότι θα σταµατήσει
την παραγωγή της, αλλά ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί
την ακρίβεια. Ενώ πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν εφαρµόσει
εδώ και µήνες πλαφόν και στην τιµή της λιανικής και της χονδρικής, αλλά και στο αέριο, ο κ. Μητσοτάκης τίποτα, στέλνει γράµµατα στην κ. Φον Ντερ Λάιεν.
Η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ρουµανία έχουν εφαρµόσει µέτρα και όριο τιµής. Μάλιστα στη Γαλλία έχει τεθεί 4%
όριο στις αυξήσεις των τιµών ρεύµατος. Έγινε αύξηση µετοχικού
κεφαλαίου στην κρατική EDF και συµµετείχε το δηµόσιο, όχι εδώ
που την παραδώσατε σε ιδιώτες. Μάλιστα στη Γαλλία υπάρχει
και πλαφόν στην τιµή του φυσικού αερίου ως το τέλος του 2022.
Σε ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση η ιδεοληπτική και νεοφιλελεύθερη Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας κάνει αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και δεν συµµετέχει, αλλά θεοποιεί τα κέρδη της
ΔΕΗ στο Χρηµατιστήριο.
Αναρωτιέµαι, µε τα κέρδη της ΔΕΗ στο Χρηµατιστήριο θα πληρώσουν τους λογαριασµούς οι κάτοικοι των περιοχών σας ή µε
τα µπόνους των «γαλάζιων» παιδιών θα πληρώσουν τους λογαριασµούς στο αέριο ή στη ΔΕΗ ή στους οποιουσδήποτε παρόχους ρεύµατος;
Την ίδια ώρα που άλλες χώρες ψηφίζουν και φορολόγηση ουρανοκατέβατων κερδών και υποχρεωτικά διµερή συµβόλαια, παράδειγµα στη Ρουµανία, που δίνουν σταθερότητα στην αγορά
και στους λογαριασµούς και ενώ η Ρουµανία ψήφισε ακόµα και
φορολόγηση των κερδών πάνω από τα 91 ευρώ τη MWh, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη παίρνει πόρους από το κλίµα, αλλά και
λεφτά από τους λογαριασµούς των καταναλωτών για να επιδοτήσει την ακρίβεια. Γιατί από λεφτά που έπρεπε ήδη να µειωθούν
στους λογαριασµούς, όπως είναι τα ΥΚΩ, το ΕΤΜΕΑΡ, πληρώνεται αυτό το λεγόµενο υπερπλεόνασµα και δίνεται µέσα από την
επιδότηση, αλλά βάζει πλάτη στη χειραγώγηση των τιµών.
Και οι εξαγγελίες Μητσοτάκη το 2021 στην Έκθεση ότι θα
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υπάρχει πρώτον αυστηρός έλεγχος του ανταγωνισµού και ότι θα
επιδοτηθεί τουλάχιστον το 80% της αύξησης των λογαριασµών
είναι ψέµατα. Το ξέρετε από τους ψηφοφόρους σας. Δεν έχουν
δοθεί τα λεφτά αυτά και δεν το βάζει µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ας ξεκινήσουµε να λέµε νούµερα. Η ΕΒΙΚΕΝ, η Ένωση Βιοµηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας µιλάει για ολιγοπωλιακή αγορά
και χειραγώγηση τιµών. Ρωτήστε τους. Η Κοµισιόν -επίσηµο έγγραφο- µιλάει για αυξανόµενη εξάρτηση της Ελλάδας από το φυσικό αέριο, παρ’ ότι γίνεται µείωση του ποσοστού εξάρτησης και
χρήσης φυσικού αερίου στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ, της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας από
εσάς τοποθετήθηκε. Μιλάει για εξάρτηση από το φυσικό αέριο,
απουσία της προθεσµιακής αγοράς και των διµερών συµβολαίων. Κάναµε ερώτηση στον Υπουργό, δεν δέχεται να τα εφαρµόσει.
Η ψευτοπράσινη Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έχει
προσδέσει την ηλεκτροπαραγωγή στο ορυκτό εισαγόµενο και
πανάκριβο φυσικό αέριο για να κλείσει τα δηµόσια λιγνιτικά εργοστάσια και όχι για να πάµε στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
και το ξέρει πολύ καλά η δυτική Μακεδονία, που ήδη µετράει τέσσερις χιλιάδες ανέργους.
Και µάλιστα –προσέξτε!- τους πόρους από το κλίµα, αλλά και
τα λεφτά που µπορεί να πάνε στους καταναλωτές, παραδείγµατος χάριν από τη µείωση των ΥΚΩ λόγω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, τα χρησιµοποιείτε για να χρηµατοδοτήσετε την
αισχροκέρδεια που καθοδηγείται από τις µονάδες φυσικού αερίου. Δηλαδή από πόρους για το κλίµα, χρηµατοδοτείτε µονάδες
ορυκτού καυσίµου! Τα λέω για να καταλάβετε πόσο ψέµατα είναι
το «πράσινο προσωπείο».
Εδώ και µήνες έχουµε αναδείξει το θέµα του κόστους, κυρία
Πρόεδρε, σε πολλές επαγγελµατικές οµάδες, αρτοποιεία,
εστίαση, µικρές επιχειρήσεις. Έρχεται η Κυβέρνηση σήµερα και
ανακοινώνει µέτρα για τον Απρίλιο, που θα έρθουν στους λογαριασµούς τον Μάιο. Εγώ ρωτώ πώς θα ζήσουν µέχρι τότε οι
επαγγελµατίες; Χθες η Οµοσπονδία Αρτοποιών µάς είπε ότι κλείνουν τα µαγαζιά, το ίδιο και η Ένωση των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης- Αποχέτευσης.
Όµως προσέξτε: Ποια είναι η επιδότηση; Με ρήτρα αναπροσαρµογής του Απριλίου περίπου στα 300 ευρώ, µε τις τιµές µέχρι
τώρα, δίνετε εσείς αύξηση και πάει στα 130. Δηλαδή σε έναν
αγρότη ή σε µια δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης τι θα γίνεται; Θα
έρχεται 1.000 ευρώ το ρεύµα στον αγρότη, 2.700 η ρήτρα και
εσείς θα δίνετε επιδότηση 1.000 ευρώ. Αντίστοιχα και στη δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης 10.000 το ρεύµα, 30.000 η ρήτρα αναπροσαρµογής, επιδότηση 10.000.
Και πώς θα ζήσουν; Πώς θα λειτουργήσουν; Θα κλείσουν;
Εκτός αν θέλετε έτσι να πουλήσετε και τις ΔΕΥΑ από την πίσω
πόρτα και να αφανίσετε και τον κλήρο του µικρού αγρότη. Αυτό
είναι ο λόγος για τον οποίο η Κυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει
το συντοµότερο, γιατί κάνετε κακό πλέον σε όλη την οικονοµία
και σε όλη την κοινωνία.
Θέλω όµως να σχολιάσω και το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Κύριε Υφυπουργέ, δεν αναφέρεστε στο νέο ΕΣΠΑ, ας µην κοροϊδευόµαστε. Δεν έχετε κανέναν αναπτυξιακό προγραµµατισµό,
καµµία στρατηγική κατεύθυνση επενδύσεων. Έχετε το οργανωτικό πλαίσιο των υπηρεσιών. Και πάλι όµως στα διοικητικά θέµατα έχετε µια περίεργη διάσπαση. Φεύγει ένα κοµµάτι για το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αναρωτιέµαι, θέλει ο κ.
Πιερρακάκης να διαχειριστεί µόνος του τους πόρους του ΕΣΠΑ;
Όλοι οι άλλοι Υπουργοί γιατί δέχονται να είναι στην οµπρέλα του
Υπουργείου Ανάπτυξης; Δεν σας θίγει εσάς αυτό προσωπικά;
Εκτός αν θέλει ο κ. Πιερρακάκης να πετύχει το Βατερλό του Κτηµατολογίου. Έχει καταστραφεί το Κτηµατολόγιο σε όλη την Ελλάδα µε δική του ευθύνη, γιατί έχετε Βατερλό στο Κτηµατολόγιο.
Υπάρχουν κι άλλα θέµατα, όπως το Ταµείο Ανάκαµψης εκτός
του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο πολιτικός έλεγχος και ο κοµµατικός διορισµός προϊσταµένων, η ιδιωτικοποίηση των ελέγχων, η
έλλειψη ισοτιµίας των εργαζοµένων, η περίεργη εξαίρεση από
τις δηµόσιες συµβάσεις του «ELEVATE GREECE».
Θέλω να αναφερθώ λίγο και στην ειδική υπηρεσία του «INTERREG» στη Θεσσαλονίκη. Με το νοµοσχέδιο αυτό η Κυβέρνηση
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θέλει να καταργήσει την ειδική υπηρεσία του «INTERREG» στη
Θεσσαλονίκη. Είπε ο Υπουργός όχι, µόνο µε δική του δήλωση.
Δεν το λέει το νοµοσχέδιο µέσα. Γιατί; Ενώ υπάρχει ήδη µια υπηρεσία του «INTERREG», δηµιουργείται µια άλλη για το επόµενο.
Δεν προβλέπεται όµως ούτε ότι θα έχει περιφερειακή έδρα ούτε
ότι θα µείνουν οι εργαζόµενοι.
Αν, λοιπόν, είστε αληθινός στις δηλώσεις σας, εµείς καταθέτουµε µία πρόκληση. Κάντε τώρα νοµοτεχνική διόρθωση και
γράψτε ότι θα υπάρχει συνέχεια των εργαζοµένων στη νέα υπηρεσία και ότι θα έχει περιφερειακές έδρες η νέα υπηρεσία, γιατί
υπάρχουν έδρες του «INTERREG» και σε άλλες περιοχές.
Σηµειώνω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι από το 2005 ουδέποτε υπήρξε απώλεια πόρων σε αυτή την υπηρεσία και µε χιλιάδες ελέγχους ποτέ δεν καταγράφηκε ένα εύρηµα που να δείξει
ότι κάτι πάει στραβά.
Άρα, υπάρχει µία αρνητική βούληση της Κυβέρνησης πίσω
από αυτό το σχέδιο και, µάλιστα, είναι κακοπροαίρετη και κατά
των εργαζοµένων που δουλεύουν εκεί. Γιατί η ρύθµιση αυτή αφήνει µόνο έξω αυτούς τους εργαζόµενους δεν αναφέρεται σε
άλλη ειδική υπηρεσία.
Θέλουµε, λοιπόν, ρητή τροποποίηση ότι θα υπάρχει παραµονή
της υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη -τώρα πρέπει να το κάνετε
αυτό, κύριε Υφυπουργέ- και ότι θα υπάρχει οµαλή µετάβαση των
εργαζοµένων στη νέα υπηρεσία.
Θεωρώ ότι πέρα από την διάθεσή σας να τακτοποιήσετε «γαλάζια» παιδιά ως διευθυντές -γιατί αυτό κάνετε σε αυτό το νοµοσχέδιο- πρέπει να εξασφαλίσετε, τουλάχιστον, ότι δεν είναι
µέληµά σας να απολύσετε τους εργαζόµενους στο «INTERREG»
Θεσσαλονίκης. Για να το αποδείξετε, λοιπόν, θα κάνετε τώρα νοµοτεχνικές τροποποιήσεις. Και για την έδρα, κυρία Πρόεδρε, ζητάµε τροποποίηση και για την παραµονή των εργαζοµένων. Γιατί
οι εργαζόµενοι ήρθαν εδώ στη συζήτηση και κατέθεσαν ένα πολύ
συγκεκριµένο υπόµνηµα, το οποίο το καταθέτω και εγώ, κυρία
Πρόεδρε, που µπορεί ξεκάθαρα να υιοθετηθεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάµελλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι δύο άρθρα. Τα έχουµε σηµειώσει. Είναι πολύ σωστά.
Είναι το άρθρο 9 και το άρθρο 65, που εξασφαλίζουν και τη συνέχεια της υπηρεσίας, που µας ενδιαφέρει όλους και ενδιαφέρει
και όλους τους φορείς της αυτοδιοίκησης και της ανάπτυξης στη
Θεσσαλονίκη και τους εργαζόµενους.
Έτσι, λοιπόν, θα εξασφαλίσουµε ότι θα έχουµε τεχνογνωσία
και ότι οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν ένα εχέγγυο για την επόµενη
περίοδο και για την υπηρεσιακή τους ζωή αλλά και για την οικογενειακή τους ζωή. Εκτός αν ενδιαφέρεστε µόνο για τα «γαλάζια»
παιδιά που θα γίνουν διευθυντές. Είναι κι αυτός ένας λόγος για
τον οποίο πρέπει να τα «µαζεύετε» το συντοµότερο.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας έχει ο κ. Κωτσός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, παρακολουθώ εδώ και ώρα την αγωνιώδη προσπάθεια των οµιλητών της
Αντιπολίτευσης να απαξιώσουν τα πολύ γενναία, αλλά και στοχευµένα µέτρα που έχει πάρει η Κυβέρνησή µας προκειµένου να
σταθεί στο πλευρό της κοινωνίας, στο πλευρό των ευάλωτων νοικοκυριών, στο πλευρό των επιχειρήσεων, στο πλευρό των αγροτών.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν αναγνωρίζετε ότι βιώνουµε µια πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση που εν πολλοίς σχετίζεται και µε την εµπόλεµη κατάσταση στην Ανατολική Ευρώπη;
Δεν αναγνωρίζετε ότι από τον Σεπτέµβρη - Οκτώβρη που οι αγορές προεξοφλούσαν αυτή την πολεµική εµπλοκή και είχαν προχωρήσει σε ανατιµήσεις των τιµών ενέργειας, µε κορύφωση,
βεβαίως, τη σύρραξη, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, η
Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει πάρει γενναία µέτρα
και, µάλιστα, στοχευµένα µέτρα, προκειµένου να σταθεί στο
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πλευρό της κοινωνίας; Πάνω από 3,7 δισεκατοµµύρια ευρώ στοχευµένων µέτρων έχουν ανακοινωθεί προς αυτή την κατεύθυνση.
Επίσης, πολύς λόγος γίνεται, λέει, για την ιδιωτικοποίηση της
ΔΕΗ, ιδιαίτερα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Συνάδελφοι, ξεχνάτε τι ΔΕΗ παραδώσατε το 2019; Ζηµιές το
2018 πάνω από 800 εκατοµµύρια ευρώ, ζηµιές το 2019
1.100.000.000 ευρώ, µία ΔΕΗ έτοιµη να καταρρεύσει, µία ΔΕΗ
που δεν είχε τη δυνατότητα να αντικαταστήσει ούτε έναν µετασχηµατιστή ούτε έναν στύλο. Αυτή η ΔΕΗ είχε µέλλον, είχε προοπτική; Θα µπορούσε µε αυτή τη λογική που εσείς διοικήσατε τη
ΔΕΗ σήµερα να σταθεί απέναντι σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη
ενεργειακή κρίση; Μήπως ξεχνάτε ότι φέτος η ΔΕΗ αναφορικά
µε τα κέρδη της οριακά βρίσκεται στις ζηµιές, διότι διέθεσε όλο
της το πλεόνασµα προκειµένου να στηρίξει την ενεργειακή φτώχεια;
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κατανοώ ότι ο ρόλος της
Μειοψηφίας, της Αντιπολίτευσης, είναι η προσπάθεια να απαξιώσει την Κυβέρνηση. Λόγοι ελάχιστης αξιοπιστίας, όµως, και αξιοπρέπειας επιβάλλουν, αν µη τι άλλο, να υπάρχει µια µίνιµουµ
αναγνώριση αυτής της προσπάθειας, της πολύ σκληρής προσπάθειας που κάνει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, του
Κυριάκου Μητσοτάκη τριάντα µήνες όντας στη διακυβέρνηση
της χώρας και έχοντας να αντιµετωπίσει τέσσερις, και µαζί µε
την πολεµική κρίση, πέντε πολύ σοβαρές κρίσεις:
Την κρίση των µεταναστών τον Μάρτη του 2020 στον Έβρο,
όπου το όλο ζήτηµα αναδείχθηκε ως ευρωτουρκικό και όχι ως
ελληνοτουρκικό, φέρνοντας στην Ελλάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, µε το διεθνές κύρος και τη διεθνή αναγνώριση που έχει, το
σύνολο της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Την υγειονοµική κρίση, την κρίση της πανδηµίας, όπου και εκεί
η Κυβέρνησή µας δαπάνησε 43 δισεκατοµµύρια ευρώ προκειµένου να σταθεί στο πλευρό των νοικοκυριών, των ανέργων, των
εργαζοµένων, των επιχειρήσεων, των αγροτών, στηρίζοντας
τους αποφασιστικά.
Την κλιµατική κρίση, που έχει δηµιουργήσει πλείστα όσα προβλήµατα, και κατά τη διάρκεια του χειµώνα και κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού µε την απορρύθµιση του περιβάλλοντος.
Την ενεργειακή κρίση, που, όπως ανέφερα, ξεκίνησε από τις
αρχές του φθινοπώρου, λόγω του ότι οι αγορές προεξοφλούσαν
αυτή τη σύρραξη στην Ανατολική Ευρώπη. Και, βεβαίως, πλέον
την επιδείνωση όλης αυτής της διαδικασίας µέσα από την εµπόλεµη σύρραξη.
Και, βέβαια, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκαν επάξια απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις. Και ξέρετε τι λέει ο Έλληνας πολίτης και η ελληνική
κοινωνία: «Ευτυχώς όλα αυτά τα ζητήµατα έπεσαν στα χέρια του
Μητσοτάκη και της Νέας Δηµοκρατίας και µπορούµε και στεκόµαστε όρθιοι».
Έρχοµαι τώρα στο σηµερινό νοµοσχέδιο.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ως Δήµαρχος για είκοσι
ένα χρόνια έχω ζήσει τέσσερα κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Κοινός παρονοµαστής όλων αυτών ήταν η έλλειψη θεσµικής µνήµης
από το κράτος, αγαπητέ Υπουργέ. Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης αυτών των προγραµµάτων διαπίστωνα τις ίδιες παθογένειες, τις ίδιες αδυναµίες να επαναλαµβάνονται και πολλές
φορές τις καλές πρακτικές να µην αξιοποιούνται.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ τι µου είπε ένας εξαιρετικός τεχνοκράτης
όταν ως µέλος της ΚΕΔΕ συµµετείχα στην Εθνική Επιτροπή Παρακολούθησης Προετοιµασίας του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης και έβλεπα ξανά τις ίδιες παθογένειες να αναµοχλεύονται. Τότε µου είχε πει ο Πάνος Μαΐστρος, για όσους τον ξέρουν:
«Μη στεναχωριέσαι, Δήµαρχε. Δυστυχώς, το public management, η δηµόσια διοίκηση, στην Ελλάδα βασίζεται σε δύο µεθόδους και ένα αξίωµα. Η πρώτη µέθοδος είναι ότι όσο είναι νωρίς
τα πράγµατα, ιδιαίτερα στις αρχές των προγραµµατικών περιόδων, έχει ο Θεός: Ραστώνη, καθυστερήσεις, γραφειοκρατία. Η
δεύτερη µέθοδος, όσο πλησιάζουµε προς το τέλος και αρχίζουν
και πιέζουν οι απορροφητικότητες, όσο πλησιάζουµε στο ν+2,
είναι το «γιούρια να προλάβουµε», ό,τι προλάβουµε την τελευταία στιγµή να κάνουµε». Και επίσης µου είπε ότι «το αξίωµα που
εδράζεται όλη αυτή η διαδικασία του public management στην
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Ελλάδα έχει να κάνει µε το ότι πιστεύουµε ότι η Ελλάδα ποτέ δεν
πεθαίνει».
Να, λοιπόν, που η Ελλάδα από το 2010 και µετά η Ελλάδα βρέθηκε σε πολύ δύσκολη κατάσταση και πρέπει να εξορθολογίσουµε και να εκσυγχρονίσουµε τις διαδικασίες µας, προκειµένου
η επόµενη προγραµµατική περίοδος να είναι εξόχως παραγωγική, εξόχως αποτελεσµατική και να δώσει το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσµα στην κοινωνία, τους πολίτες, την τοπική αυτοδιοίκηση, συνολικά στο κράτος µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Και αυτό επιχειρεί µέσα από το νοµοσχέδιο που παρουσιάζουµε σήµερα η Κυβέρνησή µας: Αντιµετώπιση δυσλειτουργιών
και προσαρµογής στους νέους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων και, κυρίως, στις
διαδικασίες παραγωγής έργων. Έγκαιρη ωρίµανση έργων, ένα
µεγάλο ζήτηµα που πάντα ταλαιπωρούσε την ελληνική δηµόσια
διοίκηση, όπου συνήθως προσπαθούσαµε να κάνουµε µελέτες
σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα για να απορροφήσουµε
έργα, ενώ ο κανόνας ποιος είναι; Μακρά µελέτη ενός έργου και
σωστή υλοποίηση του έργου, µείωση της γραφειοκρατίας, µεγάλο ζήτηµα που επιτέλους θα πρέπει να το καταπολεµήσουµε,
προφανώς εφαρµογή συνεκτικής πολιτικής των δικαιούχων και,
βεβαίως, τελικά αποτελεσµατική αντιµετώπιση των περιστάσεων
που απαιτούν οι συνθήκες.
Είµαι βέβαιος ότι κι εσείς κατά βάθος συµφωνείτε µε αυτές τις
διαδικασίες και είµαι βέβαιος ότι θα θέλατε να µπορείτε να ψηφίσετε το σηµερινό νοµοσχέδιο. Σας καλώ να υπερβείτε τις
όποιες µικροκοµµατικές και µικροπολιτικές αγκυλώσεις και σκοπιµότητες και να το κάνετε. Θα είναι ελάχιστο δείγµα αξιοπρέπειας, αξιοπιστίας και γενναιότητας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Αµανατίδης από τη Νέα Δηµοκρατία και να ετοιµάζεται η
κ. Γιαννακοπούλου από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, η χώρα µας βαδίζει
µπροστά µε όραµα, µε στρατηγική, µε στόχους, µε πρόγραµµα,
µε τα αναγκαία µέσα και µε διασφαλισµένους πόρους.
Το ζητούµενο είναι η γρήγορη, η ταχεία µετεξέλιξη αυτών των
δεδοµένων σε έργο, µε εστίαση στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα
και στις εγγενείς δυνατότητες της χώρας. Αυτό µπορεί να γίνει
πράξη µε την κινητοποίηση των συντελεστών της ανάπτυξης,
χωρίς περιορισµούς και µε ξεκάθαρους κανόνες που θα υποστηρίζονται από ένα σύστηµα διοίκησης, το οποίο θα υπακούει βέβαια στο ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο το οποίο και θα το
εξειδικεύει και θα το προσαρµόζει στα τοπικά, στα εθνικά δεδοµένα.
Βασικό εργαλείο είναι ο ολιστικός σχεδιασµός ο οποίος παίρνει υπεραξία από ένα συνεπές σύστηµα διακυβέρνησης, ένα συνεπές σύστηµα διοίκησης, µε κανόνες, διαδικασίες, διεπαφές,
χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και, κυρίως, µέσα από τη συµπληρωµατική διατοµεακή και διαταµειακή δράση. Είναι ένας σχεδιασµός που ενισχύει την άποψη -και πιστεύω κι εγώ ακράδαντα- ότι
η αγροτική ανάπτυξη, η ανάπτυξη της υπαίθρου αλλά και της αλιείας, αποτελούν δράσεις περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό ζητούµενο είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοµέων παραγωγής και της χώρας µας γενικότερα. Εποµένως, ο σχεδιασµός και η χρήση των πόρων θα
πρέπει να εξυπηρετούν αυτόν ακριβώς τον στόχο, να κινητοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπινους και υλικούς
πόρους και, κυρίως, την ιδιωτική οικονοµία ως ένα µέσο για περισσότερες και καλύτερα αµειβόµενες θέσεις εργασίας.
Αυτά τα παραπάνω, λοιπόν, εξυπηρετεί το παρόν σχέδιο νόµου
µε συνέπεια, επιτρέψτε µου να πω µε συνοχή, µε δυνατότητα
αναπροσαρµογής στα πραγµατικά δεδοµένα -ευέλικτο εποµένως- και µε τον τρόπο αυτό ενισχύει τη χρησιµότητά του.
Επιπρόσθετα, προωθεί και τη συµπληρωµατική δράση µε την
αξιοποίηση χρηµατοδοτικών πόρων, ακόµη κι αν έχουν διαφορετικούς βαθµούς επιλεξιµότητας, έτσι ώστε να κατευθύνονται
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προς µία συνισταµένη, το ζητούµενο, δηλαδή, της τοπικής και
περιφερειακής ανάπτυξης. Ειδικότερα, τα προγράµµατα τα
οποία περιλαµβάνονται στο σχέδιο νόµου εξυπηρετούν έναν
κοινό στόχο όπως είπα νωρίτερα και βρίσκονται κάτω από την
οµπρέλα του εταιρικού συµφώνου περιφερειακής ανάπτυξης,
του γνωστού ΕΣΠΑ και έχουµε επίσης και τα αντίστοιχα των Ταµείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων.
Δεύτερον, ο διαχωρισµός σε εθνικά και περιφερειακά προγράµµατα είναι σαφής στο κείµενο. Οδηγεί στην κατανοµή
ρόλων ανάλογα µε τη συνδετότητα των έργων και την ικανότητα
των φορέων υλοποίησης. Με τον τρόπο αυτό τι πετυχαίνουµε;
Ενισχύουµε την επικουρικότητα και τον σηµαντικό ρόλο της τοπικής εταιρικής σχέσης στη µετεξέλιξη των περιοχών τους.
Η ανάγκη τώρα για διασυνοριακή συνεργασία στηρίζεται από
δεκατρία προγράµµατα θεµατικού χαρακτήρα, ενώ διακριτή
θέση κατέχει το τοµεακό πρόγραµµα της δίκαιης αναπτυξιακής
µετάβασης µε δικούς του πόρους και δική της διαχειριστική
αρχή.
Όπως ανέφερα και εισαγωγικά, η αγροτική ανάπτυξη αποτελεί
επί της ουσίας δράση περιφερειακής ανάπτυξης. Γι’ αυτόν το
λόγο συναρθρώνεται στο ίδιο σύστηµα διακυβέρνησης αλλά µε
δικούς του κανόνες επιλεξιµότητας. Εποµένως, η Κοινή Αγροτική
Πολιτική αποκτά υπεραξία στο πλαίσιο µιας υπαίθρου σε κινητικότητα ως αλληλοσυµπληρούµενη και µε τους πόρους των
άλλων ταµείων. Ο στόχος, λοιπόν, για µία πολύ λειτουργική, περιβαλλοντικά βιώσιµη και οικονοµικά αποδοτική ελληνική περιφέρεια εξυπηρετείται από την ένταξή της σε αυτόν ακριβώς τον
συνολικό σχεδιασµό.
Τέταρτον, καθορίζονται µε σαφή τρόπο οι αρµόδιες διαχειριστικές αρχές των προγραµµάτων, αξιοποιώντας την αποκτηθείσα
εµπειρία, τις κανονιστικές προβλέψεις και τους περιορισµούς.
Καθορίζονται µε σαφήνεια οι διαχειριστικές αρχές και ο ρόλος
τους. Με σκοπό τώρα την αποκεντρωµένη εφαρµογή των προγραµµάτων προβλέπεται η ύπαρξη και λειτουργία ενδιάµεσων
φορέων διαχείρισης, οι οποίοι µε την απόφαση ορισµού τους
αναλαµβάνουν τµήµατα του του ρόλου των διαχειριστικών
αρχών.
Ρυθµίζονται, επίσης, ζητήµατα λογιστικής παρακολούθησης
των προγραµµάτων καθώς και οι κανόνες λειτουργίας τους. Προβλέπονται οι αρχές ελέγχων, οι αρµοδιότητές τους και η εσωτερική τους οργάνωση.
Οι αρµόδιες αρχές και δράσεις για τον συντονισµό και την
εφαρµογή του ΕΣΠΑ περιγράφονται επίσης και στο πλαίσιο αυτό
είναι πολύ σηµαντικός ο ρόλος της Εθνικής Αρχής Συντονισµού.
Προβλέπονται, επίσης, ρυθµίσεις για τον συντονισµό και τη
διαχείριση των χρηµατοδοτικών µέσων κατά την εφαρµογή των
ολοκληρωµένων χωρικών επενδύσεων, των γνωστών ΟΧΕ και
των ΟΧΕ της βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Η ορθή χρήση αυτών,
όπως είναι λογικό και η εµπειρία έχει δείξει, βελτιώνει κατά πολύ
την αποτελεσµατικότητα των διαθέσιµων πόρων.
Το ίδιο ισχύει και για το επιτυχηµένο µοντέλο της τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, όπως εκφράζεται στη χώρα µας, κυρίως, µέσω της εφαρµογής του
προγράµµατος «LEADER». Η περιγραφή των εφαρµοστέων διαδικασιών ακολουθεί, όπως είναι φυσικό, τις προβλέψεις του κοινοτικού κανονισµού. Το µοντέλο αυτό είναι σηµαντικό γιατί
συµβάλλει στην ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης, στην ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών και των οικονοµικών πόρων, στη
διασύνδεση των τοµέων παραγωγής µεταξύ τους, στη δικτύωση,
στην παροχή επί τόπου υπεραξίας στην τοπική παραγωγή, στις
συνεργασίες µέσα από έναν ολιστικό σχεδιασµό και µέσα από
ένα αποτέλεσµα που επέρχεται µε σχεδιασµό από τη βάση προς
τα επάνω. Τέλος, µε τον τρόπο αυτό προωθείται η τοπική εφαρµογή των πολιτικών µε µεγαλύτερο αποτέλεσµα.
Επιπρόσθετα, ενισχυτικά των δράσεων και τα προβλεπόµενα
θεµατικά δίκτυα στο σχέδιο νόµου που θα συνδέουν µεταξύ τους
περιοχές, πολιτικές, πόρους και στρατηγικές, µε σκοπό τη διάχυση των επιτευγµάτων και των καλών πρακτικών σε ένα περιβάλλον συνοχής, συναντίληψης, συντονισµού, ανταλλαγής
εµπειριών και γνώσης.
Οι επιτροπές παρακολούθησης θα µεριµνούν για την οµαλή
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και αποτελεσµατική υλοποίηση των πραγµάτων.
Η ρύθµιση για το προσωπικό στο άρθρο 42 εξασφαλίζει την
οµαλή υλοποίηση των προγραµµάτων, την ισότιµη µεταχείριση
και τις προϋποθέσεις ενεργότερη συµβολής των στελεχών. Προβλέπονται επιπρόσθετα και παρουσιάζονται αναλυτικά οι ρυθµίσεις για την εξειδίκευση, την ένταξη των πράξεων, τις
υπερδεσµεύσεις, τους ελέγχους των δηµοσίων συµβάσεων, τις
παρατυπίες, τις δηµοσιονοµικές διορθώσεις και µία σειρά άλλων
ρυθµίσεων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε µου στο σηµείο αυτό να τονίσω και λόγω της µακρόχρονης εµπειρίας µου στα αντίστοιχα
ζητήµατα ότι θέλει µεγάλη προσοχή το δευτερογενές πλαίσιο το
οποίο θα εφαρµόζει τον νόµο που ψηφίζουµε σήµερα. Πολλές
φορές µιλούµε για απλοποίηση αλλά δηµιουργούµε διαδικασίες
προκειµένου να ελέγξουµε την απλοποίηση και οδηγούµαστε σε
συνθετότητα.
Κλείνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, να πω ότι από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το παρόν σχέδιο νόµου είναι ένα πλαίσιο µε συνοχή και µε ρυθµίσεις που αποτελούν προϊόν ολιστικού
σχεδιασµού. Είναι στοχοπροσηλωµένο στο αποτέλεσµα µέσα
από διαδικασίες και ελέγχους. Αποτελεί ένα γόνιµο περιβάλλον
ενίσχυσης των πολιτικών για την ανάπτυξη και εποµένως των
αναµενόµενων επιπτώσεων. Είναι ένα όχηµα για τη µετάβαση της
χώρας µας στη νέα εποχή, σύνθετο και δύσκολο στη διαµόρφωσή του αλλά φιλικό στην εφαρµογή του.
Αφού, λοιπόν, αποδώσω τα εύσηµα σε όσους δούλεψαν γι’
αυτό, έχω λόγους να πιστεύω ότι θα τύχει της έγκρισης από µία
σηµαντική πλειοψηφία του ελληνικού Κοινοβουλίου. Με τις σκέψεις αυτές υπερψηφίζω το παρόν σχέδιο νόµου και σας καλώ να
κάνετε το ίδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Αµανατίδη, όπως πάντα στο χρόνο σας.
Καλείται στο Βήµα η κ. Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου από το
Κίνηµα Αλλαγής. Να ετοιµάζεται ο κ. Μαραβέγιας από τη Νέα
Δηµοκρατία.
Κυρία Γιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την ακρίβεια να καλπάζει, µε τις επιπτώσεις του πολέµου να είναι εµφανείς και µε έναν κορωνοϊό εκ νέου σε έξαρση,
το µέλλον της χώρας και δη των πολιτών τουλάχιστον το άµεσο,
αν µη τι άλλο προοιωνίζεται δυστυχώς δυσοίωνο.
Παγκόσµια Ηµέρα του Καταναλωτή προχθές και ο καταναλωτής υποφέρει. Η κατανάλωση πέφτει σε µια χώρα µε µισθούς
Βαλκανίων και τιµές Λουξεµβούργου, το εισόδηµα του Έλληνα
πολίτη εξαϋλώνεται ανάµεσα σε αυξήσεις βασικών προϊόντων,
καυσίµων, ενέργειας και ενοικίων. Τα µέσα νοικοκυριά πλέον όχι
απλά και µόνο τα ευάλωτα δεν µπορούν να τα βγάλουν πέρα.
Σειρά επιχειρήσεων δεν τα καταφέρνουν να ανταποκριθούν κατ’
αρχάς στους λογαριασµούς της ενέργειας και ταλαντεύονται αν
θα απολύσουν κόσµο ή αν θα αναστείλουν τη λειτουργία τους.
Δύσκολη κατάσταση και η κατάσταση επιδεινώνεται ακόµη περισσότερο, αφού υπάρχει µια πλήρης ασάφεια όσον αφορά τον
χρονικό ορίζοντα, όσον αφορά τη διάρκεια αυτής της κρίσης.
Χθες, µάλιστα, ακούσαµε για τα µέτρα στήριξης, για παροχές
στήριξης από τη µεριά του κυρίου Πρωθυπουργού. Τα µέτρα
όµως της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, έρχονται µε πολύ µεγάλη καθυστέρηση και πάντως σίγουρα δεν
αρκούν για την αντιµετώπιση των δυσµενών των δυσµενέστατων
συνεπειών της ενεργειακής κρίσης. Γιατί κοινωνικό κράτος σηµαίνει ολοκληρωµένες και όχι αποσπασµατικές πολιτικές στήριξης όσων έχουν πραγµατικά ανάγκη. Και για αυτό εµείς στο
Κίνηµα Αλλαγής καλούµε την Κυβέρνηση να αφήσει τα ηµίµετρα,
να υιοθετήσει επιτέλους τις προτάσεις µας για άµεση ανακούφιση και για στοχευµένη στήριξη των πλέον ευάλωτων πολιτών
µε πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρµογής, µε φορολόγηση των
υπερκερδών των ηλεκτροπαραγωγών.
Και αν ο κ. Πρωθυπουργός εννοεί ότι πρέπει και η αγορά να
συµµετέχει σε όλο αυτό το ζοφερό κλίµα το οποίο υπάρχει, ας
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το κάνει επιτέλους. Τι φοβάστε; Γιατί διστάζετε; Με µείωση του
ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά και µε µείωση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα, όπως κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία παραδείγµατος χάριν. Γιατί δεν
αρκεί, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, να επικαλούµαστε το
τι συµβαίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλά
καρτ. Δείτε τι γίνεται, λοιπόν, και µειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Και, βεβαίως, αύξηση του κατώτατου µισθού τώρα όχι µετά
από δυόµισι µήνες. Όταν θα το κάνετε τον Μάιο, πολύ απλά µε
τις διαρκείς ανατιµήσεις που υπάρχουν, -οι προβλέψεις λένε για
9% πληθωρισµό το επόµενο δίµηνο και για ανατιµήσεις των βασικών προϊόντων της τάξεως του 35% µε 40%- θα έχει φαγωθεί
οποιαδήποτε αύξηση και δεν θα έχει καµµία απολύτως σηµασία.
Κάντε το τώρα, λοιπόν, όπως επίσης και µε ένα νέο ΕΚΑΣ για
τους χαµηλοσυνταξιούχους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είναι απολύτως λογικό οι
οικονοµικές εξελίξεις και ο πόλεµος µονοπωλούν το ενδιαφέρον
όλων µας. Όµως σήµερα εδώ πέρα η Εθνική Αντιπροσωπεία έχει
κληθεί για να συζητήσει και να συζητήσουµε για ένα άλλο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης ειδικά όσον αφορά την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή των αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2021 - 2027 ή αλλιώς πιο απλά για το νέο ΕΣΠΑ. Το παρόν, λοιπόν, νοµοσχέδιο
είναι διαχειριστικό για τους ευρωκοινοτικούς πόρους που προέρχονται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταµεία
για τη νέα χρονική περίοδο 2021 ως το 2027.
Κατ’ αρχάς, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η ορθή διαχείριση
και η αξιοποίηση των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ θα πρέπει να
είναι αυτοσκοπός για όλους µας, για όλο το πολιτικό σύστηµα.
Γιατί το ζητούµενο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι απλά
και µόνο η απορρόφηση των πόρων. Το µεγάλο ζητούµενο και
το µεγάλο στοίχηµα βλέποντας και κοιτώντας και όλη την ιστορική διαδροµή µέχρι στιγµής είναι η στρατηγική, είναι η δίκαιη
και η έξυπνη αξιοποίησή τους, είναι η ευελιξία µε κανόνες διαφάνειας προκειµένου να µπορέσουµε να επιτύχουµε το µέγιστο
δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσµα. Και προκειµένου να µπορέσει
αυτό το αποτέλεσµα να αποτυπωθεί στην πραγµατική οικονοµία,
η δηµιουργία µιας γενικής αρχής συντονισµού συµφωνούµε ότι
ναι κρίνεται και είναι αναγκαία στην εξέλιξη των προγραµµάτων
και στην σοβαρή εκπροσώπηση της χώρας µας όσον αφορά το
νέο ΕΣΠΑ. Υπό αυτή την οπτική το φερόµενο νοµοσχέδιο κρίνεται κατ’ αρχάς ότι κινείται προς την σωστή κατεύθυνση.
Όλοι µας θα συµφωνήσουµε ασφαλώς ότι είναι θετικό, είναι
θετικό να καθορίζεται το πλαίσιο διακυβέρνησης και να θεσπίζονται κανόνες για την προγραµµατική περίοδο 2021 - 2027, κάτι
το οποίο είναι άλλωστε περισσότερο από επιτακτικό αλλά και επιβεβληµένο από τη συµφωνία µας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αναφορικά τώρα µε τη σύσταση της ανώνυµης εταιρείας µε
την επωνυµία Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, αυτό αποτελεί προφανώς µία σηµαντική εξέλιξη προκειµένου να µπορέσει
να υπάρξει µια αξιόπιστη καταγραφή των νεοφυών επιχειρήσεων
στη χώρα µας και να µπορέσει να υποστηριχθεί µια στοχευµένη
τεχνολογική πολιτική και πολιτική καινοτοµία τεκµηριωµένη για
τη στήριξη του τεχνολογικού οικοσυστήµατος.
Προσωπικά επίσης θα ήθελα να σταθώ σε ένα άλλο σηµαντικό
ζήτηµα που τουλάχιστον θεωρητικά θα µπορούσαµε να πούµε
ότι υλοποιείται. Και µιλάω για τη δηµιουργία τεχνικής βοήθειας
και δράσεων προς τους πιο αδύναµους δικαιούχους, δίνοντας
µία λύση σε όλους τους δικαιούχους οι οποίοι αντιµετωπίζουν το
θέµα υλοποίησης µετά την ένταξη στα προγράµµατα ΕΣΠΑ και
όλοι γνωρίζουµε ότι αυτό είναι κάτι επίσης πάρα πολύ σηµαντικό
για το οποίο πρέπει να δοθεί λύση και το οποίο κινείται στη
σωστή κατεύθυνση. Μένει βέβαια –και εκεί κρίνονται όλα- να
δούµε και την υλοποίηση όλων αυτών στην πράξη.
Εµείς στο Κίνηµα Αλλαγής επιζητούµε και χαιρετίζουµε την
απορρόφηση των πόρων από το ΕΣΠΑ. Αλλά ως πάντα θιασώτες
της ουσίας και όχι του φαίνεσθαι ή της επικοινωνίας, η απορρόφηση αυτή θα πρέπει πάντα να µπορεί να συνδέεται και από αναπτυξιακό αποτέλεσµα. Αυτό είναι το µεγάλο στοίχηµα.
Απορρόφηση µετά αξιοποιήσεως, λοιπόν, µε ουσιαστικό αποτέ-
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λεσµα στην οικονοµία της χώρας και στην ευηµερία των Ελλήνων
πολιτών.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ
την κ. Γιαννακοπούλου.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας από τη Νέα Δηµοκρατία και να ετοιµάζεται ο κ. Μπούµπας από την Ελληνική
Λύση.
Ορίστε, κύριε Μαραβέγια, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ, πολύ κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αντικείµενο της σηµερινής
συζήτησης είναι εξαιρετικά σηµαντικό για το µέλλον της εθνικής
οικονοµίας αλλά και για την πρόοδο της κοινωνίας µας. Το ΕΣΠΑ
της προγραµµατικής περιόδου 2021 - 2027 και το στρατηγικό
σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 - 2027 σε συνδυασµό µε το Ταµείο Ανάκαµψης που ήδη τρέχει, συναποτελούν
έναν νέο ευρωπαϊκό µηχανισµό χρηµατοδότησης µε κονδύλια
σχεδόν 100 δισ. ευρώ για την τρέχουσα πενταετία. Πρόκειται για
ένα πραγµατικά κολοσσιαίο αναπτυξιακό πρόγραµµα που όµοιό
του δεν έχει ξαναγνωρίσει η πατρίδα µας.
Η εξασφάλιση αυτών των πόρων πιστώνεται στην Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας και προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος διαπραγµατεύτηκε µε σοβαρότητα,
µε γνώση και µε αξιοπιστία, στοιχεία που είχαν λείψει, αν µου επιτρέπετε, την προηγούµενη περίοδο διακυβέρνησης 2015 -2019
και φαίνεται, δυστυχώς, ότι ακόµα λείπουν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέροµαι φυσικά στην προχθεσινή πρόταση του κ. Τσίπρα για τη
δηµιουργία ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την εποπτεία
και τον έλεγχο των χρηµατοδοτήσεων του Ταµείου Ανάκαµψης
και των πόρων του ΕΣΠΑ 2021 - 2027.
Αφήνω στην άκρη το γεγονός ότι ήδη υπάρχουν στη Βουλή
δύο επιτροπές που ασχολούνται ακριβώς µε αυτά τα αντικείµενα.
Ελπίζω ότι ο κ. Τσίπρας γνωρίζει την ύπαρξη των Διαρκών Επιτροπών Παραγωγής Εµπορίου και Οικονοµικών Υποθέσεων και
είµαι βέβαιος ότι τουλάχιστον τις έχει ξανακούσει. Ας υποθέσουµε όµως ότι αυτές οι δύο επιτροπές δεν ήταν από µόνες τους
αρκετές και ότι χρειάζεται και τρίτη. Μας λέει, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας ότι υπάρχουν µεγάλα, έκτακτα πακέτα χρηµατοδοτήσεων
για τα οποία θέλει και εκείνος να έχει λόγο για το πώς θα αξιοποιηθούν. Ας πούµε, λοιπόν, ότι αυτός είναι ο πιθανός στόχος
του ΣΥΡΙΖΑ να µπει, δηλαδή, σαν ενός είδους συνδιαχειριστής
µέσω αυτού του µηχανισµού στα κοινοτικά κονδύλια. Θα πρέπει
όµως να εξετάσουµε σε αυτό το σηµείο τι έκανε ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ σε αντίστοιχες περιστάσεις όταν είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας.
Και ξεκινώ µε την επίδοση της κυβέρνησης Τσίπρα στο προηγούµενο ΕΣΠΑ και σας παραπέµπω στους πίνακες απορρόφησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ που κατέθεσε
και εδώ, στα Πρακτικά της Βουλής, ο αρµόδιος Υπουργός κ. Γεωργιάδης τον περασµένο Δεκέµβριο. Εκεί αποκαλύπτεται ανάγλυφα η τραγική κατάσταση που επικρατούσε στην απορρόφηση
ευρωπαϊκών πόρων τον Ιούλιο του 2019, λίγες µέρες πριν από
τις εθνικές εκλογές. Ήµασταν, λοιπόν, τότε στη δέκατη ένατη
θέση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Σήµερα η Ελλάδα από τη δέκατη ένατη θέση έχει
ανέβει στην πρώτη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κι όταν λέµε
απορρόφηση µιλάµε για πληρωµές, µιλάµε για λεφτά, που πέφτουν στην πραγµατική οικονοµία και θα συνεχίσουν να χρηµατοδοτούν αναπτυξιακές δράσεις µέχρι το 2023. Πρόκειται,
λοιπόν, για µια τεράστια επιτυχία της Νέας Δηµοκρατίας, που όχι
µόνο κατάφερε να γυρίσει το τιµόνι, αποφεύγοντας τα βράχια
στα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγούσε µε µαθηµατική ακρίβεια το ΕΣΠΑ
αλλά και για την απόλυτη αντιστροφή του ναυαγίου, αφού η Κυβέρνηση Μητσοτάκη πέτυχε την κορυφαία επίδοση απορροφητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2021.
Υπάρχει και άλλο στοιχείο όµως που αποδεικνύει όχι µόνο την
αναποτελεσµατικότητα αλλά και την αδιαφάνεια που επικρατούσε επί ΣΥΡΙΖΑ στη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων.
Αυτές είναι οι έκτακτες χρηµατοδοτήσεις που έλαβε η πατρίδα
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µας για το µεταναστευτικό ύψους περίπου 1,6 δισεκατοµµυρίων
ευρώ. Τι συνέβη λοιπόν την περίοδο 2015 - 2019 µε την εποπτεία
και τον έλεγχο των ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων από την κυβέρνηση Τσίπρα;
Θα θυµίσω την έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης, της OLAF, περί κακοδιαχείρισης των πόρων
για το µεταναστευτικό που διατέθηκαν τότε στη χώρα µας και τις
ιστορίες άγριας δύσης, θα µπορούσαµε να πούµε, στο Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας, που ως τότε ήταν συναρµόδιο για τη φιλοξενία
και τη σίτιση των µεταναστών. Αυτή ήταν εποµένως η καλή διαχείριση του κ. Τσίπρα που προσδοκά να επαναλάβει και σήµερα µε
τις νέες κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις για την πατρίδα µας.
Φυσικά τα πάντα σε σχέση µε το ΕΣΠΑ ή την ΚΑΠ δεν αφορούν
τη λειτουργία της κυβέρνησης, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει και ο διοικητικός µηχανισµός, που είναι αρµόδιος για την καθηµερινή
διαχείριση των προγραµµάτων και τη γρήγορη υλοποίηση των
δράσεων που περιλαµβάνουν. Και είναι γεγονός ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις ο µηχανισµός αυτός παρουσίασε προβλήµατα,
το γνωρίζουµε καλά, όπως ράθυµη και υπερβολικά γραφειοκρατική λειτουργία, πολύπλοκες και βαριές δοµές και ούτω καθεξής.
Έτσι πλέον µε σκοπό την απλοποίηση και την επιτάχυνση της
διαδικασίας ένταξης πράξεων στο ΕΣΠΑ δεν προβλέπονται δεσµευτικές προθεσµίες ως προς την έγκρισή τους, ενώ επιπλέον
οι διαχειριστικές αρχές δεν απαιτείται να εξασφαλίζουν πριν την
ένταξη των πράξεων την ύπαρξη διοικητικής και επιχειρησιακής
ικανότητας των δυνητικών δικαιούχων.
Σε αντιστάθµισµα της έλλειψης τέτοιων εκ των προτέρων ελέγχων προβλέπεται η επαλήθευση από τη διαχειριστική αρχή ότι ο
δικαιούχος διαθέτει τους απαραίτητους χρηµατοδοτικούς πόρους για να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης υποδοµών ή παραγωγικών επενδύσεων, ώστε να διασφαλιστεί η
οικονοµική τους βιωσιµότητα στο µέλλον.
Εποµένως µε αυτό το νοµοσχέδιο το αρµόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης έρχεται όχι µόνο να απλοποιήσει το οργανωτικό σχήµα
αλλά και να ελαφρύνει τις διαδικασίες, κοιτώντας περισσότερο
το τελικό αποτέλεσµα και την ουσία. Ξεχωρίζω την καινοτόµο
διάταξη περί επιλεξιµότητας του ΦΠΑ για πράξεις των οποίων το
συνολικό κόστος είναι λιγότερο από 5 εκατοµµύρια ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ µε σκοπό την αποφυγή καθυστερήσεων στην υλοποίηση των πράξεων ελλείψει πόρων των
δικαιούχων για την απόδοση του ΦΠΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συζητούµενο νοµοσχέδιο
συµπυκνώνει σειρά επιλογών της Νέας Δηµοκρατίας, όπως είναι
η στήριξη της υγιούς και της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας,
την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτοµίας, την εισαγωγή
νέων µεθόδων παραγωγής, αλλά και νέων προϊόντων µε ελληνική
προστιθέµενη αξία. Καθοριστικό εργαλείο για την επίτευξη των
παραπάνω στόχων αποτελεί η ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη
αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων πόρων µε εγγυήσεις διαφάνειας και χρηστής διοίκησης. Αυτές ακριβώς τις προτεραιότητες
υπηρετεί και το νέο ΕΣΠΑ.
Στόχος µας παραµένει η επιτάχυνση της ανάπτυξης της χώρας
που το 2021 έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ. Όµως η ανάπτυξη και η
οικονοµική µεγέθυνση δεν είναι για τη Νέα Δηµοκρατία αυτοσκοπός. Σκοπός της Κυβέρνησης είναι η εξασφάλιση της ευηµερίας
για όλους. Μιας ανάπτυξης δίκαιης, µε καλύτερες δουλειές και
προοπτικές προόδου για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Και σε
αυτή την ανοδική πορεία η Νέα Δηµοκρατία θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες, στηρίζοντας σταθερά την κοινωνία
και την πραγµατική οικονοµία. Γι’ αυτόν το λόγο στηρίζουµε οι
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας αυτή τη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης υπερψηφίζοντας το νέο πλαίσιο διαχείρισης του ΕΣΠΑ.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Μαραβέγια.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Κωνσταντίνος Μπούµπας από την Ελληνική Λύση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
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Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανάπτυξη, αν
το δούµε ετυµολογικά, από το ανά και πτύσσω, που σηµαίνει διπλώνω, άρα ανάπτυξη µε βάση την ετυµολογία της λέξης σηµαίνει ξεδιπλώνω. Άρα εµείς πρέπει να ξεδιπλώσουµε, αν θέλουµε
να έχουµε µια ουσιαστική ανάπτυξη, για τα επόµενα χρόνια. Γιατί
το λάθος που γίνεται στην Ελλάδα και στην παρούσα Κυβέρνηση
είναι ότι άλλο είναι η οικονοµική µεγέθυνση και άλλο η οικονοµική
ανάπτυξη. Είναι διαφορετικές οι έννοιες.
Η οικονοµική µεγέθυνση µπορεί να γίνει βραχυπρόθεσµα. Η
οικονοµική ανάπτυξη θέλει το χρόνο της. Αν πάµε ιστορικά να
αναγάγουµε την ανάπτυξη, και οι δύο θεωρίες, δηλαδή και η νεοκλασική θεωρία αλλά και η µαρξιστική θεωρία, απέτυχαν. Γιατί
απέτυχαν; Η πρώτη ήθελε τον άνθρωπο να παράγει εξατοµικευµένα µε απώτερο σκοπό να αυξηθεί το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Η µαρξιστική τον ήθελε να είναι σε οµάδες. Γιατί αποτύχανε;
Διότι η µία άφηνε εντελώς άναρχα την παραγωγή και η άλλη
έβαζε αυστηρούς όρους στον έλεγχο, όπου δεν µπορούσε να
γίνει το προϊόν ανταγωνιστικό.
Άρα, λοιπόν, η έννοια της ανάπτυξης κατά τους επιστηµονικούς όρους, αν τους µελετήσουµε, εννοιολογικά έχει αλλάξει.
Πρέπει να πορευτούµε διαφορετικά. Αλλά όσα νοµοσχέδια και
αν φέρετε, αν δεν πάµε σε µία ορθή, λελογισµένη αξιοποίηση
των ανθρώπινων πόρων, το αποτέλεσµα δεν θα έχει επιτυχία,
διότι όλα έχουν έναν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα στον τοµέα
της ανάπτυξης.
Κάποτε ο Έσεν έλεγε ότι, για να βγει ένα πουλάκι από το αυγό,
πρέπει να σπάσει το αυγό. Το αυγό είναι ο κόσµος του. Άρα, λοιπόν, για να γεννηθεί κάποιος, πρέπει να σπάσει, να καταστρέψει
δηλαδή τον κόσµο του. Ποιος είναι ο κόσµος; Είναι η παλιά ιδεολογική έννοια στην Ελλάδα; Η γραφειοκρατία; Είναι οι πεπαλαιωµένες αντιλήψεις; Είναι, αν θέλετε, αυτές οι αντιπαραθέσεις,
οι κοινωνικές αντιξοότητες που αναπτύσσονται; Άρα, λοιπόν,
αυτά πρέπει να τα σπάσουµε.
Πώς πρέπει να πορευτούµε; Απλά πράγµατα. Ένας προπονητής βλέπει το έµψυχο δυναµικό του, εντοπίζει τα λάθη, τις αδυναµίες και τα προτερήµατα του. Ποιο είναι το προτέρηµα, µιας
και είναι εδώ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης; Είναι ο πρωτογενής τοµέας. Τι λέµε εµείς στην Ελληνική Λύση; Πορευόµεθα
µε πυρήνα τον πρωτογενή τοµέα.
Να δούµε, λοιπόν, τώρα τι σηµαίνει ΕΣΠΑ. Παλιά η έννοια του
όρου ήταν Εθνικό Σχέδιο Πλαισίου Ανάπτυξης. Τώρα έχει αλλάξει. Είναι Εθνικό Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Και µόνο η
λέξη περιφέρεια σηµαίνει ότι ενδυναµώνουµε τους δορυφόρους
νοµοτελειακά, για να λειτουργήσει ο πυρήνας. Χωρίς τη µαγνητική επιρροή της Σελήνης, δεν λειτουργεί ο πλανήτης µας, η Γη,
σε τροχιά και βαρύτητα. Πώς θα γίνει αυτό; Λέτε για νεοφυείς
επιχειρήσεις. Το να δίνεις 45 ή 50 ή 55 εκατοµµύρια στους νέους
αγρότες ηλικίας µέχρι σαράντα ενός ετών, για να επενδύσουν
στην ύπαιθρο και να µειωθεί το φαινόµενο της αστυφιλίας, από
µόνο του δεν λέει κάτι.
Άρα, λοιπόν, εδώ πρέπει να δούµε τι έχουµε και τι πρέπει να
αλλάξουµε. Πρέπει τάχιστα η Κυβέρνηση να πάει να εκµεταλλευθεί κάποια ευρωπαϊκά προγράµµατα και να βάλει σε συνδεδεµένες καλλιέργειες, όπως είναι ο αραβόσιτος. Σε λίγο θα έχουµε
µεγάλο πρόβληµα, διότι η Βουλγαρία προφασίζεται πολλά και
δεν µας αφήνει να εισάγουµε αραβόσιτο για ζωοτροφές. Το βρίσκουµε µπροστά µας.
Εγώ θα περίµενα σήµερα κάτι, που το ξέρει ο κ. Στύλιος. Με
βάση το Εθνικό Σχέδιο Πλαισίου Ανάπτυξης, το περιβόητο ΕΣΠΑ,
κύριε Υπουργέ, η επένδυση γίνεται στη λεγόµενη αγροδιατροφή:
από το αγρόκτηµα στο πιάτο. Τι διαβάζω, λοιπόν, από ευρωπαϊκές πηγές; Διαβάζω ότι υπάρχει το Ταµείο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας και ότι υπάρχει η αρµόδια επιτροπή, που λέγεται
Επιτροπή Επισιτιστικής Ασφάλειας. Η επιτροπή αυτή συνεδρίασε τον Ιούνιο του 2021 και λέει ότι πρέπει να αλλάξουµε τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά, προκειµένου να γίνει αυτό που λέει το
επιστηµονικό προσωπικό, το 25% να είναι πλέον βιολογικά προϊόντα σε ένα πεδίο Γηραιάς 400 εκατοµµυρίων καταναλωτών.
Η οικονοµική ανάπτυξη µε την ευρύτερη έννοια δεν σηµαίνει,
για παράδειγµα -µια και είναι επί των ηµερών η ενεργειακή κρίση, ότι, αν µια χώρα πάει σε αύξηση πετρελαίου, θα κάνει αναδιάρ-
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θρωση στην παραγωγή και σύνθεση του προϊόντος. Δεν γίνεται
τώρα εδώ.
Θα πρέπει, λοιπόν, για παράδειγµα, να ενισχυθεί ο πρωτογενής τοµέας µέσα από την αγροδιατροφή στο τυποποιητικό στάδιο. Αυτό προβλέπεται µέσα από το συγκεκριµένο πρόγραµµα
µε χρονικό ορίζοντα το 2027. Πρέπει να αδράξουµε, όµως, τώρα
την ευκαιρία, διότι ο χρόνος για τον αγροτοκτηνοτροφικό και τον
αλιευτικό τοµέα περνάει γρήγορα. Θα πρέπει να δούµε πώς πρέπει να πορευθούµε µε βιολογικά προϊόντα, για να έχουµε ένα ανταγωνιστικό προϊόν, να αποσυνδεθούµε, να υπερκεράσουµε
γραφειοκρατικά εµπόδια. Θα είναι µύρτιλα, αρώνια, κράνα, βουβαλίσιο γάλα που έχουµε και στο Νοµό Σερρών, ή γαϊδουρινό
γάλα; Αυτές είναι καινοτόµες προσπάθειες σε νεοφυείς αγροτοκτηνοτροφικής φύσεως επιχειρήσεις.
Ένα µεγάλο ζήτηµα είναι το λεγόµενο κουπόνι λιπάσµατος
που πρέπει να κάνετε. Διότι η Ιρλανδία µελετά, ανάλογα µε τον
τύπο λιπάσµατος και την ανάλογη καλλιέργεια, να υπάρχει ένα
εκπτωτικό κουπόνι στο λίπασµα, για να συγκρατήσει τις τιµές. Η
κάρτα του αγρότη. Μόνο µία τράπεζα την εκδίδει αυτή τη στιγµή.
Οι τράπεζες κρατούν τις επενδύσεις των αγροτών σαν εγγυητικό
κεφάλαιο. Αλλά δώστε και ένα χαµηλότοκο δάνειο. Πιέστε και τις
υπόλοιπες τράπεζες να εκδώσουν επιτέλους το κουπόνι του
αγρότη.
Να πάµε στους κτηνοτρόφους; Δεν φτάνει ο χρόνος. Το να επιδοτείτε τα µοσχάρια και όχι η γέννα της αγελάδας ευτυχώς δεν
έχει γίνει, αλλά, κύριε Στύλιο, να το δείτε, διότι θα ανοίξει η κερκόπορτα, για να επιδοτείται κάθε εισαγωγή µόσχου από έξω, ενώ
πρέπει να προστατέψουµε τις ελληνικές ράτσες.
Βέβαια για να είµαστε ρεαλιστές, πρέπει να ξεκαθαρίσει ένα
µητρώο εκεί. Δηλαδή, δεν είναι µόνο το καθαρόαιµο µητρώο
αγροτών. Να δούµε και την πραγµατική καλλιέργεια. Δηλώνει ο
ένας των άλλων, τα στρέµµατα γυρνάνε, κάνουν βόλτες, χωρίς
να έχουµε, όµως, µια πραγµατική καλλιέργεια του προϊόντος.
Στο λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, που αποµένει, θέλω να πω το
εξής. Τίθεται ένα πάρα πολύ µεγάλο ζήτηµα, κύριε Στύλιο, -δράττοµαι της ευκαιρίας- µε τους µελισσοκόµους. Γι’ αυτό έχει µερίδιο ευθύνης και ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι. Διότι υπάρχει µια υπουργική
απόφαση, η υπ’ αριθµόν 104/7056/2015, που δηµοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ και τι κάνει; Τους µελισσοκόµους στο µέτρο 11 τους πετάει
απ’ έξω, τους παλιούς µελισσοκόµους, µόνο αυτούς που κάνανε
αίτηση για ενιαία ενίσχυση το 2021. Διότι κάποιοι µελετητές και
καθηγητές πανεπιστηµιακοί λένε ότι σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο υπάρχει το άρθρο 2 και το άρθρο 3 που τι λέει;
Όταν υπάρχει µια έκταση άνω του 50% που ενδείκνυται για βόσκηση και καλλιέργεια και δεν γίνεται καµµία γεωργική εκµετάλλευση, δεν θεωρούνται ενεργοί αγρότες. Προσέξτε, όµως, τώρα
αυτό σηµαίνει ότι οι µελισσοπαραγωγοί δεν εµφανίζονται ως
ενεργοί αγρότες. Δεν εµφανίζονται ενεργά ότι ασχολούνται µε
την µελισσοκοµία και χάνονται 22 εκατοµµύρια ευρώ και η επιδότηση για τις κυψέλες και τις παραφυάδες που είναι 26,39
ευρώ.
Δείτε το σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, µια και είστε εδώ. Ξέρετε το ελληνικό µέλι: ανθόµελο, θυµαρίσιο. Μπράβο, ο Υπουργός θα το δει. Γιατί υπάρχει αγωνία στους µελισσοκόµους να
αλλάξει τώρα αυτή η τροπολογία, αυτή η υπουργική απόφαση.
Αυτό λέει ο κ. Γιάννης Περουλάκης, ο κ. Γιώργος Δηµόκας, που
είναι καθηγητές πανεπιστηµιακοί. Το έχουν εντοπίσει, κύριε
Υπουργέ. Ωραία, θα το δείτε αυτό και είναι ευχάριστο, για να
µπορέσουν οι µελισσοκόµοι να µην είναι αδικηµένοι στον τοµέα
αυτό.
Κλείνοντας, κάποτε ο Ντρούκερ, που είναι ένας γκουρού -από
την Αυστρία- του µάνατζµεντ, έλεγε ένα σοφό ρητό. Tι έλεγε
αυτός: Απώτερος σκοπός στην ανάπτυξη, δεν είναι να δούµε,
λέει, τις κατευθυντήριες γραµµές που θα ακολουθήσουµε. Πρέπει να δούµε από ποιες θα απενταχθούµε. Δηλαδή, µία επιχείρηση δεν βάζει σκοπό το πώς θα πορευθεί µόνο αναπτυξιακά,
αλλά πρέπει να διώξει από µέσα της όλα τα ελλείµµατα, όλη αυτή
την κακοδιαχείριση, όλους αυτούς τους παράγοντες που δεν την
βοηθούσαν.
Άρα, λοιπόν, για να έχουµε ανάπτυξη, πρέπει πρώτα να δούµε
τι θα ξεφορτωθούµε. Όχι να βάζουµε απλά κατευθυντήριες
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γραµµές. Είναι σοφή αυτή η ρήση του Ντρούκερ, αυτού του Αυστριακού γκουρού στο µάνατζµεντ, που έχει φιλοσοφηµένο χαρακτήρα.
Εν κατακλείδι, µέσα από αυτό το εθνικό σχέδιο περιφερειακής
ανάπτυξης έπρεπε να είναι στοχευµένος περισσότερο ο πρωτογενής τοµέας: αλιείς, κτηνοτρόφοι και αγρότες. Δείτε το, για να
διορθώσουµε αδυναµίες και λάθη του παρελθόντος και να πορευθούµε γιατί υπάρχει και ένα άλλο πρόγραµµα, το «HORIZON
EUROPE», που µας δίνει τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε ταµιευτήρες νερού. Δείτε το και αυτό, για να εκµεταλλευτούµε το
βρόχινο νερό.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μπούµπα, και καλό ταξίδι, µια που θα φύγετε για
Σέρρες.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος από το
Κίνηµα Αλλαγής. Να ετοιµάζεται ο κ. Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία και στη συνέχεια να δώσω τον
λόγο στον Υφυπουργό, τον κ. Γεώργιο Στύλιο για πέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο για το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2021 - 2027
και µάλιστα, θα έλεγα σε µια κρίσιµη διεθνή συγκυρία. Είναι δε
πασιφανές σε παγκόσµιο επίπεδο ότι οι κοινωνίες βιώνουν µε
τραγικό τρόπο την πανδηµία, την ενεργειακή κρίση και τέλος, θα
έλεγα την παράνοµη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον η ελληνική κοινωνία, εξουθενωµένη από τις διαδοχικές κρίσεις αναµένει, κύριε Υπουργέ, τις
διορθωτικές παρεµβάσεις της Κυβέρνησης, παρεµβάσεις που θα
µειώσουν τις ανισότητες, παρεµβάσεις που θα δηµιουργήσουν
συνθήκες ανάπτυξης και συνθήκες ευηµερίας.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει µπροστά µας µια µεγάλη ευκαιρία
που, δυστυχώς, βλέπουµε να µην αξιοποιείται από την Κυβέρνηση και εν τέλει η χώρα, θα έλεγα, µπορεί να αξιοποιήσει το Ταµείο Ανάκαµψης, τα κονδύλια του µεσοπρόθεσµου προϋπολογισµού της Ένωσης, το νέο ΕΣΠΑ και τη νέα Κοινωνική Αγροτική Πολιτική. Έχουµε, δηλαδή, διαθέσιµους ευρωπαϊκούς πόρους ύψους περίπου 70 δισεκατοµµυρίων και αυτό για τα
εναποµείναντα έξι-επτά χρόνια.
Αυτό σηµαίνει, κύριε Υπουργέ, ότι οι επενδύσεις που θα γίνουν, είτε δηµόσιες είτε ιδιωτικές, χρειάζεται να γίνουν µε στρατηγικό σχεδιασµό και αυτό φυσικά προς όφελος της θέσης που
θέλουµε να έχει η χώρα µας στα επόµενα χρόνια.
Από την άλλη πλευρά, οι διαθέσιµοι ευρωπαϊκοί πόροι στη δύσκολη συγκυρία που βιώνουµε, καλούνται να στοχεύσουν άµεσα
στους πολίτες και στις επιχειρήσεις που πλήττονται από την
ενεργειακή κρίση και υφίστανται τις ζηµιές της πανδηµίας.
Κύριε Υπουργέ, µπροστά σε αυτές τις δίδυµες –θα έλεγα- προκλήσεις, τις επενδύσεις και την κοινωνική στήριξη, η Κυβέρνηση
φαίνεται παντελώς απροετοίµαστη.
Μάλιστα, εδώ πρέπει να τονισθεί ότι δεν αρκεί η απορρόφηση
και µόνο των πόρων. Η ουσία βρίσκεται στη στρατηγική αξιοποίησή τους, ώστε να παράγουν το µέγιστο –θα έλεγα- κοινωνικό
αποτέλεσµα. Άλλωστε, είδαµε αρκετές λανθασµένες στοχεύσεις
στην αξιοποίηση των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης. Ας µη
δούµε, λοιπόν, το ίδιο και στο ΕΣΠΑ.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο περιέχει, κυρίως, ρυθµίσεις για τη διαχείριση και παρακολούθηση των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ της προγραµµατικής περιόδου 2021 2027, αγαπητέ κύριε Τσακαλώτε.
Θα σταθώ εδώ, λοιπόν, σε δύο σηµεία. Πρώτον, στο πώς αντιµετωπίζει το νοµοσχέδιο τους χίλιους είκοσι εργαζοµένους στη
«ΜΟΔ Α.Ε.».
Να ξεκαθαρίσουµε εδώ, κύριε Υπουργέ, ότι για εµάς, για το
Κίνηµα Αλλαγής, για το ΠΑΣΟΚ, είναι ουσιαστικό να δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο προσόντων, καθηκόντων, αµοιβών της εξέλιξης
των εργαζοµένων, ένα πλαίσιο που δεν θα έχει «γκρίζες» γραµµές για όσους είναι επιφορτισµένοι µε σηµαντικούς στόχους.
Για εµάς, για το ΠΑΣΟΚ, για το Κίνηµα Αλλαγής είναι αναγκαίο
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όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν τον µηχανισµό του ΕΣΠΑ να
έχουν ένα συγκεκριµένο καθεστώς τοποθέτησης και απόσπασης
και όλοι φυσικά να τυγχάνουν ισότιµης µεταχείρισης.
Κύριε Υπουργέ, έρχεστε και καταργείτε –θα έλεγα αναιτιολόγητα- την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραµµάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG» του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και
τούτο φυσικά χωρίς καµµία πρόβλεψη για το προσωπικό.
Κύριε Υπουργέ, λυπάµαι, αλλά η ενσυναίσθηση που επιβάλλεται γι’ αυτούς τους εργαζόµενους δεν σας διακατέχει και αυτό
είναι ορατό.
Δεύτερον. Να σταθώ στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων.
Κύριε Υπουργέ, µιας και, όπως λένε στο χωριό µου, στη Ναύπακτο, «τα στερνά τιµούν τα πρώτα» και το λέει αυτό ο σοφός
λαός, να θυµίσω ότι η πλατφόρµα «Startup Greece» δηµιουργήθηκε το 2009 επί ΠΑΣΟΚ. Ανήκε στις τότε πρωτοποριακές µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, για να
καταγραφεί και να υποστηριχθεί η κοινότητα νεοφυών επιχειρήσεων.
Εσείς σήµερα τι κάνετε; Αλλάζετε το όνοµα, αλλά η ουσία είναι
η ίδια. Έ, λοιπόν, δεν βλάπτει, κύριε Υπουργέ, και µια αναφορά
στην τότε κυβέρνηση και αυτό ας κρατηθεί.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα η κατάσταση στη χώρα είναι
κρίσιµη. Μάλιστα η Ελλάδα, θα έλεγα εδώ, κύριε Υπουργέ, βρέθηκε αθωράκιστη σε όλες τις κρίσεις των τελευταίων ετών και
αυτό, φυσικά, οφείλεται αποκλειστικά στη στρατηγική σας. Κατ’
αρχάς βρέθηκε αθωράκιστη µπροστά στην πανδηµία. Το ΕΣΥ δεν
στηρίχθηκε και δεν υποστηρίχθηκε όπως θα έπρεπε µε προσωπικό και υποδοµές για να µπορέσει να σηκώσει το βάρος της
πανδηµίας. Δεν υπήρξε αποτελεσµατική –θα έλεγα- επικοινωνιακή πολιτική για την αναγκαιότητα του εµβολιαστικού προγράµµατος.
Λέτε για την τέταρτη µεγαλύτερη στον κόσµο δηµοσιονοµική
επέκταση ύψους 43 δισεκατοµµυρίων ευρώ για την αντιµετώπιση
της πανδηµίας. Όµως, η επέκταση αυτή έγινε µε κριτήρια που
δεν άφησαν κοινωνικό αποτύπωµα. Παράδειγµα είναι τα 6,3 δισεκατοµµύρια επιστρεπτέες προκαταβολές, χρήµατα που δεν
υπηρέτησαν, πραγµατικά, τις ανάγκες και εν τέλει δεν θα επιστραφούν στο δηµόσιο, χρήµατα που αντί να πάνε στην αγορά,
έγιναν καταθέσεις και αυτό ας κρατηθεί.
Με την ίδια ελαφρότητα σήµερα, κύριε Υπουργέ, αντιµετωπίζετε και την ενεργειακή κρίση. Η αγορά ενεργείας παραµένει
χωρίς ρύθµιση. Αφήσατε χωρίς έλεγχο το «αόρατο χέρι» της
αγοράς να δηµιουργεί κέρδη στους ισχυρούς εις βάρος των αδυνάµων.
Κύριε Υπουργέ, δεν αξιοποιήσατε το Ταµείο Ανάκαµψης για
την αναβάθµιση του δικτύου ηλεκτροδότησης της χώρας, έτσι
ώστε να έχουµε τη δυνατότητα να αυξήσουµε την παραγωγή
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Δεν δώσατε τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να παράγουν µέρος της ενέργειας που
καταναλώνουν µέσω της τοποθέτησης φωτοβολταϊκών στις στέγες τους, όπως κάνει η Πορτογαλία. Δεν στηρίχθηκε όσο θα
έπρεπε ο κόσµος στον πρωτογενή τοµέα, ώστε να δηµιουργηθούν ζώσες ενεργειακές κοινότητες για να επωφελούνται οι παραγωγοί και να µειώνεται το υψηλό κόστος της παραγωγικής
διαδικασίας.
Σήµερα αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση
λόγω της ενεργειακής κρίσης, γι’ αυτό και χρειάζονται άµεσα,
θα έλεγα, κύριε Υπουργέ, αντισταθµιστικά µέτρα του κόστους
παραγωγής που αφορούν το λίπασµα, τις ζωοτροφές, τα καύσιµα, το ρεύµα. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι σε σχέση µε πέρυσι το κόστος των λιπασµάτων είναι τρεις φορές επάνω, οι δε
ζωοτροφές έχουν εκτοξευθεί.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πω ότι το κύµα
της ακρίβειας και γενικότερα οι κρίσεις δεν αντιµετωπίζονται µε
ευκαιριακά µέτρα. Τα επιδόµατα, δηλαδή, δεν αρκούν. Τα µέτρα
που ανακοινώθηκαν σήµερα από την Κυβέρνηση δεν αρκούν,
γιατί δεν βοηθούν κάθετα τους αδύναµους. Χρειάζονται περισσότερη ενίσχυση, αγαπητοί συνάδελφοι, τα λαϊκά ασθενέστερα
στρώµατα. Τα µέτρα σας είναι πολύ λιγότερα από τα µέτρα που

10048

πήραν άλλες ευρωπαϊκές χώρες λόγω της κρίσης.
Σας το είπε και ο Πρόεδρός µας Νίκος Ανδρουλάκης: Το 1,1
δισεκατοµµύριο που δίνει σήµερα η Κυβέρνηση ως µέτρα, δεν
είναι δηµοσιονοµικό περιθώριο. Είναι κερδοσκοπία του κράτους
σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας και των πολιτών, λόγω φυσικά
του αυξηµένου πληθωρισµού.
Οι προτάσεις µας είναι κάθετες και ξεκάθαρες.
Σας είπαµε: Βάλτε πλαφόν στη λιανική τιµή ενέργειας, ώστε
να περιοριστούν οι συνέπειες στις αυξήσεις σε ηλεκτρικό ρεύµα
και φυσικό αέριο που επωµίζονται οι ιδιώτες καταναλωτές και οι
µικρές επιχειρήσεις.
Σας προτείναµε: Φορολογήστε τα υπερκέρδη των παραγωγών
ενέργειας µε την επιβολή ειδικής εισφοράς στα κέρδη τους, βάζοντας προκαταβολή φόρου, για να ενισχυθεί έτσι άµεσα η ρευστότητα.
Σας προτείναµε: Μειώστε τον ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά
αγαθά.
Σας είπαµε: Μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιµα. Αυξήστε τον κατώτατο µισθό στα 751 ευρώ και δώστε ένα
νέου τύπου ΕΚΑΣ στους χαµηλοσυνταξιούχους που πραγµατικά
το έχουν ανάγκη.
Κύριε Υπουργέ, ήρθε η ώρα να διαµορφώσετε ένα δίχτυ στήριξης των λαϊκών ασθενέστερων τάξεων και εδώ θα πρέπει να
προταχθεί η πραγµατική ρύθµιση της αγοράς ενέργειας, διότι
αφορά τους πολλούς και τους αδύναµους. Άλλωστε, όπως λέει
και ο σοφός λαός: «Όποτε και να φύγει κανείς από τον δρόµο
του λάθους, ωφέλεια είναι».
Ακούστε, λοιπόν, τις προτάσεις µας, υιοθετήσετε τες, κύριε
Υπουργέ, κάντε τες πράξη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
Ορίστε, κύριε Ζαχαριάδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, είπατε πάρα πολλά, όχι σαν αντιπολίτευση κατά την προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο –
αυτό θα το συζητήσουµε µετά-, αλλά ως Κυβέρνηση.
Από την αρχή της θητείας σας προσπαθήσατε να αντιµετωπίσετε όλα τα ζητήµατα τα οποία αντιµετώπιζε η χώρα µε επικοινωνία ευθυνοφοβία και στοχοποίηση του αντιπάλου. Όποια κρίση
και αν διαχειρίζεστε, αν είναι έκτακτη, τα πάτε πάντα χειρότερα
από τη στοχοθεσία που εσείς οι ίδιοι έχετε θέσει. Αν είναι κρίση
διαρκείας ή διεθνής κρίση, όπως η ακρίβεια, η οικονοµία ευρύτερα, η πανδηµία, τα πάτε χειρότερα και πολύ χειρότερα συγκρινόµενοι µε το τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Δείτε για παράδειγµα σήµερα την πανδηµία. Δραµατικά τα
αποτελέσµατα: είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα έξι
κρούσµατα, τριακόσιοι σαράντα οκτώ διασωληνωµένοι, πενήντα
εννέα νεκροί. Κάθε µέρα σαράντα, πενήντα, εξήντα, εβδοµήντα
νεκροί. Πριν από είκοσι µέρες, εκατό νεκροί. Αυτά έχουν πάψει
να συµβαίνουν στις άλλες ανεπτυγµένες δυτικές ευρωπαϊκές
χώρες εδώ και έξι µήνες. Το φαινόµενο έχει ελεγχθεί, µόνο στην
Ελλάδα η κατάσταση είναι τόσο κακή.
Σχετικά µε την οικονοµία είπατε πάρα πολλά. Ο ίδιος ο αρµόδιος Υπουργός είπε πάρα πολλά και βγαίνει σήµερα κ. Γεωργιάδης και γράφει στο Twitter «τα νέα µας µέτρα για τη στήριξη των
Ελλήνων εν µέσω κρίσης του πληθωρισµού λόγω του πολέµου».
Λόγω του πολέµου! Ο πόλεµος φταίει. Φταίει ο κ. Γεωργιάδης;
Όχι, φταίει ο πόλεµος. Φταίει ο κ. Μητσοτάκης; Όχι, φταίει ο πόλεµος. Για όλα φταίει ο Πούτιν και ο πόλεµος.
Άλλωστε µέχρι τις 24 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεµος,
η άθλια απαράδεκτη και βάρβαρη ρωσική εισβολή, δεν είχαµε
κανένα πρόβληµα ακρίβειας. Τον Γενάρη δεν είχαµε ακρίβεια,
τον Δεκέµβρη δεν είχαµε ακρίβεια. Το φθινόπωρο δεν είχαµε
ακρίβεια.
Εµείς είµαστε δίκαιοι. Βεβαίως ο πόλεµος επιβαρύνει και επιταχύνει µια κρίση η οποία προϋπήρχε. Σας το είπαµε µε επίκαιρη
ερώτηση το καλοκαίρι. Κάναµε ειδική εκτενή αναφορά στη Διε-
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θνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σας τα είπαν οι δήµαρχοι στο συνέδριο της ΚΕΔΕ τον Οκτώβρη. Σας τα είπαµε στον προϋπολογισµό. Σας τα είπαµε στην πρόταση δυσπιστίας τον Γενάρη. Όλα
αυτά πριν από τον πόλεµο. Τίποτα! Δεν ακούσατε τίποτα, δεν νιώθετε τίποτα. Τώρα φταίνε πάλι οι άλλοι.
Τώρα, λέει, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Βέβαια είχατε λεφτόδεντρο για να ιδιωτικοποιήσετε την επικουρική ασφάλιση, 1,5 δισεκατοµµύριο κατ’ έτος. Είχατε λεφτόδεντρο για τα στελέχη του
ΕΦΚΑ, από τον ιδιωτικό τοµέα µικτές αποδοχές και 4.500 και
8.000 ευρώ τον µήνα, ένας γαλάζιος-µπλε στρατός golden boys.
Είχατε λεφτόδεντρα όταν αυξάνεται το αφορολόγητο όριο
στις γονικές παροχές από τις 150.000 ευρώ ως 800.000 ευρώ
ανά γονέα και ανά παιδί για ακίνητα και κινητές αξίες. Είχατε λεφτόδεντρα όταν µειώνατε τον ΕΝΦΙΑ για ακίνητες περιουσίες µεγαλύτερες του 1 εκατοµµυρίου ευρώ, ωφελώντας µε 25
εκατοµµύρια ευρώ περίπου δεκατεσσερισήµισι χιλιάδες φορολογούµενους. Κάνατε συγκεκριµένη επιλογή όταν µειώσαµε τον
συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ γι’ αυτούς που είχαν αντικειµενική αξία
250.000 ευρώ -ρίχνω το βάρος στο «αντικειµενική», διότι αντικειµενική αξία 250.000 ευρώ µπορεί να έχει µια εµπορική αξία
450.000 ευρώ-, ευνοώντας ουσιαστικά µεγαλοϊδιοκτήτες. Και
αυτό µπορεί να έχει ένα δηµοσιονοµικό χώρο περίπου 300 µε 350
εκατοµµύρια ευρώ.
Μειώσατε στο µισό τον φόρο για τη συγκέντρωση κεφαλαίου
και στο µισό τον συντελεστή φορολογίας στα µερίσµατα και µειώσατε έξι ποσοστιαίες µονάδες τον φόρο κερδών στις ΑΕ, που
ευνοούν τις µεγαλύτερες ΑΕ.
Κι έρχεστε τώρα και ανακοινώνετε τα χθεσινά και λέτε «τόσο
µπορούµε». Ε, βέβαια τόσο µπορείτε, αφού δώσατε 6,7 δισεκατοµµύρια σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισµούς,
αφού δώσατε 43 δισεκατοµµύρια µε εύνοια κυρίως σε ισχυρούς
οικονοµικούς παράγοντες και µε µικρή ενίσχυση γι’ αυτούς που
πραγµατικά το είχαν ανάγκη -δεν λέω ότι δεν πήρανε τίποτα-,
αφού διπλασιάσατε τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Άµυνας
εµπροσθοβαρώς µέσα στην κρίση, τώρα λέτε «δεν έχει». Ε, βέβαια, έτσι όπως τα κάνατε, δεν έχει.
Μας πάτε για δεύτερη φορά µέσα σε δεκαπέντε χρόνια σε οικονοµικό αδιέξοδο. Δεν βλέπετε τι γράφει ο Τύπος για τα χθεσινά
σας µέτρα; Δεν βλέπετε τι γράφεται στα σόσιαλ µίντια; Δεν
ακούτε τα τηλέφωνα από τους ψηφοφόρους στα πολιτικά σας
γραφεία; Αυτή είναι η αγάπη σας για τη µεσαία τάξη; Αυτή είναι
η αγάπη σας για την επιχειρηµατικότητα;
Κι έχετε θράσος. Ήταν εδώ πριν από τρεις Απρίληδες, που
όταν εµείς δώσαµε αυτό το τµήµα της δέκατης τρίτης σύνταξης,
λέγατε «ψίχουλα». Για να συγκρίνουµε το διαθέσιµο εισόδηµα
τον Απρίλη του 2019 και το διαθέσιµο εισόδηµα του Απρίλη του
2022. Ήταν ψίχουλα, λέει, αυτά που δόθηκαν τον Δεκέµβρη του
2016, του 2017 και του 2018.
Είπατε πάρα πολλά και τώρα έρχεται η ώρα πολιτικά να πληρώσετε για όλα. Διότι µε αυτήν την κρίση ακριβείας, µε το ρεύµα
να έχει αυξηθεί κατά 70%, τη βενζίνη κατά 50%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 40%, το θέρµανσης κατά 64%, το φυσικό αέριο να
έχει εκτοξευθεί, εσείς λέτε «αυτά µπορούµε». Συγκρίνετε αυτό
το πακέτο ενίσχυσης της οικονοµίας µε το τι κάνουν σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες και όχι µε τις προοδευτικές κυβερνήσεις, µε
το τι κάνουν οι συντηρητικές κυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις που
είστε στην ίδια πολιτική οικογένεια στο ευρωπαϊκό λαϊκό κόµµα,
για να καταλάβετε πόσο λάθος έχουν πάει τα πράγµατα.
Έχετε ή δεν έχετε ευθύνη που προσδέσατε το ενεργειακό
µείγµα της χώρας στο φυσικό αέριο; Ποιος σας είπε να πάτε να
προσδέσετε το ενεργειακό µείγµα της χώρας και να κλείσετε όλο
τον λιγνίτη µέχρι το 2023; Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι στην Ευρώπη που άλλοι πάνε το 2030, άλλοι το 2035, άλλοι το 2040 δεν
ξέρουν και ξέρετε εσείς που το πήγατε στο 2023; Έχετε ευθύνη
γι’ αυτήν την κατάσταση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Και µην αρχίζετε να λέτε πάλι για γκρίζες πολιτικές. Όλοι θέλουµε να φύγουµε από τον λιγνίτη. Εσείς όµως δεν θέλατε να
φύγετε από τον λιγνίτη. Εσείς θέλατε να πάτε και να προσδέσετε
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την οικονοµία στο φυσικό αέριο. Γι’ αυτό δεν έχετε σχέδιο.
Δεν σας κάνουµε µόνο εµείς κριτική. Διαβάστε τη συνέντευξη
του κ. Σαµαρά στα «ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ» ή τον Οκτώβρη ή
τον Νοέµβρη του 2021 τι λέει. Ότι κλείνετε πριν εξοφλήσει το κόστος κατασκευής του το σύγχρονο ατµοηλεκτρικό εργοστάσιο
που επί κυβερνήσεώς του έγινε. Ποιοι είναι; Είναι ΣΥΡΙΖΑ ο Σαµαράς;
Ο Τίµπερµανς, ο πράσινος υποψήφιος µε τους σοσιαλιστές,
για τη θέση της κ. φον ντερ Λάιεν που είπε «δεν είναι ταµπού η
κατανάλωση του άνθρακα» δεν είναι πράσινος πολιτικός, δεν
είναι οικολόγος; Μόνο ο κ. Μητσοτάκης είναι οικολόγος που µας
έφτασε και µας προσέδεσε σε αυτή την τιµή; Έχετε ευθύνες και
τις πληρώνει ο ελληνικός λαός.
Το µόνο που µπορείτε να κάνετε αυτή τη στιγµή είναι να αλλάξετε τον εκλογικό νόµο και να προκηρύξετε εκλογές. Έχετε το
δικαίωµα να αυτοεξευτελιστείτε ελεύθερα. Έχετε την επιλογή να
γίνετε το πρώτο κόµµα που αναθεωρεί δικό του εκλογικό νόµο.
Γιατί αποδεικνύεται κάτι που σας λέµε εδώ και καιρό. Δεν νοµοθετείτε µε αρχές, δεν νοµοθετείτε µε πιστεύω και αξίες. Νοµοθετείτε µε το στενό µικροκοµµατικό συµφέρον.
Να το πω πιο σωστά, νοµοθετείτε µε το συµφέρον του Μαξίµου. Να το πω πιο σωστά, νοµοθετείτε µε το συµφέρον του κ.
Μητσοτάκη. Να το πω ακόµα πιο σωστά, νοµοθετείτε µε το προσωπικό συµφέρον του κ. Μητσοτάκη.
Εκλογές για να πάρει ανάσα η χώρα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Καλείται στο Βήµα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Γιώργος Στύλιος για πέντε λεπτά, για να αναφερθεί
στο νοµοσχέδιο, διότι το νοµοσχέδιο το υπογράφει και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γεωργαντάς.
Στη συνέχεια, να ετοιµάζεται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
Κύριε Στύλιο, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου δώσετε, αν χρειαστεί, και λίγο χρόνο παραπάνω. Θα
προσπαθήσω κι εγώ να είµαι πολύ σύντοµος.
Η χώρα έρχεται αντιµέτωπη µε ένα πρωτοφανές κύµα ακρίβειας στις τιµές του ρεύµατος, των καυσίµων και των πρώτων
υλών, αυξήσεις που επηρεάζουν και το κόστος παραγωγής.
Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγµή, από το προηγούµενο φθινόπωρο, πήρε µέτρα, στηρίζοντας νοικοκυριά, επιχειρήσεις και
παραγωγούς. Σήµερα, ανακοίνωσε νέα µέτρα στήριξης, νέες παρεµβάσεις ύψους 1,1 δισεκατοµµυρίου ευρώ που θα ανακουφίσουν τρία εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες ευάλωτους πολίτες,
αλλά και νοικοκυριά µε εισόδηµα έως 30.000 ευρώ τον χρόνο.
Οι συνολικές παρεµβάσεις που έχουν γίνει κατά τον προηγούµενο χρόνο ανέρχονται στα 3,7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τα µέτρα
έχουν ανακοινωθεί, έχουν εξειδικευθεί από τους αρµόδιους
Υπουργούς. Στο δικό µας Υπουργείο, ο Υπουργός κ. Γεωργαντάς
έχει κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις. Η Κυβέρνηση ήταν και είναι
δίπλα στους αγρότες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό το κλίµα και σε αυτήν
την κατάσταση ερχόµαστε να συζητήσουµε το σηµερινό νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο ουσιαστικό για τη δηµιουργία ενός νέου
µοντέλου παραγωγής που θα ενισχύσει τον ατοµικό πλούτο και
θα δώσει ευκαιρίες. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Υπουργείο
µας έχει βάλει ως κεντρική πολιτική στόχευση να θεµελιώσουµε
την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονοµική βιωσιµότητα των
αγροτικών περιοχών της ελληνικής περιφέρειας.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο δηµιουργεί τις κατάλληλες τεχνικές
και οργανωτικές δοµές, για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, εισάγοντας ένα νέο πλαίσιο το οποίο εγγυάται την επισιτιστική
ασφάλεια της χώρας, δηλαδή την επάρκεια σε τρόφιµα για να
θρέψουµε τον λαό µας. Προκρίνει τις επενδύσεις αγροτών και
επιχειρήσεων, προκειµένου ο πρωτογενής τοµέας να γίνει ανταγωνιστικός. Παράγει ασφαλή και υγιεινά προϊόντα µε σύγχρονες
µεθόδους που σέβονται το περιβάλλον και απαντούν στις προκλήσεις της κλιµατικής κρίσης και προσφέρει µέσω όλων των πα-
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ραπάνω υψηλότερα εισοδήµατα στους παραγωγούς µας.
Το στρατηγικό σχέδιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
αναµορφώνει τον πρωτογενή τοµέα και ταυτόχρονα εξυπηρετεί
τις εθνικές µας στοχεύσεις για δηµογραφική ανανέωση των απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα, αύξηση της συµµετοχής
των γεωργών σε συλλογικά σχήµατα, ενίσχυση της παραγωγικότητας του αγροτοδιατροφικού τοµέα, βελτίωση των δεξιοτήτων
των απασχολουµένων.
Πιο συγκεκριµένα, η επένδυση στην εκπαίδευση και την καινοτοµία αποτελεί το κλειδί, προκειµένου η ελληνική γεωργία να
µεταβεί στη νέα εποχή, η οποία οριοθετείται από το στοίχηµα
της πράσινης µετάβασης και της 4ης Βιοµηχανικής Επανάστασης.
Συνολικά, µε τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική επιχειρούµε να δηµιουργήσουµε µια περισσότερο ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή
γεωργία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό σχέδιο νόµου εισάγει ένα νέο πλαίσιο διακυβέρνησης και διαχείρισης που αφορά
τα αναπτυξιακά προγράµµατα που υλοποιούνται στη χώρα µας
και χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον,
θεσπίζει τους κανόνες µε τους οποίους θα λειτουργήσει το στρατηγικό µας σχέδιο 2023-2027, κανόνες που αφορούν τη διαχείριση, τον έλεγχο, τον συντονισµό και την υλοποίηση όλων των
µέτρων.
Ρωτώ: Είναι πρώτη φορά που συµβαίνει αυτό; Φυσικά και όχι.
Γίνεται πάντοτε στην έναρξη κάθε προγραµµατικής περιόδου.
Έτσι είχε συµβεί το 2014-2020 για το προηγούµενο πρόγραµµα.
Το ίδιο πράττουµε και σήµερα για την επόµενη περίοδο 20232027.
Στο σχέδιο νόµου εισάγεται ένα πλαίσιο διακυβέρνησης, εντός
του οποίου το ΥΠΑΑΤ διατηρεί τον ρόλο που είχε σε όλα τα προηγούµενα προγράµµατα που υλοποιήθηκαν και σε όλες τις προγραµµατικές περιόδους. Αυτό επιτυγχάνεται κρατώντας τη δική
του διαχειριστική αρχή, τις ειδικές υπηρεσίες, καθώς και το δικό
του σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου. Με το σχέδιο νόµου ορίζονται κανόνες εφαρµογής για µια σειρά από τεχνικά ζητήµατα,
όπως είναι η ένταξη πράξεων, θέµατα επιλεξιµότητας δαπανών,
µορφές στήριξης, εφαρµογή κρατικών ενισχύσεων, δικαιώµατα
και υποχρεώσεις.
Θεσπίζονται ειδικά θέµατα, όπως η καταπολέµηση της απάτης
και η προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Θεσπίζονται διατάξεις που αφορούν το πληροφοριακό σύστηµα του
ΥΠΑΑΤ και τη διασύνδεσή του µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα. Αυτά έχουν συµβεί και στις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους.
Δύναται και τώρα, όπως και στην προηγούµενη περίοδο, να
γίνει εκχώρηση µέτρων και προγραµµάτων στις αρµόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου µας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί η εµπειρία και
η γνώση των στελεχών του Υπουργείου, στην οργάνωση, στην
υλοποίηση και στην ολοκλήρωση όλων αυτών των προγραµµάτων.
Ποιες είναι οι αλλαγές που φέρνει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο; Πρώτη αλλαγή είναι ότι µια ενιαία διαχειριστική αρχή θα διαχειρίζεται και τα τοµεακά προγράµµατα, τις άµεσες ενισχύσεις,
τον πυλώνα 1 δηλαδή και τα αναπτυξιακά προγράµµατα, τον πυλώνα 2, τα επενδυτικά προγράµµατα. Αυτό είναι µια κανονιστική
απαίτηση, η οποία δεν χωρεί αµφισβήτησης.
Το νέο στρατηγικό σχέδιο εισάγει ένα νέο delivery model που
βασίζεται σε ένα σύστηµα αξιολόγησης των επιδοτήσεων βάσει
αποτελεσµάτων. Αξιοποιεί µετρήσιµους δείκτες.
Τρίτο και τελευταίο, η Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου
αξιοποιείται και αναλαµβάνει ρόλο οργανισµού πιστοποίησης,
εξοικονοµώντας για κάθε διετία από 150.000 έως 300.000 ευρώ,
µια διαδικασία η οποία υλοποιούνταν στα προηγούµενα προγράµµατα από ιδιωτικές εταιρείες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απορρόφηση των κοινοτικών
πόρων από µόνη της δεν είναι αυτοσκοπός. Πραγµατικός στόχος
της πολιτικής µας είναι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων
κατά τρόπο παραγωγικό, εξειδικευµένο, στοχευµένο και αναπτυξιακό, για εµάς, η Κοινή Αγροτική Πολιτική, το στρατηγικό µας
σχέδιο µε το οποίο επιδιώκουµε την ανάπτυξη του πρωτογενούς
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τοµέα και των αγροτικών περιοχών της χώρας.
Οφείλω να σας θυµίσω το εξής: Στην Κοινή Αγροτική Πολιτική,
ο προϋπολογισµός µειώθηκε στο σύνολο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση κατά 10%. Η µοναδική χώρα στην οποία δεν µειώθηκε ο
προϋπολογισµός για την ΚΑΠ ήταν η Ελλάδα και αυτό είναι ένας
στόχος ο οποίος επιτεύχθηκε από τον Πρωθυπουργό της χώρας,
τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ίδιο ποσό, δηλαδή 19,3 δισεκατοµµύρια ευρώ, όπως και στην προηγούµενη περίοδο, θα έχουµε
στη διάθεσή µας και για τα επόµενα χρόνια.
Εκτιµούµε ότι µε τη σωστή αξιοποίηση αυτών των προγραµµάτων µπορούµε να δώσουµε νέες δυνατότητες, νέα δυναµική
στους παραγωγούς µας και στους αγρότες µας και µε αυτόν τον
τρόπο να πετύχουµε την ανάκαµψη και την ανάπτυξη, που τόσο
πολύ έχουµε ανάγκη και θέλουµε στη χώρα µας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Καλείται στο Βήµα ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας, ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, στη συζήτηση µονοπώλησε το ζήτηµα της ακρίβειας
και τα µέτρα-κοροϊδία της Κυβέρνησης, που εξήγγειλε χθες µε
µήνυµά του ο κύριος Πρωθυπουργός και εξειδίκευσαν σήµερα
το πρωί οι Υπουργοί. Η συζήτηση, η διαπάλη η οποία έγινε, έγινε
µε επίκεντρο το αν η ακρίβεια είναι εισαγόµενη ή δεν είναι εισαγόµενη, αν φταίνε δηλαδή οι διεθνείς συγκυρίες ή η κυβερνητική
ανικανότητα ή και αναλγησία ακόµη της Κυβέρνησης.
Αυτή η συζήτηση είναι απλά και µόνο επιφανειακή, η οποία επικεντρώνει στο δέντρο, δηλαδή την ακρίβεια, για να κρύψει το
δάσος, να συσκοτιστεί δηλαδή η µεγάλη εικόνα. Ποια είναι αυτή
η µεγάλη εικόνα; Είναι ότι η ακρίβεια δεν είναι ένα τυχαίο φαινόµενο. Δεν ήρθε έτσι ξαφνικά, δεν προέκυψε από κάτι το άγνωστο,
αλλά αντίθετα είναι το αποτέλεσµα των πολιτικών που είχαν
ασκηθεί τα προηγούµενα χρόνια. Τις πολιτικές αυτές τις είχαν
ασκήσει όλες οι κυβερνήσεις και η σηµερινή Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας και η προηγούµενη των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και η
πιο προηγούµενη της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Επί της
ουσίας, η ακρίβεια δεν είναι τίποτα άλλο, παρά παιδί του συστήµατος το οποίο εσείς υπερασπίζεστε.
Ας δούµε ορισµένες από τις βασικές αιτίες για µία ακόµη
φορά: Είναι ή δεν είναι αποτέλεσµα της ακρίβειας η επεκτατική
πολιτική –νοµισµατική- που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, που αποτελεί σηµαία των σοσιαλδηµοκρατών, του Κινήµατος Αλλαγής–ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, όπου διασφαλίζει φθηνό
χρήµα για τους επιχειρηµατικούς οµίλους, διευκολύνοντας έτσι
τις επενδύσεις τους και αυτό που είναι φάρµακο για τις εταιρείες
και τις επιχειρήσεις αποτελεί φαρµάκι για τους λαούς; Γιατί; Γιατί
µειώνει το πραγµατικό λαϊκό εισόδηµα και αυξάνει τον πληθωρισµό, ο οποίος κατ’ εξοχήν πλήττει τα πιο χαµηλά εισοδήµατα µε
πιο βαρύ τρόπο.
Δεύτερη αιτία. Είναι ή δεν είναι αιτία της ακρίβειας στην ενέργεια η πολιτική απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εφαρµόστηκε στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και η πράσινη µετάβαση; Και σ’ αυτήν την πολιτική η οποία ασκήθηκε τα τελευταία χρόνια δεν είναι συνυπεύθυνα όλα αυτά τα
κόµµατα τα οποία κυβέρνησαν τα προηγούµενα χρόνια και σήµερα; Δεν είχαµε από όλα τα κόµµατα σκανδαλώδεις επιδοτήσεις στους επιχειρηµατικούς οµίλους που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα των ΑΠΕ; Δεν είχαµε τη συρρίκνωση και ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ; Δεν καθορίσατε εγκεφαλικά, µε πολιτική απόφαση,
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τέλη ρύπων, για να γίνει πιο
ακριβό το ρεύµα που παράγεται από λιγνίτη σε σχέση µε αυτό
που παράγεται από τις ΑΠΕ, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η
στρατηγική επιλογή της απολιγνιτοποίησης; Αυτή η πολιτική της
απολιγνιτοποίησης ξεκίνησε να εφαρµόζεται από το 2011 και
όλες οι κυβερνήσεις σχεδίασαν αυτήν την πολιτική. Δεν ήταν
όλες οι κυβερνήσεις -και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η
σηµερινή Κυβέρνηση- στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που µεταβατικό καύσιµο για την πράσινη µετάβαση θα ήταν το εισαγόµενο φυσικό αέριο; Και τα αποτελέσµατα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τα βλέπουµε. Δεν είναι το χρηµατιστήριο της ενέργειας, που η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018 έφερε στην αγορά ενέργειας, για να
µπορέσει να υπάρξει η ενοποίηση της αγοράς της ηλεκτρικής
ενέργειας; Όλα αυτά δεν είχαν οδηγήσει τα προηγούµενα χρόνια, πριν την εκτόξευση της ακρίβειας, σε ενεργειακή φτώχεια
για ένα πλατύ στρώµα του ελληνικού λαού και ταυτόχρονα διασφαλισµένα κέρδη στους επιχειρηµατικούς οµίλους-αρπακτικά,
των ΑΠΕ;
Αυτό είναι το αποτέλεσµα, που σήµερα µε ακόµη πιο τραγικό
τρόπο το πληρώνει ο ελληνικός λαός, τα φτωχά λαϊκά στρώµατα
στη χώρα µας. Έτσι, λοιπόν, διαµορφώσατε ένα µείγµα που
εξαρτάται από τις εισαγωγές και ένα ακριβό µείγµα για τον λαό
και µάλιστα όσο θα προχωράει η πολιτική της πράσινης µετάβασης, τόσο πιο ακριβό θα γίνεται το ηλεκτρικό ρεύµα σε µόνιµη
βάση.
Και εδώ προκύπτει και το αδιέξοδο της όλης συζήτησης και
αυτών των ταξικών πολιτικών, όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση
σήµερα από τις εξελίξεις έχει οδηγηθεί στο να αποκαλύψει τον
φερετζέ της πράσινης και οικολογικά ευαίσθητης Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όταν στις προτάσεις που κάνει η Κοµισιόν, για να συνταιριάξει τα αντιτιθέµενα συµφέροντα, θεωρεί ως πράσινες επενδύσεις τις επενδύσεις σε φυσικό αέριο, αλλά και σε πυρηνική
ενέργεια υπό προϋποθέσεις. Να, λοιπόν, πού έφτασε η όλη κοροϊδία που γίνεται στο πλαίσιο του λαού.
Από αυτήν την άποψη, ακόµη και τα άµεσα µέτρα τα οποία
προτείνονται, όπως η αντικατάσταση του εισαγόµενου φυσικού
αερίου -ιδιαίτερα του ρωσικού- από LNG, που εξυπηρετεί βεβαίως τους Έλληνες εφοπλιστές, δεν βοηθούν, καθώς ταυτόχρονα το LNG είναι και πολύ πιο ακριβό από το φυσικό αέριο.
Έτσι, λοιπόν, δεν πρόκειται να υπάρξει ανακούφιση µε όλα αυτά
τα µέτρα.
Τρίτο ζήτηµα είναι η έµµεση φορολογία, οι πιο άδικοι φόροι
που επιβαρύνουν τα λαϊκά στρώµατα. Και σε αυτούς τους έµµεσους φόρους έχουν δώσει εξετάσεις όλα τα κόµµατα που κυβέρνησαν, επιβάλλοντας ή αυξάνοντας τους συντελεστές της
έµµεσης φορολογίας, διαµορφώνοντας δηλαδή συνθήκες φοροληστείας για τα λαϊκά εισοδήµατα.
Βεβαίως, ένας ακόµη παράγοντας, ιδιαίτερα σηµαντικός, είναι
η όξυνση των ανταγωνισµών ανάµεσα στα ιµπεριαλιστικά κέντρα
για τη δηµιουργία ζωνών επιρροής, για την αλλαγή των συνόρων,
για το µοίρασµα και το ξαναµοίρασµα των αγορών, για τον
έλεγχο των ενεργειακών πηγών και των διαδροµών µεταφοράς.
Και αυτή η αιτία ήταν καθοριστική στην αύξηση των τιµών που
είχαµε παρατηρήσει πριν την ιµπεριαλιστική επέµβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτή η όξυνση των ανταγωνισµών, που οδήγησε στο νέο κύµα ακρίβειας, οδήγησε και στην ιµπεριαλιστική
επέµβαση στην Ουκρανία, η οποία αποτέλεσε και τη θρυαλλίδα
για την εκτόξευση της ακρίβειας.
Εµπλέκεται η Ελλάδα σε αυτούς τους ανταγωνισµούς; Βεβαίως, εµπλέκεται, στο όνοµα της γεωστρατηγικής αναβάθµισης
της άρχουσας τάξης της χώρας µας, που µετατρέπει την άρχουσα τάξη σε θύτη απέναντι στους λαούς της περιοχής, για να
λάβει κι αυτή ένα κοµµάτι από το πλιάτσικο που γίνεται σε βάρος
τους και µέσα σε αυτό το πλαίσιο, µε ευθύνη όλων των κοµµάτων, έχει µετατραπεί η χώρα µας σε ορµητήριο των Αµερικανονατοϊκών και ευρωενωσιακών ιµπεριαλιστών. Και θύµα αυτών των
επιλογών είναι ο ελληνικός λαός, που πληρώνει πανάκριβα το νέο
κυνήγι των εξοπλισµών, που εντάσσονται σε αυτούς τους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς, αλλά και το νέο κύµα ακρίβειας.
Έτσι, λοιπόν, ο πόλεµος δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η συνέχιση της ίδιας πολιτικής µε άλλα µέσα, πιο βίαια. Και την περίοδο
της ιµπεριαλιστικής ειρήνης, µε το πιστόλι στον κρόταφο για τον
λαό, τη βίωσε πολύ καθαρά και µε τραγικές συνέπειες. Ήταν, δηλαδή, η επίθεση απέναντι στην εργατική τάξη συνολικά στα εργασιακά της και ασφαλιστικά της δικαιώµατα, για τη διαµόρφωση
µηχανισµών αναπαραγωγής µιας φθηνής και αναλώσιµης εργατικής δύναµης. Και σε αυτήν την κατεύθυνση όλες οι κυβερνήσεις -και µε τους µνηµονιακούς, αλλά και όχι µόνο νόµουςέβαλαν το χέρι τους. Είναι οι ανατροπές στο ασφαλιστικό σύστηµα, µε µέσο όρο σύνταξης τα 600 ευρώ για τους συνταξιούχους και την τεράστια ληστεία, την οποία έκαναν στους συντα-
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ξιούχους. Είναι η επίθεση, την οποία δέχονται καθηµερινά στα
δικαιώµατά τους και στη διαβίωσή τους οι επαγγελµατοβιοτέχνες και οι έµποροι, που µαζί µε τον καπιταλιστικό ανταγωνισµό
τούς σπρώχνει ουσιαστικά στο περιθώριο της οικονοµικής δραστηριότητας. Είναι η επίθεση στους βιοπαλαιστές αγρότες, οι
οποίοι συνθλίβονται από τις µυλόπετρες, αφ’ ενός µεν των προµηθευτών που εκτινάσσουν το κόστος παραγωγής και από την
άλλη µεριά στους µεταποιητές που τους αγοράζουν τη σοδειά
όλο και πιο φτηνά, τζάµπα σχεδόν, για να µπορέσουν να διασφαλίσουν την κερδοφορία τους. Είναι η εµπορευµατοποίηση της
υγείας και της παιδείας, πάνω στην οποία εξασκήθηκαν και υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις.
Από αυτήν την άποψη, κύριοι Υπουργοί, τα µέτρα τα οποία
εξαγγέλθηκαν το πρωί είναι κοροϊδία. Και είναι κοροϊδία, γιατί
δεν αντιµετωπίζουν τις αιτίες της ακρίβειας. Επίσης, και οι προτάσεις των άλλων κοµµάτων δεν αντιµετωπίζουν αυτές τις αιτίες,
αλλά µιλάνε για µέτρα προσωρινής ανακούφισης του λαού, που
επί της ουσίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά µέτρα αναδιανοµής
της φτώχειας. Δηλαδή, οι λιγότερο φτωχοί να πληρώσουν για
τους εξαθλιωµένους και µάλιστα θέλετε οι εξαθλιωµένοι να σας
πουν και ευχαριστώ γι’ αυτά τα ψίχουλα ελεηµοσύνης τα οποία
τους δίνετε, τη στιγµή που µε τις πολιτικές σας τους έχετε καταδικάσει στη φτώχεια και στην εξαθλίωση.
Την ίδια στιγµή παραµένει στο απυρόβλητο η µεγάλη κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων. Και τι ακούµε; Και δεν το
ακούµε µόνο από την ελληνική Κυβέρνηση, το ακούµε και από
την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ίδιος ο ύπατος αρµοστής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Μπορέλ, δεν προχώρησε σε κυνικές και
προκλητικές δηλώσεις, λέγοντας ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να µειώσουν τη ζέστη στα σπίτια τους και πρέπει να κάνουν
θυσίες; Θυσίες για ποιον; Για τα συµφέροντα των κεφαλαιοκρατών και τους ιµπεριαλιστικούς ανταγωνισµούς.
Αυτό λέει και η ελληνική Κυβέρνηση. Πρέπει ο ελληνικός λαός
να κάνει θυσίες και να υποστεί την ακρίβεια, τη φτώχεια και την
εξαθλίωση στο όνοµα των υπέρτατων ιδανικών του φιλελευθερισµού και της αστικής δηµοκρατίας. Να, λοιπόν, η ταξική σας πολιτική πώς συνδέεται µε όλα αυτά και δεν αποτελεί η ελληνική
Κυβέρνηση εξαίρεση σε όλα αυτά που γίνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προσπαθείτε να καλλιεργήσετε αυταπάτες
στον κόσµο ότι αλλιώς γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Βεβαίως οι προτάσεις αυτές της Κυβέρνησης, των άλλων κοµµάτων στριµώχνονται στις συµπληγάδες από τη µία µεριά της οικονοµικής αντοχής της ελληνικής οικονοµίας και από την άλλη
της δηµοσιονοµικής σταθερότητας. Η οικονοµική αντοχή χρησιµοποιείται από την Κυβέρνηση ως προκρούστεια κλίνη, όταν
πρόκειται για µέτρα τα οποία σκοπεύουν στην ανακούφιση και
στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αντίθετα, δεν υπάρχουν
οικονοµικές αντοχές όταν πρόκειται να ικανοποιηθούν τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων. Εκεί ξεφεύγουµε από τα
όρια. Δεν υπάρχει αντοχή της ελληνικής οικονοµίας όταν πρόκειται για τα τεράστια εξοπλιστικά προγράµµατα που από κοινού
ψήφισε η Νέα Δηµοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνηµα Αλλαγής και η
Ελληνική Λύση. Δεν υπάρχει ζήτηµα αντοχής της οικονοµίας
όταν πρόκειται τα τεράστια πακέτα του Ταµείου Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα κατευθυνθούν
για να στηρίξουν τις ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων, συνοδευόµενα από το πανευρωπαϊκό µνηµόνιο, τα προαπαιτούµενα
δηλαδή, σε βάρος των εργαζοµένων και του λαού.
Αλλά η συζήτηση που κάνετε και η διαφωνία την οποία έχετε
είναι σε ποιους επιχειρηµατικούς οµίλους θα δοθεί το µεγαλύτερο ή όχι κοµµάτι αυτών των χρηµάτων του Ταµείου Ανάκαµψης. Η ίδια συζήτηση γίνεται και τώρα για το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο στο πώς θα προχωρήσει το ΕΣΠΑ. Επί της ουσίας
συµφωνείτε µε την κατεύθυνση που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συµφωνείτε µε την κατανοµή των πόρων που χρηµατοδοτούν και
εξυπηρετούν τις ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων και των
συνολικότερων ανατροπών που επιφέρει το ΕΣΠΑ. Και το µόνο
σας πρόβληµα είναι το πώς θα διαχειριστούν αυτοί οι πόροι. Αν
θα διαχειριστούν, δηλαδή, µε λιγότερη ή περισσότερη διαφάνεια.
Αυτή είναι η πρόταση την οποία έκανε ο κ. Τσίπρας στον Πρό-
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εδρο της Βουλής, για τη δηµιουργία επιτροπής που θα ελέγχει
την πορεία υλοποίησης των έργων που χρηµατοδοτούνται από
το Ταµείο Ανάκαµψης και το ΕΣΠΑ 2021-2027.
Το πρόβληµά σας και οι διαχωριστικές σας γραµµές είναι ποιοι
όµιλοι θα εξυπηρετηθούν και πώς θα δοθούν αυτά τα χρήµατα.
Αν θα δοθούν υπό καθεστώς λιγότερης ή περισσότερης διαφάνειας. Να, λοιπόν, τι σας διαχωρίζει Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση. Δεν είναι το γεγονός ότι τα χρήµατα αυτά θα δοθούν για
να εξυπηρετηθούν τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων.
Δεν είναι το ποιος κερδίζει. Οι κεφαλαιοκράτες. Και ποιος χάνει;
Ο λαός και η εργατική τάξη που θα κληθούν να πληρώσουν όλα
τα κονδύλια και τα πακέτα µέσα από την αύξηση της φορολογίας
και την αύξηση του κρατικού χρέους, για να διαµορφωθούν οι
προϋποθέσεις µιας ανάπτυξης άδικης, µιας ανάπτυξης η οποία
θα διευρύνει ακόµη περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες, άρα
και την ψαλίδα ανάµεσα στις δυνατότητες ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών και στο επίπεδο ικανοποίησής τους. Επί της ουσίας
έχουµε δει όλες τις προηγούµενες δεκαετίες που πήγαν τα χρήµατα των διαφόρων ευρωπαϊκών προγραµµάτων και ταµείων.
Ποιους εξυπηρέτησαν, ποιους ικανοποίησαν. Την εικόνα, τη βλέπουµε στις σηµερινές συνθήκες στις οποίες διαβιούν τα πλατιά
λαϊκά στρώµατα.
Η δεύτερη προκρούστεια κλίνη είναι η δηµοσιονοµική σταθερότητα. Αλήθεια, δηµοσιονοµική σταθερότητα υπάρχει µόνο σε
προτάσεις που µειώνουν τη φοροεπιδροµή απέναντι στον λαό,
ενώ αντίθετα µπορείτε να υλοποιείτε µέτρα που απαλλάσσουν
επί της ουσίας φορολογικά το µεγάλο κεφάλαιο; Δεν υπάρχει το
ζήτηµα της δηµοσιονοµικής σταθερότητας όταν µειώσατε και η
προηγούµενη και η σηµερινή Κυβέρνηση τους φορολογικούς
συντελεστές για τα νοµικά πρόσωπα; Όταν µειώσατε και η σηµερινή και η προηγούµενη κυβέρνηση τον φόρο στα διανεµόµενα
κέρδη; Όταν προχωρείτε σε υπεραποσβέσεις και σε νέες µειώσεις των φορολογικών συντελεστών; Όταν η Νέα Δηµοκρατία,
ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ αρνήθηκαν να σταµατήσει πλέον η προκλητική φοροασυλία του εφοπλιστικού κεφαλαίου που είναι και
συνταγµατικά κατοχυρωµένη; Όταν διατηρείτε τον αντιλαϊκό
νόµο του ΕΝΦΙΑ, ανεξάρτητα τις όποιες µειώσεις, γιατί επιβαρύνει τα λαϊκά στρώµατα, ενώ αρνήθηκαν όλες οι κυβερνήσεις και
αρνούνται να υλοποιήσουν τον ΕΦΑ; Ποτέ δεν εφαρµόστηκε η
διάταξη για τον ΕΦΑ, για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων που επιβαρύνει τα νοµικά πρόσωπα. Το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µιλάει για απώλειες εσόδων 4,5 δισεκατοµµυρίων σε ετήσια
βάση.
Τολµάτε να λέτε ότι δεν µπορούν να µειωθούν οι έµµεσοι
φόροι; Δεν µπορούν να καταργηθούν οι έµµεσοι φόροι, γιατί
αυτό θα πλήξει τη δηµοσιονοµική σταθερότητα; Ό,τι εξυπηρετεί
τον λαό είναι σε βάρος της δηµοσιονοµικής σταθερότητας και
ό,τι υπηρετεί το µεγάλο κεφάλαιο είναι υπέρ της δηµοσιονοµικής. Ωραία µαθηµατικά είναι αυτά.
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως δεν ευθύνονται απλά
και µόνο κάποιοι ολιγάρχες που εξυπηρετεί η σηµερινή Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Άλλωστε όλες οι Κυβερνήσεις
είχαν πάντοτε κάποιες επιπλέον ιδιαίτερες σχέσεις µε κάποιους
µεγαλοεπιχειρηµατίες. Πάντοτε υπήρχε αυτό και θα υπάρχει.
Αλλά µέσα από αυτή τη λογική, ότι ευθύνονται κάποιοι ολιγάρχες
που εξυπηρετεί η σηµερινή Κυβέρνηση, τι θέλετε να κάνετε; Θέλετε να αθωώσετε το καπιταλιστικό σύστηµα για να εγκλωβιστεί
η λαϊκή δυσαρέσκεια εντός των τειχών. Για να εµποδιστεί η ριζοσπαστικοποίηση ευρύτερων λαϊκών στρωµάτων.
Δεν είναι τυχαίο ότι είναι κοινό χαρακτηριστικό όλων των
άλλων κοµµάτων που είναι εδώ στη Βουλή, πλην του ΚΚΕ, η µεγάλη ανατριχίλα που έχετε για το οργανωµένο εργατικό ταξικό
κίνηµα. Είναι κοινό σας χαρακτηριστικό. Γιατί θέλετε ο µισθός
για παράδειγµα να καθορίζεται µε κυβερνητική απόφαση και όχι
µέσα από την ταξική πάλη των εργαζοµένων. Γιατί φοβάστε ακριβώς την οργανωµένη δύναµη του λαού.
Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο το ΚΚΕ προτείνει τέτοια µέτρα τα
οποία συγκρούονται µε τους βασικούς υπεύθυνους και τις αιτίες
της φτώχειας και της εξαθλίωσης, της ολοµέτωπης επίθεσης που
δέχεται ο λαός µας σήµερα. Και γι’ αυτό απαιτούµε την άµεση
κατάργηση της έµµεσης φορολογίας στην ενέργεια, στα καύ-
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σιµα, στα βασικά είδη και υπηρεσίες λαϊκής κατανάλωσης. Διεκδικούµε αυξήσεις στους µισθούς, κατάργηση των αντεργατικών
νόµων Βρούτση, Αχτσιόγλου και Χατζηδάκη, επιστροφή των
κλεµµένων στους συνταξιούχους. Αλλά πάνω απ’ όλα ζητάµε από
τον λαό να παλέψει για την ανατροπή αυτού του συστήµατος που
είτε σε συνθήκες κρίσης είτε σε συνθήκες ανάπτυξης γεννά ανισότητες, γεννά φτώχεια και εξαθλίωση, γεννά πολέµους γιατί
αυτή είναι η καπιταλιστική βαρβαρότητα την οποία δηλώνει µε
τραγικό τρόπο ο λαός της Ουκρανίας και µε εξίσου τραγικό
τρόπο και οι λαοί της χώρας µας αλλά και της περιοχής µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Καραθανασόπουλε.
Το πρόγραµµα έχει ως εξής: Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κ.
Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο του Κινήµατος Αλλαγής. Στη συνέχεια, θα πάµε στις δυο συναδέλφισσες που περιµένουν στο
Webex. Μετά θα µιλήσουν ο Υφυπουργός κ. Χρίστος Δήµας και
ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης. Ακολούθως, θα κάνουµε έναν κύκλο
από τους εισηγητές κι εάν θέλει, θα κλείσει ο κ. Γεωργιάδης τη
συνεδρίαση.
Κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω
την οµιλία µου από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία και τους κυβερνητικούς θριάµβους των επόµενων ηµερών ότι
µπήκε νέο θεµέλιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κάτι το οποίο
νοµίζω ότι όλοι θα θέλαµε, τουλάχιστον εµείς ως ΠΑΣΟΚ-Κίνηµα
Αλλαγής. Έχουµε στο µυαλό µας ότι θέλουµε να υπάρχει ειρήνη,
να µπορούµε να συζητούµε µε τους γείτονες αλλά σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο.
Δεν πέρασαν λίγα εικοσιτετράωρα και ο Υπουργός Άµυνας της
Τουρκίας µιλάει για συνδιαχείριση σε όλο το Αιγαίο κάτι που,
λέει, βρίσκει σύµφωνη την Κυβέρνηση. Είναι κάποια δήλωση.
Είναι αλήθεια; Συζήτησε κάτι τέτοιο ο κ. Παναγιωτόπουλος;
Έχουµε µπει σε αυτή τη διαδικασία; Από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν περίµενα κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν έχει σύνορα. Όµως, εσείς που
πιστεύετε ότι υπάρχουν σύνορα, υπάρχει τέτοια πρωτοβουλία
της Κυβέρνησης για συνδιαχείριση στο Αιγαίο;
Περιµένουµε, κύριοι της Κυβέρνησης.
Κύριε Υπουργέ, το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι ένα τεχνικό κατά
κύριο λόγο νοµοσχέδιο, το οποίο για να έχει επιτυχία, κατά την
άποψή µου, την άποψή µας, την άποψη του εισηγητή µας, πρέπει
πρώτα από όλα να υπάρχει αξιολόγηση των προηγούµενων
δοµών για να δούµε αν µπορούµε και µε ποιους τρόπους να προχωρήσουµε την ουσιαστική απορρόφηση, γιατί απορρόφηση µε
διάφορους τρόπους γίνεται και, δεύτερον, να υπάρχει ένας σεβασµός στα στελέχη που τρέχουν αυτό το πρόγραµµα και να θυµόµαστε τις υποσχέσεις που τους έχουµε δώσει. Αν τους έχουµε
δώσει υποσχέσεις και δεν τις κρατήσαµε, θα τις αξιολογούν αναλόγως.
Άρα, στο νοµοσχέδιο αυτό -τα θέµατα τα έβαλε πολύ αναλυτικά ο κ. Πάνας- και σε αυτά τα ζητήµατα, παρ’ ότι εµείς είµαστε
θετικά στην κατεύθυνση αυτή, δεν έχουν λυθεί και θα διαιωνίσουν το πρόβληµα.
Πάµε, όµως, τώρα στα µεγάλα θέµατα, τα οποία είναι τα θέµατα που αφορούν την ακρίβεια. Κοιτάξτε. Η Κυβέρνηση έχει
κάνει µια τραγική διαχείριση του θέµατος της ενέργειας.
Βεβαίως, υπάρχει εξωγενής κρίση µε την ενέργεια, αλλά εδώ
υπάρχουν ζητήµατα τα οποία δεν θέλετε να τα ακουµπήσετε και
υπάρχουν εξηγήσεις γιατί δεν θέλετε να τα ακουµπήστε, κύριε
Υπουργέ.
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ που εσείς διορίσατε στις 24-1 µίλησε για
ελέγχους και ένα πόρισµα για παραγωγούς και διαχειριστές δικτύων και προµηθευτές. Έχετε υπ’ όψιν σας τι έχει γίνει µε αυτό
το πόρισµα; Δηλαδή, τι έχει γίνει εδώ και τέσσερις µήνες; Έχει
βγάλει ένα πόρισµα; Λέει κάτι για αυτούς; Υπάρχουν κέρδη;
Έχουν µπει µέσα οι άνθρωποι; Έχουν ουρανοκατέβατα κέρδη;
Τι συµβαίνει; Δεν έχει έρθει µέχρι στιγµής.
Πάµε στο δεύτερο ζήτηµα. Έχει γίνει εν µέσω κρίσης αύξηση
της εξάρτησης από το φυσικό αέριο στη χώρα µας; Έχει γίνει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

6.

Σας καταθέτω την έκθεση της επιτροπής και δείτε τη σελίδα

(Στο σηµείο αυτό ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Δηλαδή, εµείς τι κάναµε εν µέσω κρίσης; Κλείναµε τους λιγνίτες. Συµφωνούµε. Έχουµε µια διαφωνία ως προς το χρονικό διάστηµα και τον τρόπο της αποτροπής και αντί να βάζουµε
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, βάζουµε φυσικό αέριο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε έρθει και στη Μεγαλόπολη και εγκαινιάσατε το δίκτυο για το φυσικό αέριο και είναι εδώ ο κ. Αµανατίδης
από την Κοζάνη, οι οποίοι δεν χρησιµοποιούν φυσικό αέριο, κρατάνε την τηλεθέρµανση, όπως παλιά, κύριε Αµανατίδη. Δεν τα είπατε, όµως, στην Κυβέρνηση.
Δεν είπατε στην Κυβέρνηση ότι εµείς στην Κοζάνη χρησιµοποιούµε τηλεθέρµανση µε τις παλιές δοµές και ήρθε η Κυβέρνηση και βάζει φυσικό αέριο στη Μεγαλόπολη και σήµερα οι
Μεγαλοπολίτες έχουν αύξηση 500%, κύριε Αµανατίδη. Επαναλαµβάνω: 500%. Ούτε εκατό ούτε διακόσια, 500% έχουν. Για
ποιο λόγο;
Κοιτάξτε το θέµα µε την άµεση φορολόγηση από τα ουρανοκατέβατα κέρδη, τα οποία τα λένε και οι ίδιοι, εκτός αν έλεγαν
ψέµατα για τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, παραδείγµατος χάριν, για το 2021
έχει λειτουργικά κέρδη γύρω στα 800 εκατοµµύρια. Είναι αλήθεια; Αν είναι αλήθεια, πρέπει να υπάρχει άµεση εισφορά.
Άρα, ο τρόπος που πήγατε να εξυπηρετήσετε αυτούς που πήγατε να εξυπηρετήσετε έρχεται απέναντι στην αγορά. Σήµερα
ανακοινώνετε -πραγµατικά δεν µπορώ να καταλάβω τα µέτρα
πώς τα ανακοινώνετε- µέτρα, τα οποία ουσιαστικά είναι όχι µέτρα
ηµίµετρα. Όµως, εµείς θα τα ψηφίσουµε. Εµείς, όπως ξέρετε,
έχουµε διαφορετική αντιµετώπιση των πραγµάτων και σε σχέση
µε τα επιδόµατα θα τα πούµε λίγο αργότερα
Όµως, πώς τα αντιµετωπίζετε, κύριε Υπουργέ; Εσείς τώρα που
είσαστε και βλέπετε κόσµο και µιλάτε για όλα αυτά, γίνεται όλη
η αγορά να λειτουργεί µε leasing, αλλά αυτούς να µην τους έχετε
µέσα στα µέτρα; Αυτοί δεν είναι εργαζόµενοι; Όλη η αγορά, όλες
οι επιχειρήσεις έχουν leasing αυτοκίνητα. Το ξέρετε ότι αυτό δεν
πιάνει, δηλαδή τα leasing αυτοκίνητα;
Κύριε Υπουργέ, επιτέλους µια φορά κάντε κάτι ολοκληρωµένο.
Σας τα λέµε και δεν τα ακούτε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου της Βουλής)
Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ως προς τους αγρότες, άκουσα, άλλα έφυγε ο Υπουργός.
Εσείς πάτε απέναντι στην πραγµατικότητα. Λέει η Κυβέρνηση ότι
έχει ανακοινώσει οκτώ φορές µέτρα για τους αγρότες. Όµως,
πείτε σε έναν από τους ανθρώπους, στα παιδιά που είναι από την
Πιερία, από διάφορες περιοχές, και θα σας πουν ότι είπατε πως
θα κάνετε –λέει- µείωση του ΕΝΦΙΑ στα λιπάσµατα. Καλά, ξέρετε
πότε παίρνει λιπάσµατα ο κόσµος; Έχετε ρωτήσει πότε παίρνουν
λιπάσµατα οι αγρότες; Το καλοκαίρι νοµίζετε ότι παίρνουν λιπάσµατα οι αγρότες; Παίρνουν τον Σεπτέµβριο, τον Οκτώβριο, τον
Νοέµβριο. Τώρα τα έχουν πάρει οι περισσότεροι. Το έχετε αναγγείλει και το έχετε εξαγγείλει πέντε φορές.
Και τελειώνω. Υπάρχουν δύο-τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις
και στα εθνικά όπως εσείς έχετε µια κοινή πολιτική.
Δεν ήσασταν πριν, κύριε Ζαχαριάδη και κύριε Μαµουλάκη, και
δεν σας άκουσα κάτι να πείτε για τη συνδιαχείριση στο Αιγαίο.
Πιστεύετε στη συνδιαχείριση στο Αιγαίο µε την Τουρκία;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν ακούσατε µάλλον. Επειδή απευθυνθήκατε…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Η Νέα Δηµοκρατία, λέω. Πριν δύο µέρες ο Υπουργός
είπε ό,τι θέλει ο Ακάρ, είπε ότι υπάρχει συνδιαχείριση στο Αιγαίο.
Εσείς που δεν πιστεύετε και στα σύνορα, πιστεύετε στη συνδιαχείριση στο Αιγαίο µε την Τουρκία; Δεν σας ακούσαµε. Ποια είναι
η άποψή σας;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό έχετε να πείτε
για τις δηλώσεις Ακάρ;
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Εγώ είπα για τον κ. Ακάρ. Δεν ήσασταν εδώ. Έκανα
σφοδρή κριτική στην Κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν άκουσα σήµερα
να κάνει µια δήλωση. Συµφωνεί στη συνδιαχείριση στο Αιγαίο; Η
Κυβέρνηση συµφωνεί, απ’ ότι καταλαβαίνω. Δεν µιλάει κανένας.
Εσείς συµφωνείτε;
Και πάµε τώρα στα επιδόµατα. Είναι δυο-τρεις διαφορετικές
προσεγγίσεις. Η µία είναι της σοσιαλδηµοκρατίας και άλλη είναι
της Αριστεράς και της Δεξιάς. Η Αριστερά και η Δεξιά δίνει επιδόµατα τα Χριστούγεννα, κάτι ψίχουλα που έλεγε ο ένας στον
άλλον, τα ψηφίζει, τα καταψηφίζει, θα έρθει λίγο το καλοκαίρι,
200 ευρώ, θα σας δώσουµε 100 ευρώ. Είναι τα γνωστά επιδόµατα που έδινε και η Φρειδερίκη. Η σοσιαλδηµοκρατία λέει κάτι
άλλο: Λέει για µηχανισµό. Ποιος είναι µηχανισµός; Το ΕΚΑΣ.
Ποιος κατήργησε το ΕΚΑΣ; Μια αριστερή κυβέρνηση. Ποιος δεν
το επανέφερε. Μια δεξιά κυβέρνηση.
Εµείς ως σοσιαλδηµοκράτες πιστεύουµε ότι πρέπει να έχουµε
µηχανισµούς για τις πιο ευάλωτες οµάδες. Γι’ αυτό σας προτείνουµε ένα µέτρο για διακόσιους πενήντα χιλιάδες συµπολίτες
µας, το οποίο είναι κοστολογηµένο και µπορεί να ανταποκριθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σοσιαλδηµοκρατία έχει τα εργαλεία για να αντιµετωπίσει τις κρίσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει την πρόταση και σε λίγο χρονικό διάστηµα θα τη φέρει όταν θα έρθουν
εκλογές και οι πολίτες θα του δώσουν τη δύναµη να την κάνει
πράξη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Αντιπρόεδρε.
Η κ. Τζάκρη από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία έχει τον
λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα και εγώ χτες βράδυ, όπως και όλοι οι Έλληνες άλλωστε, το διάγγελµα του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης είναι,
όπως λέει ο λαός, φθηνός µε τους πολίτες, ακριβός µε τους κερδοσκόπους. Στήθηκε για άλλη µια φορά στην τηλεόραση, στα
ελεγχόµενα δηλαδή από αυτόν µέσα ενηµέρωσης, για να παραστήσει τον µέγα στυλοβάτη των φτωχών και της µεσαίας τάξης,
µοιράζοντας το δυσθεώρητο ποσό των 12 ευρώ τον µήνα µε εισοδηµατικά κριτήρια ως αντίδωρο για το όνειδος της αισχροκέρδειας που έχει επιτρέψει να συµβαίνει στον τοµέα της ενέργειας.
Και πραγµατικά δεν ντράπηκε –θα µου πείτε ότι εδώ δεν ντρέπεται για τον Άδωνι, θα ντραπεί για τη βενζίνη;- να σταθεί ενώπιον του ελληνικού λαού που χάνει στη συντριπτική του
πλειοψηφία το µεγαλύτερο κοµµάτι του εισοδήµατός του λόγω
του πληθωριστικού αυτού κύµατος και της αισχροκέρδειας.
Αυτό βέβαια δεν µας εκπλήσσει. Είναι η παλιά συνταγή του
αείµνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Θυµάστε οι παλαιότεροι
τις φοβερές αυξήσεις που έκανε, το «0 συν 0, ίσον 14%» και τις
συµφωνίες κυρίων του Καραµανλή του νεότερου, τότε που κάλπαζε και πάλι η αισχροκέρδεια και ο πληθωρισµός.
Βέβαια, οφείλω να οµολογήσω ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι πιο
εξελιγµένη εκδοχή της νεοφιλελεύθερης Δεξιάς. Η µόνη συµφωνία που έχει κάνει είναι µε ένα κοµµάτι φίλων και χορηγών των
επιχειρηµατιών, αυτοί να αισχροκερδούν και ο ίδιος να κοροϊδεύει δια τηλεοπτικών διαγγελµάτων τον ελληνικό λαό παριστάνοντας τον «Ζορό» των ανατιµήσεων. Αυτό που αποµένει βέβαια,
για να ολοκληρωθεί το έργο, είναι από αύριο το πρωί ο κ. Άδωνις
να πάρει πάλι σβάρνα τον «ΣΚΑΙ» και τον Αυτιά και να τις τσιρίζει
περιχαρής για άλλη µια µεγάλη µάχη της Δεξιάς που κερδήθηκε.
Στο νοµοσχέδιο τώρα. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µετά τη
δεκαετή χρηµατοπιστωτική κρίση, την κρίση της πανδηµίας και
τον πόλεµο που εξελίσσεται στην Ουκρανία, δηλαδή σε ευρωπαϊκό έδαφος, η χώρα βρίσκεται σε ένα εξαιρετικά κρίσιµο σταυροδρόµι και το διακύβευµα είναι ποιον δρόµο θα ακολουθήσει,
τον δρόµο της πραγµατικής ανάπτυξης ή τον δρόµο που θα συνεχίσει να µας κρατά παγιδευµένους σε ένα φαύλο κύκλο λιτότητας και ύφεσης; Μέσα σε ένα δυστοπικό λοιπόν οικονοµικό
περιβάλλον, µε το κύµα ακρίβειας στην ενέργεια και στα καταναλωτικά αγαθά, που έχει ήδη ξεκινήσει από το προηγούµενο καλοκαίρι να επιβαρύνει τραγικά τα εισοδήµατα των µικροµεσαίων
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νοικοκυριών, συζητούµε σήµερα το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Και για να έχουµε τη µεγάλη εικόνα, αρχικά να αναφερθώ στα
νούµερα. ΕΣΠΑ 2021-2027 ή άλλως 40 δισεκατοµµύρια ευρώ,
που θα διατεθούν την περίοδο αυτή για να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί η ελληνική επιχειρηµατικότητα, από τα οποία βέβαια τα
20 δισεκατοµµύρια θα διατεθούν αποκλειστικά στην ελληνική γεωργία, µέσα από το στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027. Ταµείο
Ανάκαµψης ή Ανθεκτικότητας ή άλλως 31 δισεκατοµµύρια, εκ
των οποίων 17,8 δισεκατοµµύρια σε επιχορηγήσεις και 12,7 δισεκατοµµύρια σε δάνεια, όπως είναι γνωστό, για την ίδια περίπου
χρονική περίοδο.
Η Ελλάδα λοιπόν έχει στη διάθεσή της, για τη µετάβαση στη
νέα εποχή, που θα συνδυάζει υποτίθεται την οικονοµική αποτελεσµατικότητα µε την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δικαιοσύνη, 70 δισεκατοµµύρια ευρώ µέχρι το 2027. Καταλαβαίνουµε
λοιπόν όλοι πόσο σηµαντική είναι η ορθή και στοχευµένη διαχείριση αυτών των πόρων για την επόµενη µέρα της αναπτυξιακής
προοπτικής της ελληνικής οικονοµίας.
Και θα περάσω στην ουσία του θέµατος. Το σηµερινό νοµοσχέδιο για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή του ΕΣΠΑ
2021-2027 δεν είναι τίποτα άλλο παρά η βασική υποχρέωση της
Κυβέρνησης να θεσµοθετήσει εθνικά τις προβλέψεις του ενωσιακού Κανονισµού 10060 του 2021, που θέτει τις κοινές διατάξεις
για τα ευρωπαϊκά ταµεία, όλα τα ευρωπαϊκά ταµεία, από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής, το Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης
µέχρι και το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταµείο Εσωτερικής Ασφάλειας κ.λπ..
Είναι ένα νοµικό πλαίσιο δηλαδή που θεωρητικά θα βελτιώνει
την αποτελεσµατικότητα, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία σε µια
κρίσιµη οικονοµική συγκυρία, κατά την οποία η εύρυθµη εκτέλεση των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και του Ταµείου Ανάκαµψης
καλούνται να βγάλουν τη χώρα από την οικονοµική στασιµότητα,
τη στιγµή µάλιστα που απειλές, όπως η πανδηµία, ο πληθωρισµός και ο πόλεµος έχουν επιβαρύνει πολύ την κουρασµένη από
τα χρόνια της λιτότητας ελληνική οικονοµία.
Πρόκειται δηλαδή για ένα διαδικαστικό τεχνοκρατικό κείµενο,
που θα µπορούσαµε να πούµε ότι αποτελεί συνέχεια του προηγούµενου νόµου, του ν.4314 του 2014. Όµως κοιτάξτε τι συµβαίνει στην πράξη.
Τίθεται πρώτα από όλα το θέµα του συνολικού συντονισµού
των προγραµµάτων. Όλες οι διαχειριστικές αρχές µπαίνουν κάτω
από την οµπρέλα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
για µια πιο εύρυθµη, υποτίθεται, λειτουργία, για µια πιο επιτελική
παρακολούθηση, όπως λέτε εσείς. Όµως εξαιρείται η αντίστοιχη
διαχειριστική αρχή του Υπουργείου Ψηφιακής Μεταρρύθµισης
και παρά τα επίµονα ερωτήµατα που τέθηκαν, για τους λόγους
για τους οποίους έγινε αυτή η εξαίρεση, απαντήσεις δεν υπήρξαν.
Όπως σας είπε και ο εισηγητής µας, ο κ. Μαµουλάκης, ενώ
άκουσα την επτάωρη συζήτηση του Οκτωβρίου του 2021, παρουσία του κ. Ράσµουσεν, που στείλατε κ. Γεωργιάδη, πουθενά δεν
προέκυψε ότι υπήρξε σύσταση ή οτιδήποτε άλλο από την πλευρά
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτή την εξαίρεση. Πώς θα µπορούσε άλλωστε να γίνει κάτι τέτοιο, όταν η κοινή λογική λέει ότι
µόνο επιτελικό δεν είναι τούτο; Άρα, το ερώτηµα γιατί εξαιρέθηκε
η συγκεκριµένη διαχειριστική αρχή παραµένει.
Στον αντίποδα, από το Υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθµισης,
µετά το πέρας της διαβούλευσης, προστέθηκαν δεκατρία άρθρα
που αφορούν στη νέα ΚΑΠ, δηλαδή προστέθηκαν χωρίς καµµία
προηγούµενη διαβούλευση. Η διαχείριση του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΑΠ έχει πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά και διαφέρει
από τα άλλα προγράµµατα, γι’ αυτό άλλωστε µέχρι τώρα η διαχειριστική αρχή, ο έλεγχός της ανήκε στο ίδιο το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Αφορά σε πληθώρα προγραµµάτων και δράσεων που απαιτούν εξειδικευµένη γνώση και αφορούν στον εκσυγχρονισµό και
στην ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα της χώρας, µεταξύ άλλων
µέσα από την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών
προϊόντων και του εξαγωγικού προσανατολισµού τους, την ανά-
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πτυξη και βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, την εξασφάλιση της ασφάλειας
για τον καταναλωτή των παραγόµενων και των εισαγόµενων τροφίµων στη χώρα, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων.
Ωστόσο η χάραξη αυτής της δηµόσιας πολιτικής, δηλαδή της
αγροτικής πολιτικής, µεταφέρεται από το Υπουργείο σε µια εταιρεία, τη ΜΟΔ, που όπως µας ενηµέρωσαν, τόσο το ΓΕΩΤΕΕ όσο
και η ΠΟΓΕΔΥ, έχει τεράστια υποστελέχωση σε γεωτεχνικούς.
Αυτό που διακρίνεται, λοιπόν, είναι η προχειρότητα και η
σπουδή και βέβαια το ερώτηµα είναι αν υπάρχει κάποια σκοπιµότητα για τη διαχείριση αυτής της ενσωµάτωσης, πλέον της
προφανούς, της συγκέντρωσης δηλαδή της διαχείρισης του συνόλου του ΕΣΠΑ σε ένα µόνο Υπουργείο, σε µια συγκυρία που
θα έπρεπε να συζητούµε για το αντίστροφο και πως το δέχτηκε
αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης, από τον οποίο -αν το κατάλαβεαφαιρείτε τη σπουδαιότερη αρµοδιότητα.
Τρίτον, έρχεται τώρα ο ξαφνικός θάνατος του «INTERREG».
Ενώ εξασφαλίζεται η υπηρεσιακή συνέχεια όλων των δοµών,
εξαιρείται αυτή του «INTERREG», η οποία θα διατηρηθεί µόνο
µέχρι την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράµµατος 2014-2020,
ωστόσο λέει ότι θα υπάρξει µια νέα παράλληλη δοµή, µε νέο
όνοµα, που θα διαχειριστεί το νέο πρόγραµµα.
Από την πλευρά των εργαζοµένων σε αυτή τη διοικητική δοµή,
που πρέπει να σηµειωθεί ότι λειτουργεί επί δεκαεπτά χρόνια στη
Θεσσαλονίκη και είναι η µόνη διαχειριστική αρχή που λειτουργεί
στη Θεσσαλονίκη, εκφράζεται ένα κλίµα ανασφάλειας και αγωνίας για το µέλλον τους, καθώς δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη
για την οµαλή µετάβασή τους στη νέα υπηρεσία. Πρόκειται για
κατάφωρη αδικία τόσο για την υπηρεσία όσο και για τους εργαζόµενους, χωρίς να είναι ακόµα κατανοητή η αιτία. Το γιατί καταργείται η υπηρεσία, γιατί δηµιουργείται µια νέα και µάλιστα
υπό καθεστώς συνύπαρξής τους για ένα χρονικό διάστηµα, κανείς δεν το κατάλαβε. Πόσο επιτελική µπορεί να είναι µια τέτοια
απόφαση, επίσης κανείς δεν ξέρει. Και πού θα εδρεύει η νέα υπηρεσία; Θα παραµείνει στη Θεσσαλονίκη ή θα µεταφερθεί και
αυτή, όπως τόσα άλλα, στην Αθήνα;
Θα ήθελα να επισηµάνω επίσης συµπληρωµατικά ότι το νέο
ΕΣΠΑ και το Ταµείο Ανάκαµψης είναι δύο χρηµατοδοτικά εργαλεία που θα έπρεπε να λειτουργούν συµπληρωµατικά, κάτι που
όµως δεν φαίνεται, γιατί η ξεχωριστή διαχείρισή τους από δύο
διαφορετικά Υπουργεία αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε απώλεια
των επιδιωκόµενων συνεργειών.
Φυσικά υπάρχουν και άλλα θέµατα, όπως το «Elevate Greece»
και η διαφαινόµενη αλληλοεπικάλυψή του µε αρµοδιότητες
άλλων φορέων, όπως για παράδειγµα µε την «ENTERPRISE
GREECE», που έχει µια παρουσία αρκετών ετών όσον αφορά
στην εθνική συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, όπως και η αποδοτικότητα του ελέγχου όταν ο ελεγχόµενος θα ελέγχει τον ελεγκτή του.
Με λίγα λόγια, πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο προβληµατικό
που δεν συµβάλλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την
απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ της νέας προγραµµατικής
περιόδου και ως εκ τούτου δεν συµβάλλει στην επίτευξη του επιδιωκόµενου στόχου, του βασικού στόχου του, που είναι η ενίσχυση και η ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας σε αυτή τη
δύσκολη συγκυρία, γι’ αυτό και το καταψηφίζουµε.
Θα ήθελα όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να κλείσω µε
µια επισήµανση. Θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόταση του Προέδρου µας, του Αλέξη Τσίπρα για τη διακοµµατική επιτροπή που
θα παρακολουθεί την ενοποίηση του Ταµείου Ανάκαµψης και του
ΕΣΠΑ 2021-2027, πρακτική που έχει κριθεί ήδη θετικά σε επίπεδο
Βρυξελλών. Πρόκειται για µια στρατηγική επιλογή που θα οδηγήσει σε αποτελεσµατικότερη απορρόφηση των διαθέσιµων
πόρων και καλά θα ήταν να την ακολουθήσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Τζάκρη.
Η κ. Μαρία Απατζίδη από το ΜέΡΑ25 έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα αν
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µου επιτρέπετε να αναφερθώ στο θέµα που αφορά στον πόλεµο
στην Ουκρανία. Είναι πραγµατικά εγκληµατική η αδιαφορία της
Κυβέρνησης για τους Έλληνες της Μαριούπολης και τον πρόξενό µας.
Στην ευρύτερη περιοχή κατοικούν περισσότεροι από εκατό χιλιάδες οµογενείς µας, οι οποίοι βοµβαρδίζονται και τροµοκρατούνται από όλες τις αντιµαχόµενες πλευρές. Οι οµογενείς
ζήτησαν από την ελληνική Κυβέρνηση να µεσολαβήσει στην ουκρανική, ώστε να τους επιτραπεί να διαφύγουν από τη δίοδο που
είναι ανοιχτή προς τη Ρωσία και από εκεί να επαναπατριστούν.
Ο πρόξενός µας, ο κ. Μανώλης Ανδρουλάκης έχει ζήσει πάρα
πολύ δύσκολες ώρες, χωρίς να υπάρχει καµµία ανάγκη γι’ αυτό.
Τι συνέβη; Εµποδίστηκε η διαφυγή του προξένου από ναζιστικές
παραστρατιωτικές οµάδες; Έχουµε καταθέσει σχετική ερώτηση
και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας δεν έχει απαντήσει
σαφώς.
Έρχοµαι τώρα και στο νοµοσχέδιο. Και αυτό το νέο νοµοσχέδιο που φέρνετε συνεχίζει να υπηρετεί τον πάγιο σκοπό σας, το
ξεκοκάλισµα του Ταµείου Ανάκαµψης. Παραπλανάτε τους πολίτες ότι δήθεν έρχεται η ανάκαµψη και θα πέσει χρήµα στην οικονοµία. Δηµιουργείτε ευκαιρίες πλουτισµού για τους πολύ λίγους,
στους οποίους θα κατευθυνθούν τα νέα δάνεια. Τα σχέδια της
Κυβέρνησης πάνω στους πυλώνες του σχεδίου ανάκαµψης αποτελούν τη χαρά της σύµπραξης δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.
Το δηµόσιο αποσύρεται σε ρόλο συµβούλου και κανονιστικής
αρχής αντί για παρόχου.
Η Κυβέρνησή σας, µε βάση το σχέδιο που υποβάλατε, κατευθύνει το σύνολο της δανειακής στήριξης στη χρηµατοδότηση
ιδιωτικών επενδύσεων µεγάλων επιχειρήσεων της χώρας και
αποκλείει τελείως τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Απαράβατος
όρος είναι η χορήγηση αυτών των δανείων να γίνει µε όρους αγοράς.
Ως γνωστό όµως, η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων -περίπου οκτακόσιες χιλιάδες- δεν
συγκεντρώνουν τα στοιχεία που συνθέτουν το λεγόµενο τραπεζικό προφίλ. Με άλλα λόγια, η Κυβέρνηση θα αυξήσει τον ήδη
υπέρογκο δανεισµό της χώρας κατά 12,7 δισεκατοµµύρια ευρώ,
φορτώνοντας στις πλάτες των πολιτών τα ευνοϊκά µακροπρόθεσµα δάνεια προς την εγχώρια ολιγαρχία.
Το άλλο επικείµενο σκέλος είναι ότι στη σύµβαση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαµβανόταν όρος για τη δηµιουργία σε
κάθε κράτος-µέλος δηµόσιας αρχής υπεύθυνης για την παρακολούθηση του προγράµµατος. Υπενθυµίζουµε ότι δύο µήνες πριν
ο Πρωθυπουργός είχε συστήσει µία κυβερνητική επιτροπή και
τέθηκε ο ίδιος επικεφαλής για να παρακολουθεί την ένταξη επενδυτικών σχεδίων και στο πρόγραµµα της χρηµατοδότησης για
την πορεία υλοποίησής τους. Ο σκοπός είναι να µοιράσει προσωπικά την «πίτα» του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.
Για να το πούµε ευθέως, το νοµοσχέδιο είναι άλλη µια ψηφίδα
στην ταφόπλακα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Άλλωστε, το
έχει δηλώσει και ξεκάθαρα ο κ. Γεωργιάδης. Τα δάνεια του Ταµείου Ανάκαµψης που θα περάσουν µέσα από τις τράπεζες θα
δίνονται στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µόνο αν αυτές συγχωνευτούν. Δηλαδή, µόνο αν τις εξαγοράσουν µεγαλύτερες επιχειρήσεις, για να το πούµε απλά.
Η λογική και του προηγούµενου σχετικού νοµοσχεδίου που είχατε φέρει είναι ότι για να επιλεγεί µια επιχείρηση προς δανειοδότηση από τους πόρους και µε τους ευνοϊκούς όρους του
Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας πρέπει να αξιολογηθεί
τραπεζικά, δηλαδή να κρίνουν οι τράπεζες ότι έχει πιστοληπτική
ικανότητα. Όµως, στην Ελλάδα από τις επτακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις που έχουµε συνολικά µόνο οι τριάντα χιλιάδες κρίνονται πιστοποιητικά ικανές. Το αποτέλεσµα είναι ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων θα µείνουν εκτός
χρηµατοδότησης.
Εµείς ως ΜέΡΑ25 έχουµε καλέσει από την αρχή της πανδηµίας
να γίνει κούρεµα των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Αντί γι’ αυτό, εσείς, όµως,
επιλέγετε τις αναστολές. Ταυτόχρονα, φωνάζαµε ως ΜέΡΑ25 για
παροχή ενίσχυσης κι όχι δανεικών προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Η Κυβέρνηση, όµως, πάλι έκανε το αντίθετο, επιστρε-
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πτέα προκαταβολή, την οποία τώρα ζητά να τη γυρίσουν πίσω.
Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν επιπλέον επωµιστεί το κόστος του «myDATA», δηλαδή σε πραγµατικό χρόνο να υποβάλλουν υποχρεωτικά κάθε παραστατικό που κόβεται προς τα
τερµατικά της ΑΑΔΕ, µιας ΑΑΔΕ που είναι πλήρως εξαρτηµένη
από τους δανειστές και µοναδική αποστολή της είναι να έχει τον
πλήρη έλεγχο των φορολογικών δεδοµένων για την εξυπηρέτηση
των δανειστών.
Ένα χρήσιµο εργαλείο η Κυβέρνηση το µετατρέπει σε όπλο
κατά των µικροµεσαίων επιχειρήσεων δηµιουργώντας τους τεράστια νέα κόστη. Γιατί η πλειονότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων δεν διαθέτει λογιστήριο, αλλά συνεργάζεται µε
φοροτεχνικά γραφεία. Δηµιουργείται έτσι ένα νέο ακόµη πεδίο
αθέµιτου ανταγωνισµού υπέρ των µεγάλων επιχειρήσεων µε τα
οργανωµένα λογιστήρια. Η Κυβέρνηση οφείλει να συνδράµει
υλικά, αλλά και τεχνικά σε αυτή τη µετάβαση και όχι να χρησιµοποιεί το εργαλείο ως όπλο.
Εµείς ως ΜέΡΑ25 θεωρούµε ότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας. Κι αυτό,
γιατί αποτελούν τη βασική επιλογή για την επιχειρηµατική δραστηριότητα στη χώρα µας σε ποσοστά πολύ µεγαλύτερα από τις
υπόλοιπες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον βασικό εργοδότη µε
τεράστια περιθώρια ευελιξίας και περαιτέρω επέκτασης της απασχόλησης.
Οι άνθρωποι, όµως, του χώρου των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µπορούν να αποτελέσουν τον δυναµικό χώρο που θα είναι
διατεθειµένος να συγκρουστεί µε το καθεστώς της χρεοδουλοπαροικίας, όπως συνηθίζουµε να λέµε. Το τραγικό, όµως, είναι
ότι συµβαίνει σε ένα περιβάλλον απολύτως πρωτόγνωρης ακρίβειας, η οποία φυσικά αποτελείται από τις δυσανάλογα αυξηµένες τιµές ρεύµατος.
Τέσσερις ολιγάρχες -τους έχουµε ονοµατίσει- µαζί µε την ιδιωτικοποιηµένη ΔΕΗ κάθε µέρα προσδιορίζουν µεταξύ τους µόνοι
τους την τιµή που θα χρεώνεται στο ρεύµα στη χονδρική, αλλά
και ακόµη υψηλότερα στη λιανική. Κι αυτό δεν είναι καν µια οικονοµία της αγοράς. Είναι καρτέλ.
Γι’ αυτό, το πρώτο που θα πρέπει να γίνει είναι η κατάργηση
του ψευδοχρηµατιστηρίου που θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Να µην το ξεχνάµε κι αυτό. Αν θέλουµε να αντιµετωπίσουµε την ακρίβεια,
χρειάζονται, όχι επιδόµατα, όπως έχουµε πει, δηλαδή και άλλα
χρήµατα στους λίγους ολιγάρχες, ούτε πλαφόν στην τιµή ενέργειας. Χρειάζεται κατάργηση του χρηµατιστηρίου ενέργειας, για
να µπορέσουν να πάρουν επιτέλους µια ανάσα όλες οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και όλος ο ελληνικός λαός.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ,
κυρία Απατζίδη.
Καλείται στο Βήµα ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο
κ. Άδωνις Γεωργιάδης, για την οµιλία του.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω, για να καταθέσω και τις τροπολογίες που γίνονται δεκτές για να τις δείτε πριν περάσουµε στον κύκλο µε τις
δευτερολογίες των εισηγητών, θα ήθελα και από το Βήµα της
Βουλής να εκφράσω τα θερµά µου συλλυπητήρια στην οικογένεια της Έλσας Παπαδηµητρίου.
Η Έλσα Παπαδηµητρίου, την οποία είχα την τιµή να την γνωρίσω και να συνεργαστώ µαζί της, ήταν πράγµατι µια εξαιρετική
πολιτικός, µε διαύγεια στις απόψεις της, σθένος στην υπεράσπισή τους και ακόµα και αν διαφωνούσες µαζί της, δεν µπορούσες παρά να διακρίνεις ήθος, γνώση και καλλιέργεια. Είναι,
λοιπόν, απώλεια για την παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά
και απώλεια για τη χώρα η σηµερινή της εκδηµία. Και επαναλαµβάνω, εκφράζω τα θερµά µου συλλυπητήρια στην οικογένειά
της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν κάνω την οµιλία µου -θα
τοποθετηθείτε µετά οι εισηγητές και θα κλείσω την συνεδρίασηθα αναφέρω τις υπουργικές τροπολογίες που γίνονται δεκτές.
Η µε γενικό αριθµό 1239 και ειδικό αριθµό 124 τροπολογία του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων γίνεται δεκτή. Η τροπολογία αυτή έχει διαδικαστικού τύπου θέµατα, όπως τα όργανα
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διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων και η αποζηµίωση των µελών των επιτροπών, οι προθεσµίες, οι οποίες παρατείνονται, η συγκρότηση επιτροπής
εισηγητών και αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής Ανταγωνισµού, που µας ζήτησε η Επιτροπή Ανταγωνισµού. Λάθος. Αυτή
που ανέφερα τώρα δεν θα είναι, έχει αφαιρεθεί. Η µοριοδότηση
δοµηµένης συνέντευξης για την επιλογή προϊσταµένων της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Πάλι για την Επιτροπή Ανταγωνισµού.
Εξουσιοδοτική διάταξη για την συγκρότηση οµάδας εµπειρογνωµόνων για την επεξεργασία των κεντρικών δεικτών αποδοτικότητας της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Και από το Υπουργείο
Τουρισµού, η λειτουργία ξενοδοχειακών καταλυµάτων από γνωστοποίηση, που αφορά στην ευκολότερη αδειοδότηση ξενοδοχειακών καταλυµάτων.
Επίσης, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατατίθεται και γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1240 και
ειδικό αριθµό 125 µε δηµοσιονοµικές διορθώσεις εις βάρος νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, από τον Γιάννη
Τσακίρη. Ζητήµατα προϊσταµένων οργανικών µονάδων της ΜΟΔ.
Η διεύρυνση των ορίων των πληττόµενων περιοχών από φυσικές
καταστροφές. Προστίθεται η περιοχή της Λάρισας. Αρµόδιες
υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρµογής διατάξεων για τα ολοκληρωµένα συστήµατα. Αυτό έχει σηµασία. Εδώ θέλω να σταθώ.
Έχουµε µια σειρά άρθρων προτεινόµενων από την ΑΑΔΕ για
να µπορέσουµε να κάνουµε πιο επισταµένους ελέγχους για το
λαθρεµπόριο καυσίµων, σχετικό και µε όλη την ακρίβεια των ηµερών που διανύουµε τώρα. Αρµόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο
εφαρµογής των διατάξεων για τα ολοκληρωµένα συστήµατα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων εισροών
– εκροών. Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των
διατάξεων εγκατάστασης συστήµατος εισροών - εκροών. Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων για την
εγκατάσταση συστήµατος εισροών - εκροών. Όλες οι σχετικές
διατάξεις είναι προτεινόµενες –επαναλαµβάνω- από την ΑΑΔΕ
για τη δυνατότητα να γίνονται οι έλεγχοι.
Επίσης, από το Υπουργείο Ανάπτυξης Επενδύσεων, από τον
Αναπληρωτή Υπουργό, έχουµε την τροπολογία µε αριθµό γενικό
1238 και ειδικό 123, που επίσης γίνεται δεκτή, µε διάφορες διορθώσεις πάνω στα ζητήµατα του αναπτυξιακού νόµου.
Από το Υπουργείο Οικονοµικών -αν και έχουν µιλήσει ήδη- η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 1237 και ειδικό 122 γίνεται δεκτή.
Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που επίσης έχουν µιλήσει, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1237 και ειδικό 122 γίνεται
δεκτή.
Επαναλαµβάνω, κύριε Πρόεδρε, για τα Πρακτικά, για να µπορούν εύκολα να µπουν στο σώµα, οι τροπολογίες είναι: Η µε γενικό αριθµό 1239 και ειδικό 124. Εδώ έχει αφαιρεθεί το άρθρο 3.
Η µε γενικό αριθµό 1240 και ειδικό 125. Η µε γενικό αριθµό 1238
και ειδικό 123 και η µε γενικό αριθµό 1237 και ειδικό 122 από το
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Αυτές είναι οι υπουργικές τροπολογίες που γίνονται δεκτές.
Είναι εµπρόθεσµες, τις έχετε δει. Ό,τι απορία έχετε µπορείτε να
µου τη θέσετε µετά, για να απαντήσω µετά τον κύκλο των εισηγητών.
Τώρα θέλω να πω δυο λόγια για τη συζήτηση που προηγήθηκε.
Νοµίζω ότι γενικά κάναµε µια καλή συζήτηση. Ένταση δεν
υπήρξε. Ακόµα και αυτή η χαλαρή µου στιγµή µε τον κ. Κατρίνη
περισσότερο µια διευκρίνιση επί ορισµένων θεµάτων είναι. Θέλω
να ευχαριστήσω την Ολοµέλεια για µία καλή συζήτηση υψηλού
επιπέδου και σε γενικές γραµµές συναινετική.
Σηµαντικές και µεγάλες διαφορές, για να είµαστε ειλικρινείς,
δεν έχουν προκύψει. Όσον αφορά τον διαγωνισµό και το άρθρο
του διαγωνισµού και την επιλογή προϊσταµένων -σε αυτό αναφέροµαι- θα καταθέσουµε µια νοµοτεχνική βελτίωση όπου θα επιτρέψουµε σε όποιον θέλει από όσους έχουν ήδη λάβει µέρος
στον γραπτό διαγωνισµό του παρελθόντος, αν θέλουν, να κρατήσουν τη βαθµολογία τους και στον νέο κύκλο, στην επαναπροκήρυξη, δηλαδή.
Αυτό το κάνουµε για τον εξής λόγο: Αναφέροµαι κυρίως στον
συνάδελφο από τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί ο σχετικός διαγωνισµός είχε
γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον, γιατί δεν θέλουµε να δώσουµε καµµία
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εντύπωση ότι η επαναπροκήρυξη σηµαίνει κατάργηση, ότι δηλαδή, θέλουµε να σταµατήσουµε και να αλλάξουν τη διαδικασία.
Το αντίθετο. Επαναλαµβάνεται από την αρχή. Είµαστε σύµφωνοι
µε αυτή τη διαδικασία επιλογής προϊσταµένων που είχε νοµοθετήσει η προηγούµενη κυβέρνηση για λόγους διάφορους της βουλήσεώς µας, κυρίως του ζητήµατος της µεγάλης καθυστέρησης
στις εκδόσεις αποφάσεων από το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Δεν ολοκληρώθηκε ο διαγωνισµός κατά το διάστηµα της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου. Κατά το γεγονός ότι µπαίνουµε στην καινούργια προγραµµατική περίοδο αναγκαστικά
λόγω της διαφοράς αρχιτεκτονικής δεν µπορούµε να µεταφέρουµε αυτόµατα τους νυν προϊσταµένους στο νέο σχήµα.
Να το εξηγήσω και πρακτικά, µήπως σε κάποιους έχει µείνει η
αµφιβολία. Υπάρχουν θέσεις προϊσταµένων στο νέο αρχιτεκτόνηµα, στη νέα περίοδο, που έχουν καταργηθεί και υπάρχουν θέσεις προϊσταµένων στο νέο αρχιτεκτόνηµα που έχουν
δηµιουργηθεί, οι οποίες δεν υπήρχαν στο προηγούµενο αρχιτεκτόνηµα. Άρα, ακόµα κι αν λέγαµε αυτόµατα οι νυν προϊστάµενοι
που είχαν µπει µε ανάθεση το 2015 πέρναγαν στο νέο αρχιτεκτόνηµα, θα έπρεπε στο σύνολο µε τους προϊσταµένους και τους
προϊσταµένους των δοµών να αλλάξουµε περίπου εβδοµήντα ανθρώπους. Άρα, πάλι θα έπρεπε να µπούµε σε µια διαδικασία ποιους εβδοµήντα, µε ποια διαδικασία. Άρα, δεν γίνεται.
Τι λέµε λοιπόν; Λέµε: Ξανακάνουµε τον διαγωνισµό τον προηγούµενο από την αρχή, τον επαναπροκηρύσσουµε. Γιατί µπορούµε να πάµε τώρα µε ασφάλεια ότι αυτή τη φορά αυτό που
δεν καταφέραµε την προηγούµενη φορά δύο κυβερνήσεις, κύριε
Μαµουλάκη, τώρα θα γίνει; Διότι τώρα πια το Συµβούλιο της Επικρατείας έχει αποφανθεί ως προς τη συνταγµατικότητα της διαδικασίας. Δεν µπορεί να γίνει νέα προσφυγή ως προς τη
συνταγµατικότητά της για να χάσουµε ξανά τον χρόνο που χάσαµε πριν. Άρα, δεσµευόµαστε ότι µέχρι το αργότερο τις 30 Ιουνίου του 2023 θα έχουν τελειώσει όλοι, θα έχουν τοποθετηθεί
άπαντες.
Τώρα για λόγους µεγαλύτερης διαφάνειας και συνέχειας του
κράτους, λέµε επικουρικά µε τη νοµοτεχνική βελτίωση ότι όσοι
από αυτούς που έλαβαν µέρος στον προηγούµενο διαγωνισµό
έδωσαν γραπτές εξετάσεις και θεωρούν ότι έγραψαν καλά και
θέλουν να κρατήσουν το βαθµό τους ώστε να µην αδικηθούν, ας
το πούµε έτσι, ή να µην υπάρχει µια αίσθηση ότι εµείς θέλουµε
να τους «κόψουµε», θα κρατάνε το βαθµό τους και θα πάνε κατευθείαν στον προφορικό, χωρίς να χρειαστεί να ξαναδώσουν
γραπτά για δεύτερη φορά. Όσοι πάλι τώρα δεν είχαν δώσει γιατί
δεν είχαν κάνει αίτηση, γιατί οι θέσεις οι κενές που δηµιουργήθηκαν τους ενδιαφέρουν και οι προηγούµενες δεν τους ενδιέφεραν, γιατί τότε δεν είχαν τα τυπικά προσόντα τα οποία την
πενταετία που µεσολάβησε τα απέκτησαν, θα κάνουν τις γραπτές
τους εξετάσεις και την προφορική τους συνέντευξη όπως προβλέπει κανονικά η προκήρυξη. Επαναλαµβάνω ότι µέχρι 30-62023 δεσµευόµαστε να έχει λήξει διαδικασία.
Τονίζω ότι σκοπός µας είναι µε τον κ. Τσακίρη να προκηρύξουµε τη διαδικασία αµέσως µετά την ψήφιση του νόµου, να µην
χάσουµε καθόλου χρόνο δηλαδή, έτσι ώστε να διασφαλίσουµε
ότι η περίοδος των µεταβατικώς διορισθέντων προϊσταµένων θα
είναι κατά το δυνατόν πιο σύντοµη και κατά τη διάρκεια, κάθε
φορά που µία θέση κρίνεται ότι κάποιος διορίζεται θα αντικαθιστά τον προσωρινώς διορισθέντα µε αυτόν που παίρνει την κανονική του θέση, έτσι ώστε να εξασφαλίσουµε τη συνέχεια του
κράτους, τους όρους της διαφάνειας και την αξιοπιστία µιας δηµόσιας διοίκησης που δεν θα πρέπει να αφήνει ούτε υπόνοια ότι
σκοπός του νοµοθέτη, του Υπουργού είναι να παρεµβαίνει στη
διαδικασία.
Εγώ, επαναλαµβάνω, δεν θέλω να παρέµβω. Είπα και στην επιτροπή εάν είχατε να µου προτείνετε κάποιον άλλο τρόπο να το
κάνω, θα ήµουν πολύ πρόθυµος να το συζητήσουµε. Δεν ακούστηκε άλλη πρόταση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει άλλη
πρόταση. Το έχουµε ψάξει πάρα πολύ.
Ο λόγος που σας τα λέω όλα αυτά είναι γιατί θέλω να µην χρησιµοποιήσετε ως πρόσχηµα αυτό το άρθρο για να µην ψηφίσετε
το νοµοσχέδιο. Αναφέροµαι στα κόµµατα του ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ.
Θα είναι αδικία επικαλούµενοι αυτό το άρθρο να µην ψηφίσετε
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το νοµοσχέδιο, καθόσον στην πραγµατικότητα σε όλο το υπόλοιπο νοµοθέτηµα δεν έχουµε καµµία ουσιαστική διαφωνία.
Ως προς την δήλωση της κ. Τζάκρη, δεν είναι αλήθεια. Στο
ηχητικό το οποίο σας στείλαµε ακούγεται καθαρά ο κ. Ράσµουσεν που λέει: «Συµφωνούµε µε τη νέα αρχιτεκτονική». Η δικιά µας
αρχιτεκτονική, επαναλαµβάνω, είναι η πρώτη αρχιτεκτονική του
νέου ΕΣΠΑ. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει κάνει. Ο λόγος
που έχει διαχειριστική αρχή ξεχωριστή το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης είναι γιατί οριζόντια το νέο ΕΣΠΑ -αυτή είναι η
βασική του διαφορά- σε όλα τα Υπουργεία όλα τα ψηφιακά αποτελέσµατα τα έχει αυτό το Υπουργείο. Το ίδιο θα γίνει σε κάθε
χώρα της Ευρώπης γιατί αυτό το ΕΣΠΑ έχει το ένα τρίτο σε ψηφιακά έργα. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν είναι η προσωπική φιλία
του Πρωθυπουργού και βεβαίως -δεν έχω λόγο να µην το πω
αυτό- εγώ είµαι από τους φίλους του Κυριάκου Πιερρακάκη προσωπικά και τον θεωρώ και εξαιρετικά άξιο Υπουργό. Το ξεκαθαρίζω. Αυτός, όµως, είναι ο λόγος. Το κάθε κόµµα θα ψηφίσει
αυτό που νοµίζει.
Ως προς αυτόν καθ’ αυτόν, λοιπόν, τον νόµο, αφού τον ψηφίσουµε σήµερα, µετά µπορούµε πολύ γρήγορα να προχωρήσουµε στη δηµιουργία των πρώτων προγραµµάτων που θα
λειτουργήσουν στα πλαίσια της Νέας Προγραµµατικής Περιόδου. Αυτό για εµάς, όχι στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων µόνο, αλλά γενικά στην Ελλάδα, πιστεύω ότι έχει πολύ
µεγάλη σηµασία, διότι εµείς είµαστε µια οικονοµία που έχει
άµεση ανάγκη ρευστότητας. Άρα δεν µπορούµε να χάσουµε
χρόνο σε διαδικαστικά ζητήµατα.
Αυτός είναι ο λόγος που µας ώθησε να τρέξουµε γρηγορότερα
από όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη για να µπορέσουµε να πάρουµε την έγκριση του νέου προγράµµατος πρώτοι, να ψηφίσουµε τον νέο νόµο πρώτοι και να βγάλουµε τα νέα προγράµµατα
πρώτοι, γιατί δεν θέλουµε να µείνει η ελληνική οικονοµία µε κενό
χρηµατοδότησης, όσον αφορά τουλάχιστον το ΕΣΠΑ. Εξαιρώ το
Ταµείο Ανάκαµψης που είναι κάτι που προέκυψε στην πορεία και
είναι κάτι διαφορετικό.
Αν σ’ αυτό συνυπολογίσετε ότι οι πόροι του τρέχοντος ΕΣΠΑ
έχουν σχεδόν πια εξαντληθεί καθώς έχουµε πλησιάσει στο 100%
της απορρόφησης, θα χρειαστούµε και νέους πόρους. Για να
βρούµε, λοιπόν, µπαίνουµε όσο γίνεται γρηγορότερα στο νέο
πρόγραµµα. Και σας καλώ να ψηφίστε το σηµερινό νοµοσχέδιο
για να µπορούµε πάµε γρήγορα σε αυτό το νέο πρόγραµµα.
Θέλω, επίσης, να πω αυτό που είπα και στην επιτροπή. Γενικά
στην πολιτική, δυστυχώς, έχω µάθει ότι δεν µπορεί να προσδοκάς σε µεγάλες κινήσεις αναγνώρισης από τους πολιτικούς αντιπάλους. Εγώ η αλήθεια είναι -και το συµβουλεύω στους
συναδέλφους- πολλές φορές στην πολιτική µου διαδροµή έχω
αναγνωρίσει επιτεύγµατα πολιτικών µου αντιπάλων. Θεωρώ ότι
είναι ωραίο πράγµα την πολιτική να τη βλέπουµε περισσότερο
σαν σκυταλοδροµία παρά ως µάχη. Ο καθένας µας σε αυτές τις
θέσεις είναι προσωρινός. Θα έρθει κάποιος επόµενος. Το ζήτηµα
είναι ο καθένας από µας να δίνει τη σκυτάλη όσο µπορεί πιο
µπροστά στον επόµενο κι αυτός µε τη σειρά του στον επόµενο.
Αυτό για να µπορέσει να εµπεδωθεί ως αίσθηµα, θα έπρεπε
να έχει τουλάχιστον αναγνώριση αντικειµενικών γεγονότων. Το
γεγονός της πολύ µεγάλης αύξησης της απορρόφησης του τρέχοντος ΕΣΠΑ από την παρούσα διακυβέρνηση είναι ένας αντικειµενικός δείκτης που δεν δύναται να αµφισβητηθεί. Κι όµως σε
αυτή τη συζήτηση την πολυήµερο στις επιτροπές κι εδώ στην
Ολοµέλεια για το νέο ΕΣΠΑ δεν ακούσαµε από κανένα κόµµα της
Αντιπολίτευσης κανένα σχόλιο για την αύξηση της απορρόφησης. Σα να µην είχε συµβεί.
Είµαι βέβαιος ότι αν είχαµε αποτύχει κι αν από τη θέση δεκαεννέα που παραλάβαµε την Ελλάδα δεν ήµασταν στη θέση ένα και
ήµασταν στη θέση είκοσι επτά, ήµασταν στη θέση είκοσι πέντε,
θα ακούγαµε πολλές φορές εδώ συζητήσεις ως προς αυτό το
ζήτηµα. Δεν το έχω ακούσει και λυπούµαι γι’ αυτό. Τώρα, όσον
αφορά το γεγονός ότι πρώτοι πήραµε την έγκριση για το νέο
ΕΣΠΑ, που επίσης για την Ελλάδα είναι σπάνιο, πάλι γι’ αυτό δεν
άκουσα απολύτως κανένα σχόλιο από κανένα κόµµα της Αντιπολίτευσης.
Κι όλα αυτά, να ξέρετε, είναι προϊόντα που δεν έρχονται αυ-
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τόµατα, δεν έρχονται από τον ουρανό. Δεν ήρθαν γιατί έτυχαν.
Ήρθαν διότι κάποιοι άνθρωποι -δεν λέω µόνος µου εγώ, προς
θεού, προσωπικά αναγνωρίζω τον Γιάννη Τσακίρη και την πολύ
µεγάλη συµβολή της δικής του οµάδας, τον Δηµήτρη Σκάλκο και
την πολύ µεγάλη συµβολή δικής του οµάδας, του δικούς µας
γραµµατείς, τον Γιώργο Ζερβό και τη Νίκη Δανδόλου, αυτοί είναι
που έχουν τις θέσεις, και όλη την οµάδα, τους νοµικούς συµβούλους, τους συνεργάτες, και εγώ φυσικά, δεν λέω ότι εγώ ήµουν
απών, προφανώς και ήµουν παρών σε αυτή τη διαδικασία- δουλέψαµε για να µπορέσουµε να πείσουµε την DG REGIO να δώσει
στο ελληνικό πρόγραµµα µια προτεραιότητα. Το να το αναγνωρίσετε αυτό δεν σας βλάπτει. Σας ωφελεί. Δεν είναι κάτι το οποίο
θα σας αφαιρέσει ψήφους. Δεν πιστεύω ο ψηφοφόρος να σας
καταψηφίσει επειδή τολµήσετε να πείτε ότι είναι καλό που για
πρώτη φορά η Ελλάδα παίρνει πρώτη την έγκριση.
Για να καταλάβει ο κόσµος, σε όλες τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους η Ελλάδα τα πρώτα λεφτά του εκάστοτε
προγράµµατος τα έπαιρνε περίπου ενάµιση χρόνο µετά. Αν καταφέρουµε τον Ιούνιο να έχουµε τα πρώτα προγράµµατα στον
αέρα, θα έχουµε γλιτώσει από όλες τις περιόδους έναν χρόνο.
Αυτό σηµαίνει τι; Ένας επιπλέον χρόνος για να µπορέσουµε να
ολοκληρώσουµε την απορρόφηση του προγράµµατος. Γιατί
αυτό θα είναι φυσικά και πέραν της δικής µου θητείας. Προσπερνάει τη δική µου θητεία. Είναι σαν το ν+3 να το κάναµε ν+4 µε
βάση τους χρόνους που δουλεύαµε µέχρι τώρα. Αυτό, ναι, είναι
σπουδαίο πράγµα, µε συγχωρείτε.
Θα άξιζε τον κόπο κάποιο κόµµα της Αντιπολιτεύσεως -δεν
λέω για τους καλούς συναδέλφους της Συµπολίτευσης, προφανώς αυτοί το είπανε και τους ευχαριστώ τον καθένα προσωπικά
και τον εισηγητή µας και όλους του Βουλευτές που το έκαναντουλάχιστον να αναγνώριζε τα στοιχειώδη και εν πάση περιπτώσει τα αντικειµενικά. Γιατί αυτό είναι ωραίο στην πολιτική. Αυτό
δεν είναι ζήτηµα τώρα ούτε ιδεολογίας, ούτε κόµµατος, ούτε
συµπάθειας ή αντιπάθειας ούτε τίποτα. Είναι έτσι.
Επίσης θέλω να πω ότι η συζήτηση του προγράµµατος της
νέας προγραµµατικής περιόδου έχει και ένα ιδεολογικό χαρακτήρα. Φάνηκε περισσότερο στην επιτροπή σε έναν διάλογο που
είχα µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Γιατί έχει έναν ιδεολογικό χαρακτήρα;
Διότι εδώ πρέπει να τονίσουµε στον ελληνικό λαό και είναι ευκαιρία και από το Βήµα της Βουλής να πούµε -δεν το κάνουµε
συχνά στην Ελλάδα και κατά τη γνώµη µου αυτό είναι λάθος, παραλίγο να το πληρώσουµε πολύ ακριβά το 2015 και γενικά την
ταραγµένη δεκαετία των µνηµονίων- πόσο ωφελεί τη χώρα µας
η συµµετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο συγκλονιστικά
ωφελεί τον ελληνικό λαό και την καθηµερινότητά του το ότι καταφέραµε -και αυτό είναι µια συλλογική µας εθνική επιτυχία- να
είµαστε µέλος της ευρωζώνης, µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
µέλος του σκληρού πυρήνα της ευρωπαϊκής οικογένειας, να µπορούν οι Έλληνες πολίτες, ο ελληνικός λαός να έχει πρόσβαση
σε αυτούς τους γιγάντιους πόρους που µόνο η συµµετοχή στην
Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να δώσει σε έναν λαό, µε τους οποίους µπορούµε και αλλάζουµε τη ζωή του λαού προς το καλύτερο.
Χτίζουµε νοσοκοµεία, χτίζουµε σχολεία, χτίζουµε δρόµους,
ενισχύουµε επιχειρήσεις, εκσυγχρονίζουµε την έρευνά µας και
προχωράµε σε ένα συνδυασµό όλη µας της οικονοµίας. Αυτές
είναι δυνατότητες που µας δίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, που δεν
θα ήταν στη διάθεσή µας, εάν δεν ήµασταν µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Και έχει σηµασία σε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε αυτό να τονίζεται και να το καταλαβαίνει ο κόσµος, ο οποίος
πολύ συχνά στην καθηµερινότητα και στα προβλήµατα που δυστυχώς η ζωή πάντα φέρνει, ξεχνάει τα πολλά θετικά τη συµµετοχή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τέλος όσον αφορά το µείζον ζήτηµα των ηµερών που είναι
προφανώς η ακρίβεια και ο πληθωρισµός, δεν θέλω καθόλου να
υποκριθώ ότι δεν είναι τεράστιο ζήτηµα και ότι δεν είναι υπαρκτό
ζήτηµα πέραν της όποιας αντιπολιτευτικής κριτικής ή της υπερβολής που µπορεί να έχουν κάποτε και µερικές αντιπολιτευτικές
κορώνες. Αυτό δεν αφορά στην ουσία. Υπάρχει πρόβληµα πληθωρισµού και υπάρχει µεγάλη συµπίεση των εισοδηµάτων των
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Ελλήνων πολιτών από αυτόν τον πληθωρισµό.
Προκάλεσα άλλωστε πριν, αν θυµάστε, τον κ. Κατρίνη και το
ΚΙΝΑΛ να ψάξουν την περίοδο που κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ -δόξα
τω θεώ το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε πολλά χρόνια την Ελλάδα, δεν
είναι ένα καινούργιο κόµµα- ή την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µε τα πέντε
χρόνια, και να µας φέρουν στη Βουλή πρόστιµα σε αλυσίδες
σουπερµάρκετ ή σε αλυσίδες χονδρεµπορικές ή σε τράπεζες
που να έχουν υψηλότερες ποινές από αυτές που έχει βάλει το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή επί των δικών µου ηµερών. Σας διαβεβαιώ δεν θα
βρείτε καµµία άλλη τέτοια περίοδο. Το να λέτε ως καραµέλα
διαρκώς ότι εµείς υπηρετούµε τα διάφορα συµφέροντα, όταν είµαστε αυτοί που έχουµε βάλει τα µεγαλύτερα πρόστιµα και
έχουµε κάνει τους µεγαλύτερους ελέγχους, µε συγχωρείτε από
κάποιο σηµείο κι έπειτα είναι και άδικο, είναι και γραφικό. Γιατί
δεν είναι αλήθεια. Είναι ψευδές.
Είναι απολύτως προφανές ότι η Κυβέρνηση είναι εκλεγµένη
από τον ελληνικό λαό, υπηρετεί τον ελληνικό λαό, τα συµφέροντα του ελληνικού λαού. Και η δική µας παράταξη, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, της Νέας Δηµοκρατίας µην έχετε καµµιά αµφιβολία, παραµένει πάντοτε µια βαθιά λαϊκή παράταξη που είναι
δίπλα στον µέσο Έλληνα, στον µέσο Έλληνα υπάλληλο, τον µέσο
Έλληνα επιχειρηµατία, στον µέσο Έλληνα αγρότη. Και είµαστε
εδώ για να κάνουµε τη ζωή του όσο γίνεται καλύτερη ακόµα και
υπό τις πλέον αντίξοες σηµερινές συνθήκες του πολέµου. Και θα
µας κρίνει ο ελληνικός λαός όταν έρθει η ώρα των εκλογών επί
αυτών µας των δράσεων. Και πιστεύω, είµαι απολύτως βέβαιος
για αυτό, ότι θα µας κρίνει εξαιρετικά δίκαια, διότι ο ελληνικός
λαός µέσα του έχει αποδείξει ότι έχει δικαιοσύνη και µπορεί να
αναγνωρίσει ποιος δουλεύει στα αλήθεια, ποιος κάνει αυτό που
πρέπει και ποιος δεν το κάνει και απλώς και µόνον θέλει να κάνει
αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση.
Μόνον αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση δεν θα µας βγει
σε καλό. Δεν µας βγήκε σε καλό στο παρελθόν. Ειδικά τώρα που
έχουµε αυτές τις αναταράξεις η πλειοδοσία λαϊκισµού µπορεί να
αποβεί µοιραία και πολύ επικίνδυνη για όλους εµάς.
Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλώ το Σώµα, το
σύνολο δηλαδή της Βουλής να στηρίξει το παρόν σχέδιο νόµου.
Το παρόν σχέδιο νόµου για το νέο ΕΣΠΑ, για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2021 - 2027 µόνο οφέλη θα φέρει στους Έλληνες
πολίτες από τα χιλιάδες προγράµµατα που πρόκειται να βγουν
και τις χιλιάδες επιχειρήσεις δήµους, περιφέρειες, πολίτες που
πρόκειται να αποκτήσουν πρόσβαση στα προγράµµατα αυτά και
άρα να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. Είναι πιστεύω ένα πολύ
ωραίο πολιτικό µήνυµα και ειδικά λόγω των περιόδων που ζούµε
το κόµµατα -να µην πω όλα γιατί κάποια κόµµατα έχουν αντιευρωπαϊκή ιδεολογία και άρα αυτά τουλάχιστον έχουν µια δικαιολογία να πουν όχι από θέση αρχής- να δώσουν θετική ψήφο στο
νοµοσχέδιο αυτό και να επιτρέψουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων να προχωρήσουµε άµεσα στην έκδοση των πρώτων προγραµµάτων του νέου ΕΣΠΑ και να τρέξουµε -και εκεί να
κριθούµε αυστηρά- για να µπορέσουµε να κάνουµε τη δουλειά
µας όσο γίνεται πιο γρήγορα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαµουλάκης επί των τροπολογιών.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Κατ’ αρχάς να ρωτήσω το εξής επί της διαδικασίας. Είναι και ο κύριος Δήµας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα µιλήσει για ένα
πεντάλεπτο ο κ. Δήµας και µετά θα πάω στους εισηγητές. Μου
είπατε ότι θέλετε για την τροπολογία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Οπότε θα περιµένω
για να τοποθετηθώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ό,τι θέλετε.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.
Χρίστος Δήµας.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να µιλήσω για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1240 και
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ειδικό 125, ειδικότερα για το άρθρο 8 για την αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών, την τροποποίηση του άρθρου 133 του
ν.4472/2017. Σήµερα διορθώνουµε µία ανορθογραφία που δηµιουργήθηκε το 2017 όσον αφορά την αναγνώριση της προϋπηρεσίας.
Επιτρέψτε µου πολύ σύντοµα να σας πω ότι έρευνα διεξάγεται
τόσο στα πανεπιστήµια όσο και στα ερευνητικά κέντρα. Όµως το
2017 δεν είχε αναγνωριστεί η προϋπηρεσία στα ερευνητικά κέντρα. Σας διαβάζω ότι για τους ερευνητές αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί
σε δηµόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήµια του εξωτερικού, εφόσον οι
τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζεται από το αρµόδιο για το σκοπό αυτό όργανο ως ακαδηµαϊκά ισότιµο µε αυτούς
των πανεπιστηµίων και των ΑΤΕΙ της ηµεδαπής -και προσθέτουµε- καθώς και το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε
δηµόσια ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα του άρθρου 13α του
ν.4310/2014.
Άρα µε αυτόν τον τρόπο επιτρέψτε µου να πω ότι διορθώνουµε
την ανορθογραφία του 2017 και είµαι βέβαιος ότι τα κόµµατα της
αντιπολίτευσης θα στηρίξουν αυτή την τροπολογία. Δεν µπορώ
να πιστέψω ότι θα καταψηφίσουν να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία σε δηµόσια ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα.
Επίσης θέλω να µιλήσω όµως και για το άρθρο 9, τις ρυθµίσεις
για τη δράση Χρηµατοδότηση της Καινοτοµίας «Ορίζοντας 2020»
του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Εδώ πέρα η δράση
έχει να κάνει για τη σφραγίδα αριστείας, δηλαδή, για την χρηµατοδότηση κορυφαίων καινοτόµων επιχειρήσεων ύψους 18,2 εκατοµµυρίων ευρώ. Είναι έτοιµα έργα προεγκεκριµένα, ώριµα έργα
προς υλοποίηση. Επιτρέψτε µου µόνο να σηµειώσω ότι στους τοµείς της έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεν ισχύει ο όρος προσκόµισης εγγυητικής επιστολής για ποσό ίσο µε το 40% της συγκεκριµένης δηµόσιας χρηµατοδότησης κάθε δικαιούχου έναντι
εισπράξεων που ενεργούνται υπέρ αυτών από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Επίσης το ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους για την
υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στη δράση δεν συµψηφίζεται µόνο µε βεβαιωµένα χρέη που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση
στη φορολογική διοίκηση και το δηµόσιο εν γένει.
Με αυτόν τον τρόπο χρηµατοδοτούµε πρώτον τις επιχειρήσεις
που πράγµατι καινοτοµούν και αυτό αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Στηρίζουµε την καινοτοµία ακόµα περισσότερο και διευκολύνουµε τους δικαιούχους να µπορέσουν πράγµατι να υλοποιήσουν τα καινοτόµα σχέδιά τους.
Κλείνοντας δεν µπορώ παρά να µην κάνω δύο σχόλια. Άκουσα
από την Αντιπολίτευση ότι δεν υπάρχει λόγος ίδρυσης της εταιρείας του «ELEVATE GREECE» που ουσιαστικά είναι η µετεξέλιξη του Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων από µία ψηφιακή
πλατφόρµα που είναι σήµερα σε µια εταιρεία του δηµοσίου.
Άκουσα µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον ότι δεν υπάρχει ανάγκη να
προχωρήσουµε στην ίδρυση της εταιρείας, διότι υπήρχε η δράση
του «Ερευνώ-Δηµιουργώ-Καινοτοµώ» που είχε χρηµατοδοτήσει
πάνω από διακόσιες νεοφυείς επιχειρήσεις. Επιτρέψτε µου να
πω ότι δυστυχώς κάποιοι βρίσκονται ακόµα σε σύγχυση, δεν
µπορούν να διαχωρίσουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις από τις καινοτόµες επιχειρήσεις ή ακόµη και από τις νεοσύστατες επιχειρήσεις.
Πλέον έχουµε ξεκάθαρο ορισµό για τον οποίο συµφωνεί η επιστηµονική κοινότητα για το πώς ορίζεται µια νεοφυής επιχείρηση. Επιτρέψτε µου να πω ότι υπάρχουν κάποια αυτοµατοποιηµένα κριτήρια, τα οποία έχουν να κάνουν µε τη νοµική µορφή
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της εταιρείας ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, µε τα χρόνια λειτουργίας -δεν µπορεί
να λειτουργεί πάνω από οκτώ χρόνια- µε το πόσους ανθρώπους
απασχολεί, δηλαδή µέχρι διακόσιους πενήντα εργαζόµενους τα
πρώτα χρόνια και επίσης µε τον κύκλο εργασιών, δηλαδή στην
αρχή να µην υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ.
Αυτό όµως δεν διαχωρίζει τις νεοσύστατες από τις νεοφυείς
επιχειρήσεις γι’ αυτό µάλιστα προσθέσαµε δύο αξιολογικά κριτήρια. Πρώτον, να ενέχει το στοιχείο της καινοτοµίας είτε στο
προϊόν που παράγεται είτε στην υπηρεσία που παρέχεται ή
ακόµα και σε µια διαδικασία που προτάσσεται. Αυτό είναι κάτι το
οποίο αξιολογείται. Το δεύτερο κριτήριο αξιολόγησης έχει να
κάνει µε τη δυνατότητα κλιµάκωσης του µεγέθους των πωλήσεων. Να υπάρχει δηλαδή η πιθανότητα να µπορεί ακόµα και σε
υπερεθνικό επίπεδο να είναι ανταγωνιστική µια επιχείρηση.
Με αυτόν τον τρόπο συνεπώς διαχωρίζουµε τις νεοσύστατες
από τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Υπάρχουν όµως και καινοτόµες
επιχειρήσεις που δεν πιάνουν τα τέσσερα πρώτα αυτοµατοποιηµένα κριτήρια που έχουµε βάλει. Αυτό το λέω απλώς για να ξέρουµε όταν µιλάµε για νεοφυείς επιχειρήσεις για ποιες
επιχειρήσεις µιλάµε. Πλέον αυτό έχει να κάνει µε τις επιχειρήσεις
που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή τους στο «ELEVATE GREECE».
Επίσης το «Ερευνώ-Δηµιουργώ-Καινοτοµώ» είναι µια σηµαντική δράση, όπου όµως δεν είχαν προβλεφθεί αρκετά κονδύλια
µε αποτέλεσµα έργα τα οποία είχαν πολύ υψηλή βαθµολογία να
µην χρηµατοδοτούνται, να µένουν εκτός. Γι’ αυτόν τον λόγο αξιοποιούµε πάλι το Ταµείο Ανάκαµψης και χρηµατοδοτούµε µε επιπλέον 50 εκατοµµύρια ευρώ τα έργα του «Ερευνώ-ΔηµιουργώΚαινοτοµώ» µε αποτέλεσµα να έχουµε ακόµα περισσότερους δικαιούχους.
Κλείνοντας, άκουσα και έναν σχολιασµό για τον Πρόεδρο του
Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας, Καινοτοµίας, τον
Πρόεδρο της ΕΣΕΤΕΚ, τον κ. Σπύρο Αρταβάνη - Τσάκωνα, για
την οµιλία που έκανε στην Ειδική Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής. Παρατηρώ πάλι µία σύγχυση από την
πλευρά της Αξιωµατικής κυρίως Αντιπολίτευσης. Θέλω να σας
πω ότι οι δράσεις της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Καινοτοµίας, στις οποίες έκανε αναφορά ο Πρόεδρος του ΕΣΕΤΕΚ,
ήταν δράσεις οι οποίες είχαν ξεκινήσει από την προηγούµενη κυβέρνηση, άρα αν ψάχνουν για ανθρώπους και για υπεύθυνους,
οι οποίοι µπορεί να σχεδίασαν πολιτικές οι οποίες δεν είχαν το
αναµενόµενο αποτέλεσµα, νοµίζω ότι µπορούν να κοιταχτούν και
στον καθρέφτη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υφυπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε τον λόγο, κύριε
Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θα καταθέσω, κύριε Πρόεδρε, τις τελευταίες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Η σηµαντική είναι αυτή που ανέφερα πριν για το θέµα των γραπτών εξετάσεων. Είναι η νούµερο ένα για όσους θα τη διαβάσουν.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει η κ. Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Επιµένετε βεβαίως στο νοµοσχέδιό σας. Μπορεί να είναι διαχειριστικό όµως οι αλλαγές εξυπηρετούν την υλοποίηση µιας αντιλαϊκής πολιτικής. Δηλαδή και το
ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα ταµεία, οι ευρωκοινοτικοί πόροι, είναι για
να τα ξεκοκκαλίσουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι. Σε αυτή τη ρότα
είναι και οι τροπολογίες σας.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, πόσο ωφελεί η συµµετοχή της Ελλάδας
και για τους γιγαντιαίους πόρους και αν χτίζονται νοσοκοµεία,
σχολεία και λοιπά να σας πω ότι µακάρι να ήταν έτσι, όµως δεν
υπολογίζετε τα πόσα δίνουµε συµµετοχή και αφαιρώντας τι
µένει. Είναι πολύ πιο λιγοστά.
Όµως το κυριότερο δεν είναι µόνο αυτό. Ο Ζακ Ντελόρ έχει
γράψει ένα πολύ καλό βιβλίο για το πάρε-δώσε, γιατί είχε και
πολλή εµπειρία. Όµως το κυριότερο είναι ότι µας απαγορεύουν
ουσιαστικά αυτά που συµφέρουν και στη χώρα και στον λαό,
γιατί έχουµε πλεονεκτήµατα, για να κερδίζουν µονοπώλια. Παραδείγµατος χάριν τα λιγνιτικά πεδία. Τα µεγαλύτερα έχουµε
στην Ελασσόνα και τη Δράµα. Δεν επιτρέπεται, µπαίνει πρόστιµο
στη χρήση τους. Μας επιτρέπουν όµως οι Γερµανοί να τους τα
πουλήσουµε. Και το λέω τώρα γιατί είναι πολύ επίκαιρο και είναι
και καθοριστικό κιόλας. Ας µην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλο για τα περιβαλλοντικά. Και η Βρετανία, αλλά και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει βρει πάρα πολύ καλά φίλτρα, αλλά είναι για
να διοχετευτούν και να βρουν πεδίο λιµνάζοντα κεφάλαια. Άλλοι
λόγοι είναι.
Στη βιοµηχανία ζάχαρης µας πλήρωσαν, αυτή ήταν η επιδότηση, να σπάσουµε τα µηχανήµατα µέχρι και τους τοίχους. Αυτό
δεν είναι παραγωγική διαδικασία. Και εισάγουµε ναι, εισάγουµε
ζάχαρη. Λέω ένα προϊόν που δεν είναι µόνο στην πρωτογενή παραγωγή, είναι και στη µεταποίηση. Δεν χρησιµοποιείται µόνο
αγροτική γη και αγρότες. Χρησιµοποιούνται και εργάτες και µεταφορείς µέχρι και βενζινάδικα και οικονοµολόγοι, µια σειρά εργαζόµενοι. Τελείωσε επί ΣΥΡΙΖΑ. Το πιστοποιητικό θανάτου το
είχατε ξεκινήσει όµως εσείς. Αυτό ισχύει για µια σειρά προϊόντων
που θα µπορούσε κανείς να πει.
Να µπούµε στην εξωτερική πολιτική; Θα σας πω καθαρά,
επειδή έχω κάνει και στο Ευρωκοινοβούλιο, τέτοια στήριξη της
Τουρκίας τη στιγµή που έχει κάνει εισβολή και κατοχή στην
Κύπρο δεν υπάρχει. Και αυτή συνεχίζεται µέχρι τώρα. Έχει κερδίσει η Τουρκία και ας µην είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέλος πάντων, είναι µια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά δεν
µπορεί να γίνει τώρα.
Τώρα στις τροπολογίες βεβαίως µια σκούπα γίνεται. Μερικά
άρθρα είναι θετικά. Να πω την τροπολογία µε αριθµό 1240 και
το άρθρο 2 για τους προϊσταµένους στις ΜΟΔ ή το άρθρο 3, που
είναι ενισχύσεις από φυσικές καταστροφές. Αν ήτανε χωριστά
θα τα ψηφίζαµε. Ή ακόµα το άρθρο 8, που είπε ο κ. Δήµας. Εµείς
έχουµε προτάσεις βελτίωσης του. Βεβαίως καλύπτει ένα κενό,
αφού εντάσσει προϋπηρεσία ακαδηµαϊκών ερευνητών και την εργασία τους, που ήταν σε δηµόσια ερευνητικά κέντρα. Λογικό,
αυτό έπρεπε να είχε γίνει και καλώς το φέρατε.
Όµως το µεγάλο κενό είναι ότι στην έρευνα υπάρχουν και επεκτείνονται σχέσεις εργασίας, κινητικότητα και κυνήγι χρηµατοδοτήσεων, που δεν προσδίδουν προϋπηρεσία. Αυτό δεν είναι
πρόβληµα; Ή το πιο χαρακτηριστικό ότι τα χρόνια του διδακτορικού, που όλοι πραγµατοποιούν αφού ακολουθούν ακαδηµαϊκή
σταδιοδροµία, δεν υπολογίζονται στην προϋπηρεσία. Και αυτό
πρέπει να το δείτε και να το συµπληρώσετε. Ωστόσο υπάρχουν
και άλλα άρθρα και έτσι στην τροπολογία 1240 θα πούµε
«παρών».
Στη 1237 και εδώ θα πούµε «παρών». Δίνει τη δυνατότητα να
αποζηµιώνονται από τον Κανονισµό Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων, τα πρώην ΠΣΕΑ, µέσω κρατικής αρωγής οι αγρότες
που δεν είναι υποχρεωµένοι να ασφαλίζονται στον ΕΛΓΑ. Θετικό
είναι. Συµπεριλαµβάνονται κτηνοτροφικές πτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, φυτώρια, ανθοκοµικά και καλλωπιστικά φυτά. Όµως
εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση και τα θερµοκήπια,
για τα οποία όµως δεν κάνει καµία αναφορά αυτή η τροπολογία.
Ποιο είναι το αποτέλεσµα; Εξακολουθούν να µην µπορούν να κα-
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λυφτούν, να µην µπορούν να αποζηµιωθούν οι αγρότες του Μαραθώνα, αλλά και άλλων περιοχών της Αττικής που έπαθαν πάρα
πολλές µεγάλες ζηµιές πριν λίγο καιρό. Αν τα συζητούσαµε σε
κανονικές συνθήκες, θα µπορούσατε να το συµπεριλάβετε.
Εµείς ζητάµε άµεσα να υπάρξει µέριµνα, ώστε να µπορέσουν
και αυτοί οι αγρότες να ενταχθούν µε ρητή αναφορά ότι συµπεριλαµβάνονται και τα θερµοκήπια.
Το άρθρο 5 αυτής της τροπολογίας κάνει βελτιώσεις. Δηλαδή
τι; Βάζει το ακατάσχετο και στις προκαταβολές. Όµως δεν είναι
εκεί η ουσία, γιατί αυτό που βάζουν οι αγρότες είναι ότι πρέπει
για τη ζηµιά που υφίστανται να αποζηµιώνονται στο 100% και όχι
στα 70%. Λέω ότι και σε αυτή την τροπολογία θα πούµε «παρών».
Επίσης, καταψηφίζουµε την τροπολογία µε αριθµό 1238. Και
το λέω, γιατί θεωρούµε απαράδεκτο το άρθρο 2, που απαλλάσσει επιχειρηµατίες να διατηρήσουν θέσεις εργασίας στην περίοδο του κορωνοϊού, από το 2020 µέχρι τον Ιούνιο του 2021, αν
και επιδοτήθηκαν. Είναι απαράδεκτο, είναι αντεργατικό και ενισχύει την ανεργία.
Και τέλος, καταψηφίζουµε και την τελευταία, µε αριθµό 1239.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κυρία
Μανωλάκου.
Ο κ. Αρσένης από το ΜέΡΑ25 έχει τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό το νοµοσχέδιο, όπως έχουµε πει από την αρχή, είναι η
προσπάθεια της Κυβέρνησης πραγµατικά να τσιµεντώσει τους
αρµούς της εξουσίας, προκειµένου κανένα νοικοκυριό, καµµιά
µικρή επιχείρηση, κανένας αυτοαπασχολούµενος να µην αποφύγει, να µην ξεφύγει από τη λεηλασία των πέντε µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων. Είναι ένα κοµµάτι ενός µεγάλου παζλ, µιας
µεγάλης εικόνας, που είναι το πώς από το Ταµείο Ανάκαµψης,
από τον αναπτυξιακό, τον προϋπολογισµό και τώρα το ΕΣΠΑ όλα
έχουν δοµηθεί µε έναν τρόπο, ώστε όλα τα χρήµατα να µπορούν
να ελεγχθούν από την Κυβέρνηση, για να πάνε στους πέντε επιχειρηµατικούς οµίλους και τίποτα να µην πάει εκεί που υπάρχει
σήµερα ανάγκη.
Ποια είναι η σηµερινή ανάγκη; Η σηµερινή µεγάλη ανάγκη είναι
οι επιχειρήσεις που κλείνουν από το βάρος των lockdown και της
ακρίβειας. Η σηµερινή ανάγκη είναι τα νοικοκυριά που δεν µπορούν να τα βγάλουν πέρα.
Η Κυβέρνηση πρώτα έφερε το Ταµείο Ανάκαµψης, που τα δίνει
όλα στους µεγάλους, 60 δισ. Και πάλι θα θυµίσω τι έκαναν άλλες
χώρες. Πορτογαλία: φωτοβολταϊκά στις στέγες για τα νοικοκυριά, «Εξοικονοµώ Κατ’ Οίκον» για όλα τα νοικοκυριά και κοινωνική στέγη. Απαντάνε και στην ακρίβεια και στο ενεργειακό
ζήτηµα και ενισχύουν τα εισοδήµατα. Και τα χρήµατα που ξοδεύουν, τα στέλνουν στους µικρούς: στους ηλεκτρολόγους,
στους µπογιατζήδες, στους αλουµινάδες κ.λπ..
Εσείς δεν τα θέλετε αυτά. Στον αναπτυξιακό νόµο τίποτα. Στον
προϋπολογισµό πάλι θα θυµίσω ότι µηδενική ήταν η πρόβλεψη
σας για πληθωρισµό. Την ανεργία την είχατε βγάλει µισή από
τους εγγεγραµµένους στον ΟΑΕΔ. Γιατί είναι όλα αυτά σηµαντικά; Μα γιατί τα κάνετε έτσι, µε αυτά τα δεδοµένα, για να απελευθερωθείτε από κάθε υποχρέωση να πάρετε µέτρα.
Και τώρα βλέπουµε στο ΕΣΠΑ την πίεση που ασκείτε στους
εργαζόµενους. Τους έχετε να εργάζονται µε δύο ταχύτητες.
Τους κλείνετε το «INTERREG» Θεσσαλονίκης. Δεν µας λέτε ποιο
είναι το µέλλον των εργαζοµένων εκεί πέρα. Έχουν φύγει από τη
ΜΟΔ τριακόσιοι εργαζόµενοι και εκατό είναι αυτοί που προσλαµβάνονται στη θέση τους. Δηµιουργείτε ένα ασφυκτικό κλίµα µέσα
από ένα κλίµα ελέγχου µε την ειδική υπηρεσία για το περιφερειακό ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, έναν δερβέναγα για το
ΕΣΠΑ. Θέλετε να ελέγξετε, να τσιµεντώσετε τους αρµούς του
κράτους, προκειµένου να µην ξεφύγει καµµία µικρή επιχείρηση,
κανένας αυτοαπασχολούµενος, κανένα νοικοκυριό από τη λεηλασία των πέντε µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Αρσένη.
Τον λόγο έχει ο κ. Απόστολος Πάνας από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ: Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω στα λεγόµενα του Υπουργού ότι σε ό,τι αφορά το θετικό σηµείο του
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ΕΣΠΑ, κύριε Γεωργιάδη, εδώ µας αδικείτε. Το είπαµε ότι είναι
πάρα πολύ θετικό ότι η χώρα µας πολύ γρήγορα κινήθηκε, για
να είναι η πρώτη χώρα σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ.
Σε ό,τι αφορά την απορροφητικότητα, εµείς δεν αντιλέγουµε
ότι είµαστε από τις πρώτες χώρες. Άλλωστε, έγινε και µια εµπεριστατωµένη απάντηση από τον Υφυπουργό στη διάρκεια της
επιτροπής. Όµως, ξεχωρίσαµε το σηµείο της απορροφητικότητας από την αποτελεσµατικότητα. Και αυτό είναι κάτι που δεν
αφορά µόνο το Υπουργείο. Είναι κάτι που αφορά ολόκληρο το
σύστηµα το οποίο διαχειρίζεται τέτοιου είδους προγράµµατα.
Και εκεί πλέον ίσως είναι η ανάγκη να ξεκινήσει και µία συνολική
ουσιαστικά κουβέντα για τον τρόπο διαχείρισης των αναπτυξιακών προγραµµάτων στη χώρα µας.
Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, έχουµε ένα φαινόµενο το οποίο
το έχουµε ξαναπεί στη Βουλή: Υπάρχουν άρθρα σε τροπολογίες
τα οποία µας ικανοποιούν, αλλά είναι συνολικά σε µια σειρά τροπολογιών που είναι δύσκολο να ψηφίσουµε. Κάτι τέτοιο γίνεται
και στις παρούσες τροπολογίες που έχουµε.
Για παράδειγµα, στην τροπολογία µε αριθµό 1237, που έχει
αρκετά ζητήµατα που αφορούν τους αγρότες, είµαστε υποχρεωµένοι να ψηφίσουµε «παρών».
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία µε αριθµό 1238, στο άρθρο 6
της τροπολογίας αναφέρεται το γραφείο του διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας, όπου εκεί ήδη µε τον ν.8872/2021 έχουµε ψηφίσει «όχι». Άρα πρέπει να είµαστε αρνητικοί.
Στην τρίτη τροπολογία µε αριθµό 1239 του 2022 των Μεσογειακών Αγώνων, η πρόθεσή µας είναι να ψηφίσουµε «παρών», ενώ
σε ό,τι αφορά τις δηµοσιονοµικές διορθώσεις στην τροπολογία
µε αριθµό 1240/125 θα ψηφίσουµε «ναι».
Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι, επειδή εµείς συνολικά θεωρούµε ότι το νοµοσχέδιο πρέπει να «τρέξει» πράγµατα που αφορούν τη διαχείριση του ΕΣΠΑ, παρ’ όλες τις διαφωνίες που
έχουµε σε τεχνικά και οργανωτικά ζητήµατα -και αυτή η διαφωνία θα εκφραστεί, εν πάση περιπτώσει, στην κατ’ άρθρον επιλογή
µας- ψηφίζουµε θετικά επί της αρχής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Πάνα.
Ο κ. Χαράλαµπος Μαµουλάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία έχει τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κατ’ αρχάς θα ξεκινήσω και εγώ µε τα ζητήµατα που άπτονται των τροπολογιών -λίγο παραπάνω χρόνο θα
ήθελα, κύριε Πρόεδρε- και θα τοποθετηθώ επ’ αυτών.
Θα εκθειάσω ιδιαιτέρως και ενδελεχώς το ζήτηµα της τροπολογίας µε αριθµό 1239. Και γιατί το λέω αυτό, κύριοι Υπουργοί
και κύριε Υπουργέ, κύριε Γεωργιάδη, που την υποστηρίξατε πριν
από λίγο; Η τροπολογία µε αριθµό 1239 εµπεριέχει πραγµατικά
ένα σύνολο ετερόκλητων διατάξεων. Δεν είναι η πρώτη φορά,
αλλά εδώ ειδικά ξεπερνάει κάθε όριο. Οι Επιτροπές Εκτέλεσης
Δηµοσίων Συµβάσεων, η Επιτροπή Ανταγωνισµού, το χάντµπολ,
τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα όλα µαζί σε έναν απόλυτο
αχταρµά, ο οποίος, αν µη τι άλλο, υπερβαίνει παρασάγγας την
έννοια της θεσµικής ακαλαισθησίας, για να µην το χαρακτηρίσω
κάτι άλλο. Και τίθεται εν αµφιβόλω κατά πόσον θεσµικά και νοµοθετικά είναι έγκυρο. Διότι, όπως γνωρίζετε, ο Κανονισµός της
Βουλής είναι σαφής. Εδώ πια έχουµε το κάτι άλλο.
Και θα πάω και θα υπεισέλθω και στο άρθρο 6. Ήθελα να εκθειάσω την εν λόγω τροπολογία και το άρθρο 6 αυτής της τροπολογίας, που αναφέρεται σε µια περιοχή από την οποία
κατάγοµαι, το Ηράκλειο. Παρ’ όλο που εδώ και δύο χρόνια είναι
γνωστό τοις πάσι ότι το Ηράκλειο θα φιλοξενήσει τους Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες -δύο χρόνια, κύριε Πρόεδρε-, έρχεται
η εν λόγω τροπολογία να πάρει ουσιαστικά το πράσινο φως και
να νοµοθετηθεί κατ’ εξαίρεση ένα σπιράλ απευθείας αναθέσεων.
Πώς τεκµαίρεται το κατεπείγον; Αν, πράγµατι, υπήρχε αυτή η
βούληση, υπάρχει η ΕΑΑΔΗΣΥ, η Εθνική Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων που θα µπορούσε να αιτηθεί ο Υπουργός και να πάρει την
εξαίρεση και να πάρει, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας δυνατότητα ανταγωνιστικού διαλόγου, δηλαδή, να υπερβεί τις διαδικασίες. Δεν συνέβη. Ξέρετε γιατί; Διότι
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απλούστατα δεν µπορούσε να τεκµηριώσει το κατεπείγον της περίστασης. Δύο χρόνια µετά πώς θα τολµήσει να πάει στην ΕΑΑΔΗΣΥ και να ζητήσει κάτι τέτοιο;
Επειδή φέρνετε εσείς την τροπολογία, οφείλω να το εκθειάσω
και θέλω και µία απάντηση επ’ αυτού, γιατί, αν µη τι άλλο, νοµίζω
ότι προσβάλλει και την κοινοβουλευτική διαδικασία. Είναι κάτι
αρκετά -θα έλεγα- προκλητικό, κοινοβουλευτικά τουλάχιστον
προκλητικό. Δύο χρόνια, το τονίζω. Δεν έγινε χθες. Δεν ορίστηκε
το Ηράκλειο ως πόλη που θα φιλοξενήσει τους Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες πριν από ένα µήνα. Αυτό έγινε πριν από δύο
χρόνια. Και τώρα γίνονται απευθείας αναθέσεις; Τελευταία
στιγµή; Νοµίζω ότι είναι κάτι το οποίο χρήζει εξηγήσεως.
Τώρα αναφέρατε κάτι για τον κ. Ράσµουσεν. Ξέρετε, κύριε Γεωργιάδη, εγώ προσωπικά έκατσα επτά ώρες και το άκουσα όλο.
Προχθές το παραδώσατε. Έχασα δύο νύχτες, για το ακούσω mot
a mot. Και επειδή τα αγγλικά µου τυγχάνει να είναι καλά ελέω
των σπουδών µου στο Ηνωµένο Βασίλειο, θα σας πω το εξής: Σε
κανένα σηµείο, σε κανένα εδάφιο της εν λόγω συνοµιλίας δεν
υπάρχει παραίνεση ούτε η παρότρυνση του κυρίου Επιτρόπου
και της «DG REGIO» προς αυτή τη κατεύθυνση. Υπάρχει µια δική
σας νοµοθετική πρωτοβουλία, η οποία καταστρατηγεί τον γνωστό νόµο Χατζηδάκη του 2014, όπου ακριβώς το αντίθετο συνέβαινε: Όλα ήταν υπό µία οµπρέλα και πολύ σωστά. Το λέω,
επειδή είπατε ότι δεν έχετε δει σε αυτή την Αίθουσα και µια αναγνώριση της προσπάθειας. Αυτή η νοµοθετική προσπάθεια το
2014 ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Εξ ου και η τήρησή της από
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ µετέπειτα. Τα αποτελέσµατα από τις
απορροφήσεις του ΕΣΠΑ και την εκτέλεση των έργων έδειξαν
ότι ήταν σε σωστή κατεύθυνση. Άρα προς τι η αλλαγή στην παρούσα φάση; Ένα εύλογο ερώτηµα που νοµίζω ότι χρίζει απάντησης.
Να σας πω αυτό το οποίο εγώ αντελήφθην και µε τα αγγλικά
τα οποία κατανοώ: Το προτείνατε, υπήρξε διστακτικότητα, το ξαναπροτείνατε και τελικά ο Επίτροπος είπε ότι µπορεί να γίνει approved.
Ξέρετε τι συµβαίνει στην Ιταλία; Μπορεί η Ιταλία να µην ήταν
η πρώτη χώρα που αιτήθηκε, αλλά τον προηγούµενο µήνα η Ιταλία πήρε τις εγκρίσεις. Στην Ιταλική, λοιπόν, Δηµοκρατία και στο
αντίστοιχο ΕΣΠΑ δεν υπάρχει αυτή η εξαίρεση, δεν υπάρχει τι,
δηλαδή, για να κατανοήσει ο κόσµος; Δεν υπάρχει ένα Υπουργείο που να είναι ξέχωρο από τα άλλα και αυτό το Υπουργείο για να καταλαβαίνει ο κόσµος- τις δικές του δαπάνες και τη
συµβατότητα αυτών τις συγκρίνει το ίδιο και όχι το επιτελικό
Υπουργείο Ανάπτυξης που είναι για τις άλλες περιπτώσεις. Άρα
µιλάµε για Υπουργεία δύο ταχυτήτων. Αυτό είναι το επιτελικό
κράτος; Νοµίζω ότι είναι ένα εύλογο ζήτηµα και σας λέω παραδείγµατα γειτονικών χωρών µεταγενέστερα από εµάς. Η συνοµιλία, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τον Οκτώβριο του 2021 και τον
Φεβρουάριο του 2022 έχουµε την ένταξη της Ιταλίας µε ένα καθολικό πλαίσιο υπό µία εποπτεία και όχι δύο. Νοµίζω ότι αυτό
είναι σηµαντικό.
Για την αναγνώριση σάς είπα ότι θα αναγνωρίσουµε τις καλές
κινήσεις. Όµως, θα ήθελα να ακούσω και από εσάς κάτι για τον
τιτάνιο αγώνα που κατέβαλε η προηγούµενη κυβέρνηση για να
µπορέσει να τακτοποιήσει και στοιχειωδώς να φέρει τη χώρα σε
µια κατάσταση εύρυθµης λειτουργίας, δεδοµένης της κατάστασης που ευρίσκετο στις απαρχές του 2015, µια χώρα-ερείπιο.
Είναι γνωστά αυτά, αλλά οφείλω να τα τονίσω, οφείλω να τα επισηµαίνω, γιατί είναι σηµαντικό να αναγνωρίζουµε και αµφιδρόµως να υπάρχει αναγνώριση των προσπαθειών και των κόπων
του καθενός.
Εγώ δεν µετείχα στην προηγούµενη κυβέρνηση, υπηρετούσα
την αυτοδιοίκηση εκείνη την εποχή, αλλά αν µη τι άλλο είναι µια
στοιχειώδης κίνηση δηµοκρατικού και κοινοβουλευτικού ήθους
να αναγνωρίζουµε και τα πεπραγµένα των προηγουµένων. Ίδρωσαν πολύ, κύριε Γεωργιάδη, οι προηγούµενοι για να µπορέσουν
να βγάλουν τη χώρα από τα µνηµόνια, να ρυθµίσουν το χρέος,
να αφήσουν 41 δισεκατοµµύρια -πρόσφατη δήλωση του κ. Σταϊκούρα, δεν είναι 37 δισεκατοµµύρια, 41 δισεκατοµµύρια ήταν τελικά το «µαξιλάρι»- και πολλά άλλα.
Οφείλω µια απάντηση στον κ. Δήµα που ανέφερε το «ELEVATE
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GREECE». Κύριε Δήµα, ακούστε το αυτό, επειδή είστε ένας µετριοπαθής και νέος ηλικιακά πολιτικός. Έχω να σας πω το εξής.
Μιλήσατε για σύγχυση. Δεν ξέρω εάν αναφέρεστε σε εµένα ή
σε κάποιον συνάδελφο, δεν έχει καµία σηµασία. Μένω επί της
συγχύσεως. Γνωρίζω τις διαδικασίες, τυγχάνει να έχω υπηρετήσει και να έχω εκτελέσει πρόγραµµα προσωπικά, το «ΕρευνώΚαινοτοµώ- Δηµιουργώ», ένα εξαιρετικό πρόγραµµα µε το οποίο
αναπτύξαµε και ανεβάσαµε σε διπλάσιο ποσοστό την ανακύκλωση στην Κρήτη συνολικά και για πρώτη φορά τα Χανιά και το
Ηράκλειο συνεργάστηκαν και δεν ήταν αντίπαλα µεγέθη και συνεργάστηκαν υπό αυτήν την «οµπρέλα» και το αποτέλεσµα ήταν
της ΓΓΕΚ, της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
Η ΓΓΕΚ έχει αποδείξει εν τοις πράγµασι ότι µπορεί να εκπληρώσει καθολικά τον ρόλο της.
Άρα ας µη κρυβόµαστε σε αυτή εδώ την Αίθουσα. Ας πούµε
ακριβώς τι συµβαίνει. Το είπα και στην τοποθέτησή µου. Μία είναι
η γενεσιουργός αιτία για τη νοµοθετική σας αυτή σηµερινή παρέµβαση και διάταξη. Ποια είναι αυτή; Η δυνατότητα εξαιρέσεως
επί του συνόλου των δηµοσίων συµβάσεων. Θέλετε ευελιξία από
ένα νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, όπως είναι µια Α.Ε., για
να µπορέσετε να «τρέξετε» δαπάνες και άλλα ζητήµατα. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα. Δεν είναι ντροπή. Άλλωστε, εδώ είναι και
η πολιτική µας διαφορά και µπορούµε να το συζητήσουµε, αλλά
δεν είναι ντροπή να µην το αναφέρουµε για να κριθεί και ο καθένας όπως θεωρούµε ότι του αξίζει.
Αναφέρατε τα πρόστιµα, κύριε Γεωργιάδη. Αναγνωρίζουµε,
λοιπόν, τη σηµερινή και όψιµη -θα έλεγα- έντονη παρεµβατικότητά σας στα ζητήµατα που αφορούν την εύρυθµη λειτουργία
σε κανόνες και νόρµες ανταγωνισµού στη χώρα.
Εδώ πριν από ενάµιση χρόνο σάς είχα κάνει µια επίκαιρη ερώτηση. Δεν ξέρω εάν θυµάστε. Αναφέροµαι στον Φεβρουάριο του
2019 για τον αιφνίδιο έλεγχο της Επιτροπής Ανταγωνισµού στο
σύνολο των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων της χώρας µας, στο
σύνολο των τραπεζών.
Έχουν περάσει δυόµισι χρόνια και πόρισµα δεν υπάρχει. Προσέξτε, δυόµισι χρόνια! Τότε µου είχατε πει «οι διαδικασίες είναι
χρονοβόρες, εγώ δεν παρεµβαίνω στον ρόλο των ελεγκτικών
αρχών και εν πάση περιπτώσει θα το δούµε και θα πιέσουµε καταλλήλως».
Δυόµισι ολόκληρα έτη και ακόµη δεν έχουµε το στοιχειώδες
πόρισµα για κάτι κατ’ εµέ αρκετά σηµαντικό -για να µη πω εξόχως σηµαντικό-, για τον ρόλο που παίζουν οι τράπεζες όλα αυτά
τα χρόνια. Θα έλεγα ότι είναι ένας ρόλος ο οποίος δεν τιµά ούτε
τις ίδιες, αλλά κυρίως δεν τιµά ούτε το πολίτευµά µας, γιατί θα
έπρεπε οι τράπεζες και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να σεβαστούν όλα αυτά που το κράτος έχει κάνει γι’ αυτές, για τη διάσωσή τους, τρεις φορές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Θέµης Χειµάρας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, κύριε Μαµουλάκη, δεν κατάλαβα εάν θα ψηφίσετε το νοµοσχέδιο ή όχι. Καταλαβαίνω ότι δεν θα το ψηφίσετε. Δεν κατάλαβα τόση ώρα που τοποθετηθήκατε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Το είπα στην εισήγησή µου από το πρωί.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ: Μου κάνει ειλικρινά
τροµερή εντύπωση αυτό. Εγώ συµµετείχα στις επιτροπές από τη
δεύτερη συνεδρίαση και µετά και θεωρούσα αυτονόητο ότι θα
ψηφίσουν -τουλάχιστον τα κόµµατα εξουσίας, εντός ή εκτός εισαγωγικών- το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, γιατί θεωρώ πως δεν
µπορείς να έχεις πρόταση διακυβέρνησης της χώρας και να υπερισχύει το πρόσκαιρο κοµµατικό, αν θέλετε, όφελος και οι διάφορες προφάσεις έναντι της καθαρής και υπεύθυνης θέσης.
Το ζητούµενο σήµερα και αυτό που σηµατοδοτεί η ψήφιση του
συγκεκριµένου νοµοσχεδίου είναι ότι σηκώνουµε τα µανίκια και
ξεκινάµε µια πολύ δύσκολη προσπάθεια για την επόµενη περίοδο, µια προσπάθεια που για πρώτη φορά οι συνεργάτες -εάν
θέλετε- του Υπουργού, οι διαχειριστικές αρχές, η ΜΟΔ, ο ΕΦΕ-
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ΠΑΕ, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να τρέξουν το διπλάσιο
και τριπλάσιο και να εργαστούν πολύ σκληρά για να καταφέρουν
να απορροφήσουν τους πόρους που έχει διαθέσιµους η χώρα
µας µετά από πολύ µεγάλη προσπάθεια για την επόµενη προγραµµατική περίοδο. Αν θέλετε, είναι και η τελευταία ίσως πολύ
σηµαντική χρηµατοδοτική ένεση-ευκαιρία για να πούµε ότι αλλάζουµε το αναπτυξιακό αποτύπωµα, την πορεία της Ελλάδας.
Μου κάνει τροµερή αρνητική εντύπωση η απόφασή σας.
Σε κάθε περίπτωση θέλω να συγχαρώ την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για όλη αυτήν την προσπάθεια, για το πολύ θετικό νοµοθέτηµα. Προσπαθούµε πολύ
συχνά να νοµοθετούµε µε τρόπο που να ευνοεί τη γρήγορη
απορρόφηση των πόρων, σεβόµενοι πάντα την τήρηση της διαφάνειας, του Εθνικού και του Ενωσιακού Δικαίου.
Βεβαίως θέλω να ευχαριστήσω και τα µέλη της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας για όλη αυτή τη στήριξη και κατά τη διάρκεια
των επιτροπών και βεβαίως σήµερα στην Ολοµέλεια. Υπερψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία
σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θα ξεκινήσω µε τον κ. Μαµουλάκη, τον οποίο
εκτιµώ και δεν το λέω ειρωνικά. Το λέω πραγµατικά. Κάνουµε
πάντα µια υψηλού επιπέδου κοινοβουλευτική συζήτηση. Δεν συµφωνούµε σε όλα. Αν ήταν έτσι, θα είχαµε ένα κόµµα.
Όµως, µε προκαλείτε και µου είναι αδύνατο να αντισταθώ στις
προκλήσεις. Είναι, να ξέρετε, το µεγαλύτερό µου µειονέκτηµα.
Θα σας κάνω µια de profundis εξοµολόγηση: Tο βασικό µου
ελάττωµα είναι η ακράτεια λόγου. Δεν µπορώ να κρατηθώ.
Είπατε, λοιπόν, και µε στόµφο: «Τον Φεβρουάριο του 2019 είχαµε την έφοδο της Επιτροπής Ανταγωνισµού στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και άρα µετρώντας από το 2019 µέχρι σήµερα,
έχουν περάσει δυόµισι χρόνια όπου δεν έχει υπάρξει αποτέλεσµα και άρα εξ αυτού υπάρχει µια αντικειµενική ευθύνη του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως εποπτεύοντος
φορέα -εν πάση περιπτώσει- γι’ αυτή την καθυστέρηση».
Τον Φεβρουάριο του 2019 δεν µπήκε η Επιτροπή Ανταγωνισµού.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Φθινόπωρο είπα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Εγώ άκουσα Φεβρουάριο. Συγγνώµη. Το δέχοµαι.
Ο λόγος που δεν θα µπορούσε να είχε µπει τον Φεβρουάριο
του 2019 είναι γιατί τον Φεβρουάριο του 2019 ήταν ακόµη κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Και επί ΣΥΡΙΖΑ όχι δεν µπήκε Επιτροπή Ανταγωνισµού στις τράπεζες, αλλά δεν έγινε απολύτως κανένας
έλεγχος στις τράπεζες από καµµία αρµόδια υπηρεσία του κράτους.
Σας προκαλώ να µου βρείτε ένα πρόστιµο της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή για τις δεκάδες καταγγελίες των πολιτών
που γίνονται για τις τράπεζες, το οποίο να µπήκε σε οποιοδήποτε
τραπεζικό ίδρυµα επί της πενταετίας ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί το λέω αυτό; Ωραία είναι να µας καταγγέλλετε ότι είµαστε υπηρέτες των τραπεζών και των µεγάλων συµφερόντων στη
Βουλή. Αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι όταν έχεις την
εξουσία, να δούµε αν τολµάς να τα βάλεις µε όλους αυτούς ή
όχι.
Επί της δικής µου θητείας, λοιπόν, έχει µπει πρόστιµο σε τραπεζικό ίδρυµα που το ανάγκασε να αλλάξει όλη του την πρακτική
έναντι ενός θέµατος, το οποίο θεωρήθηκε από τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ως καταχρηστική πρακτική έναντι των πελατών του. Το πρόστιµο ήταν 50.000 ευρώ. Η απειλή ήταν ότι αν
συνεχίσει, θα έχει 50.000 ευρώ για κάθε παράβαση και το αποτέλεσµα ήταν η τράπεζα να αλλάξει αυτή την τακτική της. Αν κάποιος άλλος προκάτοχός µου Υπουργός έχει επιτύχει κάτι
ανάλογο σε οποιαδήποτε τράπεζα, παρακαλώ πολύ να µου το
υποδείξετε.
Επίσης η Επιτροπή Ανταγωνισµού επί της δικής µου θητείας
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µπήκε στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Για να µην παρεξηγηθώ,
δεν µπήκε µε εντολή µου ούτε καν µε γνώση µου. Το ξεκαθαρίζω,
ούτε µε γνώση µου. Εγώ έµαθα ότι µπήκε η επιτροπή στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, αφού είχε µπει, από το δελτίο Τύπου
που εξέδωσε. Διότι δεν θέλω να έχω καµµία εµπλοκή.
Συνταγµατικά να ξέρετε ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει την εποπτεία, αλλά όχι την δυνατότητα παρέµβασης. Η επιτροπή είναι
απολύτως ανεξάρτητη. Είναι ανεξάρτητη ως προς τον χρόνο που
θα χρειαστεί για να εκδώσει πόρισµα. Εγώ δεν δικαιούµαι ούτε
καν να κάνω ερώτηµα. Διότι αυτό µπορεί να θεωρηθεί παρέµβαση στο έργο της επιτροπής.
Παρά ταύτα, σε απάντηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, λίγο
µετά την είσοδο στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, στη Βουλή
απάντησε η Επιτροπή Ανταγωνισµού και είπε ότι θα χρειαστεί περίπου δυόµισι µε τρία χρόνια. Αν υποτεθεί ότι αυτό έγινε τον Νοέµβριο του 2019, είµαστε εντός του χρόνου που η Επιτροπή
Ανταγωνισµού είχε πει ότι πρόκειται να βγάλει πόρισµα. Άρα δεν
έχω και λόγο να κάνω ερώτηµα, καθόσον ακόµα δεν αφίσταται
της δέσµευσης που η ίδια ανέλαβε έναντι της Βουλής, όχι έναντι
του Υπουργού.
Αν παρέλθει η τριετία, θεωρητικά ή εγώ ή κάποιος διάδοχός
µου, θα έχει τη δυνατότητα ο Υπουργός να κάνει ένα ερώτηµα
µόνο και µόνο γιατί υπάρχει γραπτή απάντηση της ίδιας της
αρχής και όχι για άλλον λόγο. Το ξεκαθαρίζω. Εγώ δεν θέλω ούτε
κατά κεραία να φαίνεται ότι παρεµβαίνω σε οτιδήποτε αφορά
στην Επιτροπή Ανταγωνισµού.
Όλες οι παρεµβάσεις και οι τροπολογίες που έχουµε σήµερα
είναι αιτήµατα της Επιτροπής Ανταγωνισµού διαδικαστικής φύσεως, για να κάνει τη δουλειά της καλύτερα. Εκεί όµως πραγµατικά θα σας πω και ένα µπράβο ως κοινοβουλευτικός προς
κοινοβουλευτικό είναι όταν είπατε «άκουσα και επί ενενήντα
λεπτά της µαγνητοφώνησης».
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Επτά ώρες, εξακόσια τριάντα λεπτά είναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Σας συγχαίρω για το ρητορικό τέχνασµα µεν,
θέλω να πιστεύω ότι δεν το κάνατε δε. Ο λόγος είναι ότι όταν κατέθεσα το ηχητικό, είπα ακριβώς ότι αυτό που πρέπει να ακούσετε είναι το εικοστό λεπτό. Εφόσον είπα ότι είναι το εικοστό
λεπτό, δεν ξέρω για ποιον λόγο κάποιος θα θέλει να ακούσει εξακόσια τριάντα λεπτά, αφού το έχω ήδη δηλώσει πού πρέπει να
ακούσει.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ήταν στο 2.20
όµως. Αυτό είναι το πρόβληµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Εντάξει, µπορεί.
Τις φράσεις τις διαβάζω κι εγώ από την αποµαγνητοφώνηση.
Έχει παρουσιάσει ο κ. Γκάλγκος στον κ. Ράσµουσεν τη νέα αρχιτεκτονική κατά πώς την έχουµε σχεδιάσει και η φράση είναι στα
Αγγλικά. Εγώ δεν αµφισβητώ τη γνώση της Αγγλικής σας, ίσα
ίσα που σας θεωρώ µορφωµένο άτοµο, αλλά το δέχοµαι.
«We welcome the new architecture». Αν διαφωνούσε ο κ. Ράσµουσεν, προφανώς το «we welcome» τι είναι; «Το καλοδεχόµαστε». Τα Αγγλικά µου προφανώς δεν είναι τόσο καλά όσο τα δικά
σας, εγώ δεν είχα την τύχη να σπουδάσω στο Ηνωµένο Βασίλειο,
ένα απλό Lower πήρα στην Ελλάδα και τα χρησιµοποιώ για τις
διεθνείς µου συναντήσεις, αλλά το «We welcome the new architecture» πρέπει να σας πω ότι το καταλαβαίνω. «Καλωσορίζουµε
τη νέα αρχιτεκτονική». Μέχρι εκεί σίγουρα φτάνω.
Αν αυτό είναι το πρόσχηµα για να µην ψηφίσετε, ότι δηλαδή
αλλάζουµε τον πετυχηµένο νόµο Χατζηδάκη, θέλω να είµαι απολύτως ειλικρινής, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πρόσχηµα που δεν
αντέχει στη σοβαρή κριτική. Και θα σας πω γιατί δεν αντέχει στη
σοβαρή κριτική.
Ας επιστρέψουµε λίγο από τον νόµο πίσω και ας πάµε στο
2014, όταν ο προκάτοχός µου στη θέση αυτή Κωστής Χατζηδάκης έφερε στη Βουλή τον νόµο της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, ήταν στη δική µου θέση που είµαι εγώ σήµερα
και έφερε τον νόµο της περιόδου 2014 - 2020. Τον είχατε ψηφίσει; Όχι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Τον εφαρµόσαµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Δηλαδή σας ενοχλεί και σας θλίβει τόσο πολύ
η παραβίαση του νόµου Χατζηδάκη, τον οποίον δεν είχατε ψηφίσει, ώστε αναγκάζεστε σήµερα µε πόνο ψυχής να µην ψηφίζετε
τον παρόντα νόµο γιατί δεν µπορείτε να δεχθείτε την παραβίαση
του νόµου Χατζηδάκη που δεν είχατε ψηφίσει.
Αν σε αυτό τώρα στα σοβαρά µπορεί κάποιος να κάνει δοµηµένο, πειστικό, ολοκληρωµένο επιχείρηµα, µε συγχωρείτε νοµίζω
κάνετε λάθος. Εδώ γίναµε και µάρτυρες προ ολίγου και του εξής
χαρακτηριστικό ενσταντανέ που θα ήθελα να τον φωτίσω, γιατί
εγώ πάντα παρακολουθώ µε ενδιαφέρον τις διεργασίες στον
χώρο της Αριστεράς.
Η βασική κυβερνητική πρόταση του κ. Τσίπρα ποια είναι προς
τον ελληνικό λαό; «Ελληνικέ λαέ», λέει ο κ. Τσίπρας, «εγώ προτείνω να κάνουµε προοδευτική διακυβέρνηση». Μάλιστα. «Και
ποιοι πρέπει να είµαστε στην προοδευτική διακυβέρνηση;» Ο κ.
Τσίπρας προφανώς, το ΜέΡΑ25 και το ΚΙΝΑΛ. Πολύ ωραία.
Προηγουµένως ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25
κατηγόρησε την παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και
τον παρόντα νόµο ότι είναι εξαιρετικά συγκεντρωτικός και χρησιµοποίησε την εξής πολύ ωραία φράση, ότι θέλουµε να «τσιµεντώσουµε», δηλαδή όχι απλώς να το περιχαρακώσουµε, να το
τσιµεντώσουµε σε βαθµό που να ελέγξουµε κάθε ευρώ και κάθε
διαδικασία. Αυτή είναι η άποψή σας για τον νόµο του δυνητικού
κυβερνητικού σας εταίρου κατά τη δική σας βούληση και επιθυµία προς τον ελληνικό λαό.
Αντίστροφα η δική σας διάθεση και κριτική στο νοµοσχέδιο
που σας οδήγησε στην καταψήφισή του είναι όχι ότι τσιµεντώνουµε, αλλά ότι διασπάµε την ενιαία δοµή του ΕΣΠΑ, την επιτυχηµένη ενιαία δοµή του ΕΣΠΑ του νόµου Χατζηδάκη, δίνοντας
µια δεύτερη διαχειριστική αρχή στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Θα ήθελα πολύ να δω πώς θα συγκυβερνούσατε -ελπίζω να
µην το ζήσει και αυτό η Ελλάδα, αλλά ο ελληνικός λαός πάντα
είναι αυτός που θα αποφασίσει στο τέλος-, πώς θα µπορούσε να
συνεννοηθεί ένα κόµµα το οποίο για το ίδιο θέµα έχει την εκ διαµέτρου αντίθετη άποψη. Προφανώς ούτε εσείς είστε απολύτως
ειλικρινής ούτε ο κ. Αρσένης. Εσείς για πολιτικούς λόγους ψάχνεται ένα πρόσχηµα για να µην το ψηφίσετε. Σοβαρό λόγο καταψήφισης ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει. Να ευχαριστήσω τον κ. Πάνα για
τη στάση του ΚΙΝΑΛ.
Ακούστε, το παρόν σχέδιο νόµου δεν έχει πολιτική σύγκρουση
µέσα του, γι’ αυτό και δεν έχει γίνει καµµία ιδιαίτερη φασαρία. Η
µόνη φασαρία που έγινε ήταν για την αγορά και τον πληθωρισµό
και αν κάναµε µελέτη. Άσχετα δηλαδή µε το νοµοσχέδιο, για να
είµαστε ειλικρινείς. Είναι ένα νοµοσχέδιο κατά βάση που συµφωνούµε. Ποιοι συµφωνούµε τώρα; Αυτοί που πιστεύουν ότι καλώς
η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτοί που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να είµαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως πχ το ΚΚΕ, ενδεχοµένως και η Ελληνική
Λύση -δεν έχω στο µυαλό µου πολύ ξεκάθαρα τι πιστεύει σε αυτό
η Ελληνική Λύση, ας πούµε ότι είναι πιο ευρωσκεπτικιστικό
κόµµα από εµάς- έχουν ένα επιχείρηµα ιδεολογικό, ότι «κύριε,
αυτό ενισχύει την ένταξή µας στους ευρωπαϊκούς θεσµούς, µε
την οποία ένταξη εµείς διαφωνούµε και άρα, προφανώς δεν
µπαίνουµε στην κουβέντα αν µας αρέσει το άρθρο 1 ή το άρθρο
2, γιατί διαφωνούµε επί της αρχής».
Τα κόµµατα όµως που συµφωνούµε στο να είµαστε µέσα στην
Ευρώπη και πια ασχέτως της περιόδου 2012 - 2014 ή του δηµοψηφίσµατος ή όλων αυτών των «παιδικών ασθενειών» του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ τελικώς όταν διακυβέρνησε, είχε την ευκαιρία.
Το µόνο κόµµα που είχε πραγµατικά την ευκαιρία να βγάλει την
Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν µετά το
δηµοψήφισµα αποφάσιζε ο κ. Τσίπρας να ακολουθήσει την εντολή του δηµοψηφίσµατος για την εκλάβει ως εντολή ρήξης. Αν
έκανε τη ρήξη ο ΣΥΡΙΖΑ, θα µας έβγαζε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Και πράγµατι, είχε µέσα του ένα ισχυρό κοµµάτι, αυτούς
όλους που έφυγαν και διεγράφησαν κι έκαναν το δικό τους
κόµµα, τη ΛΑΕ, τον κ. Λαφαζάνη και τους άλλους που εισηγήθηκαν αυτή τη ρήξη γιατί στην πραγµατικότητα δεν πίστευαν ποτέ
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στην ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας -κρίθηκε από την
ιστορία θετικά κι όχι αρνητικά από αυτό- έκριναν ότι θέλουν να
µείνουµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Με εκλογές το
2015.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Άρα στο µείζον αν πρέπει να µείνουµε ή να
φύγουµε, έχουµε συµφωνήσει τώρα και τα τρία κόµµατα, θέλουµε να µείνουµε. Από την ώρα που θέλουµε να µείνουµε, σοβαρός λόγος καταψήφισης δεν υπάρχει.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Υπάρχει ένας, αλλά
λέων.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Εγώ σας είπα δε και στην επιτροπή και στην
Ολοµέλεια ότι αν είχατε επί των συγκεκριµένων άρθρων πραγµατικές διαφωνίες και µας καταθέτατε πραγµατικές αλλαγές,
εγώ θα τις συζητούσα, είµαι πολύ ανοικτός στις αλλαγές. Και
στον διαγωνισµό που είναι και το µοναδικό θέµα που είχαµε µια
σοβαρή διαφωνία…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Τρεις φορές σας
έχω επισηµάνει για αλλαγές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μην διακόπτετε, σας
παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Μα, είπα ως προς τον διαγωνισµό που είναι
το σηµείο που είχαµε τη µεγαλύτερη διαφωνία. Οι διαφωνίες µας
κατά βάση ήταν δύο. Ήταν η διαχειριστική αρχή στο Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του διαγωνισµού.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Και ο ελεγχόµενος
να µην επιλέγει τον ελεγκτή του.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Μα, αφού αυτό το συµφωνήσαµε ότι οι ιδιώτες ελεγκτές µέσα είχαν µπει ήδη το 2016 από την τροπολογία
του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν τελειωµένο αυτό το θέµα. Είναι εφαρµογή ευρωπαϊκών κανονισµών εδώ.
Εν πάση περιπτώσει, µην χάσουµε άλλο χρόνο. Δεν θέλετε να
ψηφίσετε; Μην ψηφίσετε. Κατά τη γνώµη µου, κάνετε λάθος. Θα
σας πω γιατί πιστεύω ότι κάνετε λάθος. Γιατί παραχωρείτε στην
Κυβέρνηση και στο ΚΙΝΑΛ τώρα -γιατί πια είµαστε παρέα, αφού
ψήφισε επί της αρχής- όλο το καλό που θα φέρει το ΕΣΠΑ. Εγώ
στην ουσία σας λέω κάτι που δεν µε συµφέρει. Το νοµοσχέδιο
θα περάσει είτε το ψηφίσετε είτε όχι. Έχουµε κοινοβουλευτική
πλειοψηφία, έχουµε δεδηλωµένη, θα περάσει. Δεν σας χρειάζοµαι για να το ψηφίσουµε. Όµως, ως πολιτικό µήνυµα προς τους
ευρωπαϊκούς θεσµούς είναι πολύ ωραίο να υπάρχει πολιτική συναίνεση στα µείζονα. Δεν είναι για να κάνετε τη δική µου δουλειά
ευκολότερη. Εγώ θα το περάσω το νοµοσχέδιο, κανένα πρόβληµα. Είναι για να στείλουµε ένα µήνυµα ότι εµείς, τα τρία τουλάχιστον κόµµατα που είµαστε η Κυβέρνηση, η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση και το τρίτο κόµµα του ελληνικού Κοινοβουλίου,
στην πραγµατικότητα δηµιουργούµε µια συµπαγή φιλοευρωπαϊκή κοινοβουλευτική και πολιτική πλειοψηφία. Και αυτό είναι
µεγάλο µήνυµα και προς τις αγορές και προς το εξωτερικό και
προς τους επενδυτές και προς την επιτροπή. Αυτός είναι ο λόγος
που πιστεύω ότι κάνετε λάθος.
Είναι πολιτικό λάθος. Ούτε θα κριθεί η αντιπολιτευτική κριτική
του ΣΥΡΙΖΑ στο νοµοσχέδιο για το νέο ΕΣΠΑ. Είναι για την κοινή
γνώµη έξω αυτά που συζητάµε µικρής σηµασίας. Ο κόσµος έξω
καίγεται για τη βενζίνη, καίγεται για την ακρίβεια στα σουπερµάρκετ, καίγεται γιατί ανεβαίνουν τα ενοίκια, καίγεται για να βρει
δουλειά. Αυτά τον ενδιαφέρουν. Δεν τον ενδιαφέρει το αν θα ψηφίσει ή όχι ο ΣΥΡΙΖΑ το νοµοσχέδιο της νέας προγραµµατικής
περιόδου 2021 - 2027. Αλλά για την επιτροπή, για τους έξω, αυτό
είναι ένα σηµαντικό πολιτικό µήνυµα και αυτήν την ευκαιρία σήµερα την χάνουµε, κύριε Μαµουλάκη.
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Ως προς την κ. Μανωλάκου, νοµίζω ότι συνεννοηθήκαµε. Είναι
πολύ ωραία η συζήτηση. Εγώ δεν απαξιώνω τα επιχειρήµατα,
γιατί στην πραγµατικότητα αυτό που λέτε έχει βάση. Τι λέτε; Ναι,
δεν είναι µόνο οι ευρωπαϊκοί πόροι που παίρνουµε, που είναι το
συν, αλλά είναι και αυτά που δυνητικά θα µπορούσαµε να έχουµε
εάν δεν συµµετείχαµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα δεν είχαµε τις δεσµεύσεις που η συµµετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση
φέρνει. Αυτό περίπου είπατε και φέρατε µερικά παραδείγµατα.
Καίτοι η συζήτηση θα µπορούσε να πάει σε µάκρος πάρα πολύ
και έχει ενδιαφέρον και εγώ θα συµµετείχα µε µεγάλη χαρά σε
αυτή, οφείλω όµως να σας πω ένα αντεπιχείρηµα. Επί της αρχής
είναι σωστή αυτή η συζήτηση. Έτσι είναι η συζήτηση, συν και
πλην, όπως όλα στη ζωή. Η αδυναµία, όµως, της θέσης του ΚΚΕ
από ιδεολογική σκοπιά έγκειται στο εξής και σε αυτό δεν έχετε
βρει, κατά τη γνώµη µου, πειστική απάντηση.
Όλες οι χώρες που συνορεύουν µε την Ευρωπαϊκή Ένωση όλες, µηδεµίας εξαιρουµένης- έχουν κάνει ή θέλουν να κάνουν,
αν τα καταφέρουν, αίτηµα ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χώρα, πλην του Ηνωµένου Βασιλείου για τους λόγους που γνωρίζουµε ότι είχε από την αρχή που µπήκε -γιατί θεωρεί ότι είναι
µια αυτοκρατορία και έχει τεράστιο, κατά την άποψή τους, γεωπολιτικό βάθος µε τις πρώην αποικίες και την κοινοπολιτεία-, που
να θέλει να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει. Ακόµα
και το δράµα της Ουκρανίας, που τώρα βλέπουµε µε την εισβολή
του Πούτιν, σε έναν βαθµό έχει να κάνει µε την αγάπη, την πίστη
και τη βούληση του ουκρανικού λαού να µπει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, κάτι που προκάλεσε και προκαλούσε τους Ρώσους,
επειδή δεν ήθελαν να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα το ΚΚΕ πρέπει να
βρει µια σοβαρή απάντηση στο γιατί οι λαοί που συνορεύουν θέλουν να µπουν. Τι είναι αυτό που βλέπουν αυτοί που µπορούν να
ζήσουν -όπως λέτε εσείς- και να πουλάνε και τον λιγνίτη και όλα
τα άλλα που είπατε, αλλά αντί να κάνουν αυτό, θέλουν να µπουν;
Κατά τη γνώµη µου, ο λόγος είναι πολύ απλός. Πρώτα από
όλα, κυρίες και κύριοι, είµαι εξαιρετικά περήφανος για τη συµµετοχή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη συµβολή της
δικής µας παρατάξεως σε αυτήν την πολιτική επιλογή της χώρας.
Μην το ξεχνάµε, πρέπει να το λέµε αυτό, είµαστε µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήµερα λόγω του αειµνήστου εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραµανλή. Αυτός µας έβαλε και πρέπει πάντα να
αναφέρουµε το όνοµα του, όταν κάνουµε µια τέτοια συζήτηση.
Ο λόγος, λοιπόν, είναι ο εξής: γιατί είναι ο τρόπος λειτουργίας
ενός κράτους µε εξαιρετικά διαφορετικό και πιο προηγµένο
τρόπο. Είναι, δηλαδή, η ίδια η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ένας µοχλός, ένας µετασχηµατιστής που παίρνει κράτη τα οποία
είναι Βαλκάνια ή ανατολικά ή δυσλειτουργούντα και αργά ή γρήγορα τα αναγκάζει να προσαρµοστούν στο να δουλεύουν πολύ
πιο σωστά και πολύ πιο υπέρ των πολιτών τους και τελικά το παραγόµενο αποτέλεσµα για τη ζωή του λαού τους από τη συµµετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξαιρετικά θετικό. Γιατί όλες
οι χώρες που µπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη συµµετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και µετά είναι εξαιρετικά καλύτερες, µε εξαιρετικά υψηλότερο βιοτικό επίπεδο, µε εξαιρετικά
υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο, µε εξαιρετικά υψηλότερο
βαθµό διάκρισης των εξουσιών, µε εξαιρετικά υψηλότερο βαθµό
ασφάλειας. Όλα αυτά -που είναι πολύ πιο πάνω από τα χρήµατα
του κάθε ΕΣΠΑ- είναι που συνθέτουν το όφελος να συµµετέχει
µια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτό που βλέπουν οι
λαοί που είναι απ’ έξω και που τους ωθεί να κάνουν ό,τι µπορούν
για να µπουν µέσα. Άρα σ’ αυτό πιστεύω ότι κάνετε λάθος.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να καταθέσω την τελευταία νοµοτεχνική βελτίωση. Έχει να κάνει µε το «ELEVATE GREECE» και
την δυνατότητα να υπάρχουν κάποιες φοροαπαλλαγές που βοηθάνε την καλύτερη λειτουργία του «ELEVATE GREECE».
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να διανεµηθεί και η
τελευταία νοµοτεχνική βελτίωση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κλείνοντας και µε αυτή τη νοµοτεχνική βελτίωση που µόλις προσαρµόσαµε στο σώµα του νοµοσχεδίου,
θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συµµετείχαν στη συζήτηση, ασχέτως εάν ψήφισαν ή όχι το νοµοσχέδιο,
ιδιαίτερα τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας για τη σθεναρή
τους υποστήριξη στο νοµοσχέδιό µας. Τους υποσχόµαστε από
το Υπουργείο Ανάπτυξης µια όσο γίνεται πιο σκληρή εργασία,
για να φέρουµε γρήγορα θετικά οφέλη στον ελληνικό λαό. Ευχαριστώ και το ΚΙΝΑΛ για τη θετική του στάση. Το ΚΙΝΑΛ, ασφαλώς, αποτελεί έναν εκπρόσωπο µιας παράταξης που έχει παίξει
µεγάλο ρόλο τελικά -ασχέτως της αφετηρίας- στη θετική ευρωπαϊκή πορεία της χώρας όλες αυτές τις δεκαετίες. Και βεβαίως,
ευχαριστώ και τα υπόλοιπα κόµµατα, παρ’ ότι δεν ψήφισαν το
νοµοσχέδιο για µια εποικοδοµητική κοινοβουλευτική συζήτηση.
Από την ψήφιση του νοµοσχεδίου και µετά, ξεκινάµε άµεσα µε
όλες µας τις δυνάµεις τον σχεδιασµό των νέων προγραµµάτων,
για να φτάσουν γρήγορα χρήµατα στην ελληνική οικονοµία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συ-
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ζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για
την Προγραµµατική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυµης
Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και
άλλες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Επισηµαίνω πως η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή του νοµοσχεδίου, εβδοµήντα επτά άρθρα, τέσσερις τροπολογίες, το
ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): 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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Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2021-2027, σύσταση
Ανώνυµης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.
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: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 2 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
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 ως έχει 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: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

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

Άρθρο 48 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 49 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 50 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 51 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 52 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 53 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 54 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 56 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 57 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 58 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 59 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 60 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 61 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 62 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 63 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: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 65 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 66 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 67 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 68 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 69 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 70 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 71 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 72 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 73 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 74 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 75 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 76 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 77 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Υπ. τροπ. 1237/122 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. τροπ. 1238/123 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. τροπ. 1239/124 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπ. τροπ. 1240/125 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 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 Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυµης Εταιρείας
«Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2021-2027, σύσταση
Ανώνυµης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων
Α.Ε.» και άλλες διατάξεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1 - Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 2 - Ορισµοί
ΜΕΡΟΣ Β’: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2021 - 2027 ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2023 -2027
Άρθρο 3 - Προγράµµατα 2021 - 2027
Άρθρο 4 - Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ
ΚΑΠ) 2023 - 2027
ΜΕΡΟΣ Γ’: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 5 - Αρµόδιες αρχές Προγραµµάτων
Άρθρο 6 - Αρµόδιες αρχές για το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027
(ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ INTERREG)
Άρθρο 7 - Διαχειριστικές Αρχές Προγραµµάτων 2021-2027
(πλην των Προγραµµάτων INTERREG)
Άρθρο 8 - Αρµοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής για τα Προγράµµατα 2021 - 2027 (πλην των Προγραµµάτων INTERREG)
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ INTERREG 2021-2027-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ INTERREG 2021 - 2027
Άρθρο 9 - Διαχείριση και παρακολούθηση Προγραµµάτων INTERREG 2021 - 2027
Άρθρο 10 - Αρµοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής Προγραµµάτων INTERREG 2021 - 2027
Άρθρο 11 - Συγκρότηση και στελέχωση Κοινών Γραµµατειών
Προγραµµάτων INTERREG 2021 - 2027
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 - 2027
Άρθρο 12 - Διαχειριστική Αρχή ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 και αρµοδιότητες
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Άρθρο 13 - Ενδιάµεσοι φορείς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Άρθρο 14 - Λογιστική Αρχή και αρµοδιότητες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΑΡΧΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 15 - Αρχή Διαπίστευσης και αρµοδιότητες
Άρθρο 16 - Οργανισµός Πληρωµών και αρµοδιότητες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΙ
Άρθρο 17 - Αρχή Ελέγχου και αρµοδιότητες
Άρθρο 18 - Έλεγχοι Αρχής Ελέγχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 19 - Οργανισµός Πιστοποίησης και αρµοδιότητες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 20 - Σύσταση και διάρθρωση της Εθνικής Αρχής Συντονισµού
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Άρθρο 21 - Αρµοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής
Αρχής Συντονισµού
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Άρθρο 22 - Αποστολή και αρµοδιότητες Επιτελικής Δοµής
Άρθρο 23 - Επιτελικές Δοµές
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
Άρθρο 24 - Χρηµατοδοτικά µέσα
Άρθρο 25 - Ολοκληρωµένες χωρικές επενδύσεις
Άρθρο 26 - Τοπική ανάπτυξη µε πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
Άρθρο 27 - Μηχανισµοί χρηµατοδότησης
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
Άρθρο 28 - Θεµατικά δίκτυα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Άρθρο 29 - Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραµµάτων
2021-2027 (πλην των Προγραµµάτων INTERREG)
Άρθρο 30 - Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραµµάτων INTERREG 2021-2027
Άρθρο 31 - Επιτροπή Παρακολούθησης ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
Άρθρο 32 - Συµβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισµού Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 33 - Θέµατα προσωπικού
Άρθρο 34 - Κατανοµή αρµοδιοτήτων σε επίπεδα διοίκησης
ΜΕΡΟΣ Δ’: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 35 - Εξειδίκευση Προγράµµατος
Άρθρο 36 - Ένταξη Πράξεων στα Προγράµµατα
Άρθρο 37 - Ένταξη Πράξεων στο ΣΣ ΚΑΠ
Άρθρο 38 - Έλεγχοι δηµόσιων συµβάσεων
Άρθρο 39 - Διαχειριστικές επαληθεύσεις
Άρθρο 40 - Θέµατα επιλεξιµότητας δαπανών στα Προγράµµατα
Άρθρο 41 - Θέµατα επιλεξιµότητας δαπανών στο ΣΣ ΚΑΠ
Άρθρο 42 - Παρατυπίες, δηµοσιονοµικές διορθώσεις και ανακτήσεις
Άρθρο 43 - Τεχνική βοήθεια Προγραµµάτων
Άρθρο 44 - Τεχνική βοήθεια ΣΣ ΚΑΠ
Άρθρο 45 - Μορφές χρηµατοδοτικής συνεισφοράς και υποστήριξης Προγραµµάτων
Άρθρο 46 - Μορφές στήριξης στο ΣΣ ΚΑΠ
Άρθρο 47 - Εφαρµογή κρατικών ενισχύσεων
Άρθρο 48 - Δικαιώµατα και υποχρεώσεις δικαιούχων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 49 - Καταπολέµηση της απάτης
Άρθρο 50 - Μηχανισµός καταγγελιών
Άρθρο 51 - Σύγκρουση συµφερόντων
Άρθρο 52 - Πλαίσιο επίδοσης και δείκτες
Άρθρο 53 - Δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Άρθρο 54 - Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ)
Άρθρο 55 - Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων ΟΠΣ-ΠΔΕ (e-pde)
Άρθρο 56 - Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)
Άρθρο 57 - Πληροφοριακό Σύστηµα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ)
Άρθρο 58 - Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής (ΟΠΣΚΑΠ)
Άρθρο 59 - Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστηµάτων
ΜΕΡΟΣ Ε’: ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ
Άρθρο 60 - Χρηµατοδοτήσεις και πληρωµές από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
Άρθρο 61 - Πληρωµές στους δικαιούχους
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΜΟΔ
ΑΕ)
Άρθρο 62 - Αρµοδιότητες και θέµατα προσωπικού της ΜΟΔ
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ΑΕ - Τροποποίηση του άρθρου 1 και του άρθρου 9 του καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ
ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
- ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 63 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 64 - Ειδικές διατάξεις
Άρθρο 65 - Ειδικά θέµατα διάρθρωσης Ειδικών Υπηρεσιών
Άρθρο 66 - Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 67 - Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Η’: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.»
Άρθρο 68 - Σύσταση, αντικείµενο και σκοπός της εταιρείας
Άρθρο 69 - Κανόνες λειτουργίας της εταιρείας
Άρθρο 70 - Εγγραφή νεοφυών επιχειρήσεων στο Μητρώο της
εταιρείας
Άρθρο 71 - Διαλειτουργικότητα του Μητρώου της εταιρείας µε
άλλα µητρώα
Άρθρο 72 - Καταστατικό της εταιρείας
Άρθρο 73 - Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Θ’: AΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 74 - Παράταση προθεσµίας έκδοσης κανονιστικών πράξεων για την αναµόρφωση του πλαισίου εποπτείας των οικονοµικών δραστηριοτήτων και των προϊόντων
Άρθρο 75 - Ορισµός αρµόδιας αρχής επιβολής κυρώσεων για
τη λειτουργία ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων εντός τουριστικών
λιµένων - Τροποποίηση του άρθρου 117 του ν. 4442/2016
Άρθρο 76 - Προϋποθέσεις θέσης σε αργία των προέδρων και
των µελών των διοικητικών επιτροπών και των διοικητικών συµβουλίων των Επιµελητηρίων και του προέδρου και των µελών της
γενικής συνέλευσης και της διοικητικής επιτροπής της Κεντρικής
Ένωσης Επιµελητηρίων - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου
92 του ν. 4497/2017
Άρθρο 77 - Χορήγηση άδειας παραγωγής αντισηπτικών - Παράταση ισχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020
Άρθρο 78 - Υποχρέωση γνωστοποίησης επιχειρήσεων που
έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 για την υλοποίηση του πενήντα
τοις εκατό (50%) του εγκεκριµένου κόστους του επενδυτικού
σχεδίου τους
Άρθρο 79 - Απαλλαγή µακροχρόνιας υποχρέωσης τήρησης θέσεων εργασίας για πληττόµενες επιχειρήσεις λόγω πανδηµίας
του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 80 - Αποζηµιώσεις µελών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιηµένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) για τις αξιολογήσεις και τους
ελέγχους επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόµων
Άρθρο 81 - Αξιοποίηση κινήτρου φορολογικής απαλλαγής σε
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων
των ν. 4399/2016 και 3908/2011
Άρθρο 82 - Προσαρµογή του πληροφοριακού συστήµατος του
αναπτυξιακού νόµου ν. 4887/2022 προς την αναπτυξιακή πολιτική της Προγραµµατικής Περιόδου 2021-2027 - Τροποποίηση
παρ. 1 άρθρου 126 του ν. 4887/2022
Άρθρο 83 - Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας - Τροποποίηση άρθρου 10 του ν. 4872/2021
Άρθρο 84 - Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις βάσει των ν. 3894/2010 και
4608/2019 - Τροποποίηση άρθρου 29 του ν. 4864/2021
Άρθρο 85 - Υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων του
ν.
4399/2016 στην αρµοδιότητα της Γνωµοδοτικής Επιτροπής του
ν. 4887/2022 - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 122 του ν. 4887/2022
Άρθρο 86 - Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και
εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων και αποζηµίωση των µελών
τους - Τροποποίηση άρθρου 221 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 87 - Προθεσµίες για την ολοκλήρωση των επιµέρους
σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης - Αντικατάσταση του άρθρου 221Α του
ν. 4412/2016
Άρθρο 88 - Μοριοδότηση δοµηµένης συνέντευξης για την επιλογή Προϊσταµένων της Επιτροπής Ανταγωνισµού - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 21β του ν. 3959/2011
Άρθρο 89 - Εξουσιοδοτική διάταξη για τη συγκρότηση οµάδας
εµπειρογνωµόνων για την επεξεργασία των Κεντρικών Δεικτών

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αποδοτικότητας (ΚΔΑ) της Επιτροπής Ανταγωνισµού - Τροποποίηση του άρθρου 22 του
ν. 3959/2011
Άρθρο 90 - Ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών,
προµηθειών και υπηρεσιών έργων για τις ανάγκες του Παγκόσµιου Πρωταθλήµατος Παράκτιας Χειροσφαίρισης και των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023 - Τροποποίηση άρθρου 51
του ν. 4903/2022
Άρθρο 91 - Λειτουργία ξενοδοχειακών καταλυµάτων από γνωστοποίηση - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 8 ν. 4002/2011
Άρθρο 92 - Δηµοσιονοµικές διορθώσεις εις βάρος νοµικών
προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - Τροποποίηση του
άρθρου 77 του ν. 4849/2021
Άρθρο 93 - Ζητήµατα προϊσταµένων οργανικών µονάδων των
Ειδικών Υπηρεσιών και της ΜΟΔ ΑΕ
Άρθρο 94 - Πληρωµές συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων ενίσχυσης πληττόµενων από φυσικές καταστροφές επιχειρήσεων Τροποποίηση άρθρου 9 του ν. 4890/2022
Άρθρο 95 - Αρµόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρµογής
των διατάξεων για τα ολοκληρωµένα συστήµατα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων εισροών ή/και
εκροών - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 31 του ν. 3784/2009
Άρθρο 96 - Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης
των διατάξεων για την εγκατάσταση συστήµατος εισροών
εκροών - Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 31 του ν. 3784/2009
Άρθρο 97 - Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των
διατάξεων για την εγκατάσταση συστήµατος εισροών εκροών Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 31 του ν. 3784/2009
Άρθρο 98 - Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 99 - Αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών - Τροποποίηση άρθρου 133 του ν. 4472/2017
Άρθρο 100 - Ρυθµίσεις για τη δράση «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - HORIZON 2020» του Ταµείου Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας
Άρθρο 101 - Κάλυψη ζηµίας ασφαλισµένων επιχειρήσεων και
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων που δεν καταβάλλεται
από ασφαλιστική εταιρεία - Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4797/2021
Άρθρο 102 - Επιχορήγηση αγροτικών εκµεταλλεύσεων - Τροποποίηση άρθρου 11 ν.4797/2021
Άρθρο 103 - Επιχορήγηση αγροτών - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 12 ν. 4797/2021
Άρθρο 104 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 4797/2021 - Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής - Τροποποίηση άρθρου 22 του ν.4797/2021
Άρθρο 105 - Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκµεταλλεύσεων για ζηµιές σε φυτικά µέσα παραγωγής - Τροποποίηση παρ.
1, 5, 6, 8, 12, 14 και αντικατάσταση παρ. 9 και 13 άρθρου 12Β ν.
4797/2021
ΜΕΡΟΣ Ι’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 106 - Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Α’
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
1. Αντικείµενο του παρόντος είναι ο καθορισµός του πλαισίου
διακυβέρνησης και η θέσπιση κανόνων για την προγραµµατική
περίοδο 2021-2027 όσον αφορά στη διαχείριση, τον έλεγχο, τον
συντονισµό και την υλοποίηση των αναπτυξιακών παρεµβάσεων
που λαµβάνουν χρηµατοδοτική στήριξη από τα ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Ο παρών εφαρµόζεται στα Προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο+ (ΕΚΤ+), το Ταµείο Συνοχής (ΤΣ), το Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), το
Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), το Ταµείο
Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), το Μέσο για τη Χρηµατοδοτική
Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) (από κοινού αναφερόµενα ως «Ταµεία»),
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καθώς και στο Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΣΣ ΚΑΠ), που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταµείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Άρθρο 2
Ορισµοί
Στον παρόντα νόµο ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
1. «Αναγκαίος πρόσφορος όρος»: Απαιτούµενη προϋπόθεση
για την αποτελεσµατική και αποδοτική υλοποίηση των ειδικών
στόχων.
2. «Ανάκτηση»: Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόµως
καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα για µη νόµιµη αιτία.
3. «Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό»: Κάθε δαπάνη στην οποία
δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία,
σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής σύµβασης ή απόφασης µε
την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.
4. «Δηµόσια συνεισφορά»: Κάθε συνεισφορά για τη χρηµατοδότηση πράξεων, η οποία προέρχεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, τον προϋπολογισµό περιφερειακών ή τοπικών αρχών,
τον προϋπολογισµό της Ένωσης που διατίθεται στα Ταµεία, το
ΕΓΤΑΑ και το ΕΓΤΕ, τον προϋπολογισµό οργανισµών δηµοσίου
δικαίου ή τον προϋπολογισµό ενώσεων δηµόσιων αρχών ή οργανισµών δηµοσίου δικαίου και, προκειµένου να προσδιοριστεί
το ποσοστό συγχρηµατοδότησης για τα προγράµµατα ή τις προτεραιότητες του ΕΚΤ+, σε αυτήν είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται τυχόν χρηµατοδοτικοί πόροι στους οποίους
συνεισφέρουν συλλογικά εργοδότες και εργαζόµενοι.
5. «Δηµοσιονοµική διόρθωση»: Η ακύρωση του συνόλου ή µέρους της ενωσιακής ή και εθνικής συµµετοχής σε ένα έργο ή
πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηµατοδότησής του από τα Προγράµµατα ή το ΣΣ ΚΑΠ, η οποία είναι ανάλογη της παράτυπης
δαπάνης που διαπιστώνεται.
6. «Δικαιούχος»: α) Δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή διεθνής
οργανισµός, οντότητα µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, ή φυσικό πρόσωπο ή, στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ, και οµάδα φυσικών ή
νοµικών προσώπων, που έχει την ευθύνη για την έναρξη ή για
την έναρξη και την υλοποίηση πράξεων, β) στο πλαίσιο συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (ΣΔΙΤ), ο δηµόσιος φορέας
που αρχίζει την πράξη ΣΔΙΤ ή ο ιδιωτικός φορέας-εταίρος που
επιλέγεται για την υλοποίησή της, γ) στο πλαίσιο των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, η επιχείρηση που λαµβάνει την ενίσχυση, δ) στο πλαίσιο των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που
παρέχονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεµβρίου 2013, «σχετικά µε την εφαρµογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας» (L 352)
ή τον Κανονισµό (ΕΕ) 717/2014 της Επιτροπήςτης 27ης Ιουλίου
2014, «σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας στους τοµείς της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας» (L 190), το κράτος µέλος µπορεί να αποφασίσει ότι ο δικαιούχος είναι ο φορέας που χορηγεί την ενίσχυση,
εφόσον είναι υπεύθυνος για την έναρξη ή για την έναρξη και την
υλοποίηση της πράξης, ε) στο πλαίσιο των χρηµατοδοτικών
µέσων, ο φορέας που υλοποιεί το ταµείο χαρτοφυλακίου ή, όταν
δεν υπάρχει ταµείο χαρτοφυλακίου, ο φορέας που υλοποιεί το
ειδικό ταµείο ή, όταν η Διαχειριστική Αρχή διαχειρίζεται το χρηµατοδοτικό µέσο, η Διαχειριστική Αρχή.
7.«Εταιρικό Σύµφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης» (ΕΣΠΑ): Η
συµφωνία εταιρικής σχέσης που ορίζει τον στρατηγικό προσανατολισµό για τον προγραµµατισµό και τις ρυθµίσεις ως προς τη
χρήση του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+, του ΤΣ, του ΤΔΜ και του ΕΤΘΑΥ µε
αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο για την περίοδο από την
1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεµβρίου 2027.
8.«Εγχειρίδιο/α Διαδικασιών ΣΔΕ»: Έγγραφα που εξειδικεύουν
τα καθήκοντα και τους κανόνες για τη διαχείριση και υλοποίηση
των Προγραµµάτων και του ΣΣ ΚΑΠ, όπως προκύπτουν από το
εφαρµοστέο δίκαιο. Τα έγγραφα αυτά περιλαµβάνουν τις γραπτές διαδικασίες µε τις αρµοδιότητες και τις ενέργειες που πρέ-
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πει να ακολουθούνται, καθώς και τυποποιηµένα έντυπα, οδηγούς, οδηγίες και εγκυκλίους για την ορθή και αποτελεσµατική
εφαρµογή του/ων Συστήµατος/Συστηµάτων Διαχείρισης και
Ελέγχου (ΣΔΕ).
Η εφαρµογή του/των Εγχειριδίου/ων Διαδικασιών ΣΔΕ είναι
υποχρεωτική από τους φορείς που εµπλέκονται στη διαχείριση
και την υλοποίηση των Προγραµµάτων και του ΣΣ ΚΑΠ.
9.«Ειδικό ταµείο»: Ταµείο µέσω του οποίου µία Διαχειριστική
Αρχή ή ένα ταµείο χαρτοφυλακίου προσφέρει χρηµατοδοτικά
προϊόντα σε τελικούς αποδέκτες.
10. «Ειδικός Λογαριασµός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων»,
εφεξής «ΕΛΕΓΕΠ»: Ο ειδικός λογαριασµός του άρθρου 26 του
ν. 992/1979 (Α’ 280), που τηρεί σε πιστωτικό ίδρυµα ο οργανισµός πληρωµών για τη χρηµατοδότηση των παρεµβάσεων του
ΣΣ ΚΑΠ.
11. «Ενδιάµεσος φορέας»: Δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας που
ενεργεί υπό την ευθύνη Διαχειριστικής Αρχής ή εκτελεί λειτουργίες ή καθήκοντα εξ ονόµατος µιας τέτοιας αρχής.
12. «Εφαρµοστέο δίκαιο»: Το ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό
µε την εφαρµογή του εθνικό δίκαιο.
13. «Κανονισµός»: Ο Κανονισµός (ΕΕ)2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021,
«για τον καθορισµό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο+,
το Ταµείο Συνοχής, το Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δηµοσιονοµικών κανόνων για τα εν λόγω Ταµεία και για το Ταµείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταµείο Εσωτερικής
Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηµατοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων» (L 231).
14. «Κανονισµός INTERREG»: Ο Κανονισµός (ΕΕ) 2021/1059
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021, «για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους
µηχανισµούς εξωτερικής χρηµατοδότησης» (L 231).
15. «Κανονισµός ΣΣ ΚΑΠ»: Ο Κανονισµός (ΕΕ) 2021/2115 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 2ας Δεκεµβρίου 2021, «για τον καθορισµό κανόνων σχετικά µε τη στήριξη
για τα Στρατηγικά Σχέδια που καταρτίζονται από τα κράτη µέλη
στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εγγυήσεων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την κατάργηση των
Κανονισµών (ΕΕ) 1305/2013 και (ΕΕ) 1307/2013» (L 435).
16. «Οριζόντιος Κανονισµός ΚΑΠ»: Ο Κανονισµός (ΕΕ)
2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 2ας Δεκεµβρίου 2021, «για τη χρηµατοδότηση, διαχείριση
και παρακολούθηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΕ) 1306/2013» (L 435).
17. «Λογιστική χρήση»: Η περίοδος από την 1η Ιουλίου έως την
30ή Ιουνίου του επόµενου έτους, εκτός από την πρώτη λογιστική
χρήση της περιόδου προγραµµατισµού, η οποία καλύπτει την περίοδο από την ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας των δαπανών έως την 30ή Ιουνίου 2022. Η τελική λογιστική χρήση είναι
η περίοδος από την 1η Ιουλίου 2029 έως τις 30 Ιουνίου 2030.
18. «Οικονοµικός φορέας»: Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα που λαµβάνει µέρος στην υλοποίηση των
στόχων των Ταµείων, µε εξαίρεση τα κράτη µέλη κατά την
άσκηση δηµόσιας εξουσίας.
19. «Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)»: Στρατηγικές που καθορίζουν ολοκληρωµένες δράσεις για την αντιµετώπιση οικονοµικών, περιβαλλοντικών, κλιµατικών, δηµογραφικών
και κοινωνικών προκλήσεων που θίγουν συγκεκριµένες χωρικές
ενότητες και την ανάπτυξή τους µέσω αξιοποίησης και µεγιστοποίησης αναπτυξιακών δυνατοτήτων τους, που χαρακτηρίζονται
από συµπληρωµατικότητα και συνεκτικότητα δράσεων, καθώς
και αντιπροσωπευτικότητα του συστήµατος διακυβέρνησης.
20. «Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης µε την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤΟΚ): Ένα συνεκτικό σύνολο πράξεων
για την ικανοποίηση τοπικών στόχων και αναγκών, το οποίο συµβάλλει στην επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη,
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διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη και η οποία σχεδιάζεται και εφαρµόζεται από µια Οµάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ).
Στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ, η Τοπική Ανάπτυξη µε την Πρωτοβουλία
Τοπικών Κοινοτήτων αναφέρεται ως LEADER/ΤΑΠΤΟΚ.
21. «Ορόσηµο»: Ενδιάµεση τιµή που πρέπει να επιτευχθεί σε
ορισµένη χρονική στιγµή εντός της περιόδου επιλεξιµότητας σε
σχέση µε δείκτη εκροών που περιλαµβάνεται σε ειδικό στόχο.
22. «Παρατυπία»: Κάθε παράβαση του εφαρµοστέου δικαίου,
η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονοµικού φορέα
και ζηµιώνει ή ενδέχεται να ζηµιώσει τον προϋπολογισµό της
Ένωσης µε καταλογισµό αδικαιολόγητων δαπανών στον εν λόγω
προϋπολογισµό.
23. «Περατωθείσα πράξη»: Πράξη που έχει ολοκληρωθεί φυσικά ή υλοποιηθεί πλήρως, και για την οποία έχουν καταβληθεί
όλες οι σχετικές πληρωµές από τους δικαιούχους και έχει καταβληθεί στους δικαιούχους η αντίστοιχη δηµόσια συνεισφορά.
24. «Παρεµβάσεις αγροτικής ανάπτυξης ΣΣ ΚΑΠ»: Οι παρεµβάσεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο IV του Τίτλου III του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ.
25. «Παρεµβάσεις άµεσων ενισχύσεων ΣΣ ΚΑΠ»: Οι παρεµβάσεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο IΙ του Τίτλου III του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ.
26. «Τοµεακές παρεµβάσεις»: Οι παρεµβάσεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο III του Τίτλου III του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ.
27. «Πράξη»: α) Έργο, σύµβαση, δράση ή οµάδα έργων που
επιλέγονται στο πλαίσιο των σχετικών Προγραµµάτων ή του ΣΣ
ΚΑΠ, β) στο πλαίσιο των χρηµατοδοτικών µέσων, η συνεισφορά
του Προγράµµατος ή του ΣΣ ΚΑΠ σε ένα χρηµατοδοτικό µέσο
και η επακόλουθη χρηµατοδοτική στήριξη που παρέχεται στους
τελικούς αποδέκτες από το εν λόγω χρηµατοδοτικό µέσο.
28. «Πράξη ΣΔΙΤ»: Πράξη που υλοποιείται µε σύµπραξη µεταξύ
δηµόσιων φορέων και του ιδιωτικού τοµέα βάσει συµφωνίας ΣΔΙΤ
και έχει ως στόχο την παροχή δηµόσιων υπηρεσιών µε επιµερισµό του κινδύνου, αξιοποιώντας την εµπειρογνωµοσύνη ή πρόσθετες πηγές κεφαλαίου από τον ιδιωτικό τοµέα ή και τα δύο.
29. «Πράξη στρατηγικής σηµασίας»: Πράξη η οποία συµβάλλει
ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων ενός Προγράµµατος και
υπόκειται σε ειδικά µέτρα παρακολούθησης και επικοινωνίας.
30. «Πρόγραµµα»: Κάθε προβλεπόµενο στο άρθρο 3 Πρόγραµµα που δύναται να λαµβάνει χρηµατοδοτική στήριξη από τα
οριζόµενα στο σηµείο 37 «Ταµεία».
31. «Προσβασιµότητα»: Το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος
φυσικού ή δοµηµένου / κτιριακές ή κοινόχρηστες εξωτερικές
υποδοµές ή ηλεκτρονικού/ηλεκτρονικές εφαρµογές), µιας υπηρεσίας ή ενός αγαθού που διασφαλίζει την αυτόνοµη, ασφαλή
και άνετη προσέγγιση και χρήση αυτών από τα άτοµα µε αναπηρία και τα εµποδιζόµενα άτοµα.
32. «ΣΣ ΚΑΠ»: Το Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινή Αγροτική
Πολιτική του άρθρου 4 που λαµβάνει χρηµατοδοτική στήριξη
από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ.
33. «Συµµετέχων»: Φυσικό πρόσωπο το οποίο επωφελείται
άµεσα από µια πράξη χωρίς να έχει την ευθύνη για την έναρξη ή
για την έναρξη και υλοποίηση της πράξης και το οποίο, στο πλαίσιο του ΕΤΘΑΥ, δεν λαµβάνει χρηµατοδοτική στήριξη.
34. «Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου» (ΣΔΕ): Οι διοικητικές
αρχές που έχουν οριστεί ως αρµόδιες για τη διαχείριση και τον
έλεγχο των Προγραµµάτων ή του ΣΣ ΚΑΠ, οι οποίες βρίσκονται
σε αλληλεξάρτηση και είναι διαρθρωµένες µε συγκεκριµένη οργανωτική δοµή, καθώς και το πλαίσιο κανόνων και διαδικασιών
που πρέπει να εφαρµόζονται µε βάση το εφαρµοστέο δίκαιο για
τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση των πόρων και την υλοποίηση των πράξεων. Το ΣΔΕ δύναται να είναι κοινό για περισσότερα του ενός Προγράµµατα.
35. «Συστηµική παρατυπία»: Παρατυπία που έχει ενδεχοµένως
επαναλαµβανόµενο χαρακτήρα, µε µεγάλη πιθανότητα εµφάνισης σε παρεµφερείς τύπους πράξεων, η οποία προκύπτει από
σοβαρή ανεπάρκεια, όπως αυτή ορίζεται στο σηµείο 32 του άρθρου 2 του Κανονισµού, συµπεριλαµβανοµένης της παράλειψης
καθορισµού κατάλληλων διαδικασιών σύµφωνα µε τον Κανονισµό και τους ειδικούς κανόνες για κάθε Ταµείο.
36. «Ταµείο χαρτοφυλακίου»: Ταµείο που συστήνεται υπό την
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ευθύνη Διαχειριστικής Αρχής, στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων
Προγραµµάτων ή του ΣΣ ΚΑΠ, για την υλοποίηση ενός ή περισσότερων ειδικών ταµείων.
37. «Ταµεία»: Ως Ταµεία αναφέρονται από κοινού: α) το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), β) το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο+ (ΕΚΤ+), γ) το Ταµείο Συνοχής (ΤΣ), δ)
το Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), ε) το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), στ) το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), ζ) το Ταµείο
Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και η) το Μέσο για τη Χρηµατοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των
Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ).
38. «Τελικός αποδέκτης»: Νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που λαµβάνει στήριξη από τα Ταµεία µέσω δικαιούχου ταµείου µικρών
έργων ή από ένα χρηµατοδοτικό µέσο. Στο πλαίσιο Προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ+, τελικοί αποδέκτες
είναι οι άποροι που λαµβάνουν στήριξη όπως ορίζεται στο στοιχείο ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 2021/1057
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 «περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου+
(EKT+) και καταργήσεως του κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
1296/2013» (L 231).
39. «Φορέας υλοποίησης χρηµατοδοτικού µέσου»: Φορέας ο
οποίος διέπεται από το δηµόσιο ή το ιδιωτικό δίκαιο και εκτελεί
καθήκοντα ταµείου χαρτοφυλακίου ή ειδικού ταµείου.
40. «Χρηµατοδοτικό µέσο»: Μορφή στήριξης που παρέχεται
µέσω δοµής, διαµέσου της οποίας τα χρηµατοδοτικά προϊόντα
παρέχονται σε τελικούς αποδέκτες.
41. «Χρηµατοδοτικός Μηχανισµός Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου» (ΧΜ ΕΟΧ): Χρηµατοδοτικός µηχανισµός για τη χρηµατοδότηση δράσεων, µε στόχο να µειωθούν οι κοινωνικές και οικονοµικές ανισότητες στον ΕΟΧ, να ενισχυθούν οι διµερείς
σχέσεις µεταξύ των δωρητών και των δικαιούχων χωρών και να
βελτιωθεί η θέση των δικαιούχων χωρών εντός της εσωτερικής
αγοράς.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2021 - 2027 ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2023 - 2027
Άρθρο 3
Προγράµµατα 2021 - 2027
1. Η υλοποίηση των στόχων των Ταµείων στην προγραµµατική
περίοδο 2021 - 2027 πραγµατοποιείται µέσω Προγραµµάτων που
περιλαµβάνονται στο Εταιρικό Σύµφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και στα «Ταµεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών
Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ)». Το ΕΣΠΑ περιλαµβάνει εννέα (9) Τοµεακά
Προγράµµατα, δεκατρία (13) Περιφερειακά και δεκατρία (13)
Προγράµµατα για τον Στόχο «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
(INTERREG). Τα ΤΑΜΕΥ περιλαµβάνουν τρία (3) Προγράµµατα.
2. Τα Τοµεακά Προγράµµατα είναι:
α) Επτά (7) Τοµεακά Προγράµµατα που λαµβάνουν χρηµατοδοτική στήριξη από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα Ταµεία:
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΤΣ, και είναι τα:
αα) «Ανθρώπινο Δυναµικό και Κοινωνική Συνοχή»,
αβ) «Ανταγωνιστικότητα»,
αγ) «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός»,
αδ) «Περιβάλλον και Κλιµατική Αλλαγή»,
αε) «Πολιτική Προστασία»,
αστ) «Μεταφορές»,
αζ) «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων»,
β) ένα (1) Τοµεακό Πρόγραµµα που λαµβάνει χρηµατοδοτική
στήριξη από το ΤΔΜ, το οποίο ονοµάζεται «Δίκαιη Αναπτυξιακή
Μετάβαση», και
γ) ένα (1) Τοµεακό Πρόγραµµα που λαµβάνει χρηµατοδοτική
στήριξη από το ΕΤΘΑΥ, το οποίο ονοµάζεται «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».
3. Τα Περιφερειακά Προγράµµατα λαµβάνουν χρηµατοδοτική
στήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΤΣ, και είναι τα:
α) «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη»,
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β) «Κεντρική Μακεδονία»,
γ) «Θεσσαλία»,
δ) «Ήπειρος»,
ε) «Δυτική Ελλάδα»,
στ) «Δυτική Μακεδονία»,
ζ) «Στερεά Ελλάδα»,
η) «Πελοπόννησος»,
θ) «Ιόνια Νησιά»,
ι) «Βόρειο Αιγαίο»,
ια) «Κρήτη»,
ιβ) «Αττική»,
ιγ) «Νότιο Αιγαίο».
4. Τα Προγράµµατα στο πλαίσιο του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (εφεξής INTERREG), λαµβάνουν χρηµατοδοτική στήριξη από το ΕΤΠΑ ή/και τους µηχανισµούς εξωτερικής
χρηµατοδότησης και είναι τα ακόλουθα:
α) (Interreg VI-A) Greece-Bulgaria,
β) (Interreg VI-A) Greece-Italy,
γ) (Interreg VI-A) Greece-Cyprus,
δ) (Interreg VI-A) IPA ΙΙΙ CBC Greece-Albania,
ε) (Interreg VI-A) IPA ΙΙΙ CBC Greece-Republic of North Macedonia,
στ) (Interreg VI-B) Euro Mediterranean 2021-2027 (EURO MED),
ζ) (Interreg VI-B) Adriatic-Ionian,
η) (Interreg VI-B) Interreg NEXT MED,
θ) (Interreg VI-B) Interreg NEXT Black Sea Basin,
ι) (Interreg VI-C) Interreg Europe,
ια) (Interreg VI-C) Interact,
ιβ) Urbact IV,
ιγ) ESPON 2030 CooperationProgramme.
5. Τα Προγράµµατα των ΤΑΜΕΥ είναι τρία (3) διακριτά Προγράµµατα, καθένα από τα οποία λαµβάνει χρηµατοδοτική στήριξη από κάθε αντίστοιχο Ταµείο: το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ.
Άρθρο 4
Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 - 2027
Η υλοποίηση των στόχων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ πραγµατοποιείται µέσω του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική
Πολιτική (ΣΣ ΚΑΠ), στο οποίο τίθενται αριθµητικοί στόχοι, ορίζονται οι προϋποθέσεις για παρεµβάσεις και κατανέµονται οι οικονοµικοί πόροι, ανάλογα µε τους ειδικούς στόχους και τις
διαπιστωθείσες ανάγκες. Το Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινή
Αγροτική Πολιτική, σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΣΣ ΚΑΠ, καλύπτει
τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 31η Δεκεµβρίου 2027.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 5
Αρµόδιες αρχές Προγραµµάτων
1. Αρµόδιες Αρχές για τη διαχείριση των Τοµεακών και Περιφερειακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ που προσδιορίζονται στις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 3, είναι:
α) Οι Διαχειριστικές Αρχές που ορίζονται στις παρ.1 και 2 του
άρθρου 7,
β) η Λογιστική Αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 για το σύνολο των Προγραµµάτων αυτών,
γ) οι Ενδιάµεσοι Φορείς στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα
της Διαχειριστικής Αρχής υπό την ευθύνη της, σύµφωνα µε το
άρθρο 13.
2. Για τα Προγράµµατα INTERREG των περ. α) έως ε) της παρ.
4 του άρθρου 3, αρµόδιες Αρχές για τη διαχείριση είναι:
α) η Διαχειριστική Αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 και
β) η Λογιστική Αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 14.
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3. Για τα Προγράµµατα των παρ. 1 και 2, ως συντονιστικός φορέας σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 71 του Κανονισµού,
ορίζεται η Εθνική Αρχή Συντονισµού του άρθρου 20.
4. Για τα Προγράµµατα ΤΑΜΕΥ της παρ. 5 του άρθρου 3, αρµόδιες Αρχές διαχείρισης και συντονισµού είναι:
α) Η Διαχειριστική Αρχή της παρ. 3 του άρθρου 7, υπεύθυνη
για τη διαχείριση των τριών Προγραµµάτων,
β) η Λογιστική Αρχή του άρθρου 14, η οποία αναλαµβάνει τα
καθήκοντα λογιστικής λειτουργίας του άρθρου 76 του Κανονισµού, ως Ενδιάµεσος Φορέας της Διαχειριστικής Αρχής,
γ) λοιποί Ενδιάµεσοι Φορείς, στους οποίους δύναται να ανατίθενται καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής υπό την ευθύνη της
σύµφωνα µε το άρθρο 13, και
δ) ο συντονιστικός φορέας της παρ. 6 του άρθρου 71 του Κανονισµού για τα Προγράµµατα αυτά, ο οποίος ορίζεται στην παρ.
3 του άρθρου 44 του ν. 4825/2021
(Α’ 157) και είναι η Ειδική
Υπηρεσία Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ).
5. Αρµόδια Αρχή Ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 71 του Κανονισµού, για όλα τα Προγράµµατα του παρόντος άρθρου, είναι
η Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) του άρθρου 17.
6. Για την υποστήριξη Υπουργείων και των φορέων που εποπτεύονται από αυτά, για την αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους τοµείς πολιτικής αρµοδιότητας του
οικείου Υπουργείου έχουν συσταθεί και λειτουργούν Ειδικές Υπηρεσίες µε την ονοµασία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ», όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 23.
Άρθρο 6
Αρµόδιες αρχές για το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής
Για το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ
ΚΑΠ) του άρθρου 4, αρµόδιες Αρχές είναι:
α) Η Διαχειριστική Αρχή για το ΣΣ ΚΑΠ που ορίζεται στο άρθρο
12,
β) η Αρχή Διαπίστευσης που ορίζεται στο άρθρο 15,
γ) ο Οργανισµός Πληρωµών που ορίζεται στο άρθρο 16,
δ) ο Οργανισµός Πιστοποίησης που ορίζεται στο άρθρο 19,
και
ε) οι Ενδιάµεσοι Φορείς, στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής ΣΣ ΚΑΠ υπό την ευθύνη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 13.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027
(ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ INTERREG)
Άρθρο 7
Διαχειριστικές Αρχές Προγραµµάτων 2021-2027
(πλην των Προγραµµάτων INTERREG)
1. Οι Διαχειριστικές Αρχές των Τοµεακών Προγραµµάτων του
ΕΣΠΑ είναι:
α) Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Ανθρώπινο
Δυναµικό και Κοινωνική Συνοχή», που υπάγεται στον Ειδικό
Γραµµατέα Διαχείρισης Προγραµµάτων ΕΚΤ του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
β) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα», που υπάγεται στον Ειδικό Γραµµατέα Διαχείρισης
Προγραµµάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων,
γ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Ψηφιακός
Μετασχηµατισµός», που υπάγεται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
δ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραµµάτων «Περιβάλλον
και Κλιµατική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», που υπάγεται
στον Ειδικό Γραµµατέα Διαχείρισης Προγραµµάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ
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του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
ε) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Μεταφορές», που υπάγεται στον Ειδικό Γραµµατέα Διαχείρισης Προγραµµάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων,
στ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Τεχνική
Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων», που υπάγεται στη Γενική
Διεύθυνση Θεσµικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης ΕΣΠΑ της
Εθνικής Αρχής Συντονισµού,
ζ) η Διαχειριστική Αρχή Προγράµµατος «Δίκαιη Αναπτυξιακή
Μετάβαση» (ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ) του άρθρου 5 του ν. 4872/2021 (Α’
247), ως Ειδική Υπηρεσία, η οποία υπάγεται στον αρµόδιο
Υπουργό για θέµατα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ)
και λειτουργεί εντός της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ σύµφωνα µε το
άρθρο 3 του
ν. 4872/2021, και
η) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα», η οποία υπάγεται στον Γενικό
Γραµµατέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδοµών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Οι Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειακών Προγραµµάτων
του ΕΣΠΑ υπάγονται απευθείας στον οικείο Περιφερειάρχη και
είναι, ανά Περιφέρεια και αντίστοιχο Περιφερειακό Πρόγραµµα,
οι εξής:
α) Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Ανατολική
Μακεδονία, Θράκη»,
β) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Κεντρική
Μακεδονία»,
γ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Θεσσαλία»,
δ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Ήπειρος»,
ε) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Δυτική Ελλάδα»,
στ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Δυτική Μακεδονία»,
ζ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Στερεά Ελλάδα»,
η) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Πελοπόννησος»,
θ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Ιόνια
Νησιά»,
ι) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Βόρειο Αιγαίο»,
ια) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Κρήτη»,
ιβ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Αττική»,
ιγ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Νότιο Αιγαίο».
3. Η Διαχειριστική Αρχή για τα Προγράµµατα ΤΑΜΕΥ, σύµφωνα µε το άρθρο 44 του ν. 4825/2021 (Α’ 157),είναι η Ειδική
Υπηρεσία Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ), η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Συντονισµού και Διαχείρισης
Προγραµµάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της
Γενικής Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Άρθρο 8
Αρµοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής
για τα Προγράµµατα 2021 - 2027
(πλην των Προγραµµάτων INTERREG)
1. Η Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του
Προγράµµατος µε σκοπό την επίτευξη των στόχων του. Εντός
του πλαισίου αυτού, για τις Διαχειριστικές Αρχές που ορίζονται
στο άρθρο 7, η Διαχειριστική Αρχή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής του Προγράµµατος
και συντάσσει προτάσεις για την τροποποίησή του, όποτε αυτό
απαιτείται,
β) πραγµατοποιεί τις αξιολογήσεις του Προγράµµατος που
διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Κανονισµού, βάσει
σχεδίου αξιολόγησης που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 29 του παρόντος,

γ) συµµετέχει στις συνεδριάσεις επανεξέτασης επιδόσεων που
οργανώνονται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε το
άρθρο 41 του Κανονισµού και την ενηµερώνει εντός τριών (3)
µηνών για τα µέτρα που λαµβάνονται σε συνέχεια των ζητηµάτων
που τίθενται κατά τις συνεδριάσεις. Ειδικά για τα Τοµεακά και
Περιφερειακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, κάθε αρµόδια Διαχειριστική Αρχή, πριν από τη συνεδρίαση επανεξέτασης, αποστέλλει
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις απαιτούµενες πληροφορίες στη
βάση των πλέον πρόσφατων διαθέσιµων δεδοµένων για την υλοποίηση του οικείου Προγράµµατος,
δ) για τα Τοµεακά και Περιφερειακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ,
κάθε αρµόδια Διαχειριστική Αρχή συντάσσει και, µετά από την
έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης, διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελική έκθεση επιδόσεων του Προγράµµατος,
σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Κανονισµού. Για τα Προγράµµατα
των ΤΑΜΕΥ, η αρµόδια Διαχειριστική Αρχή υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσια έκθεση επιδόσεων µετά από έγκρισή
της από την Επιτροπή Παρακολούθησης,
ε) για Προγράµµατα που λαµβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ, το
ΕΚΤ+, το ΤΣ και το ΤΔΜ, κάθε αρµόδια Διαχειριστική Αρχή διενεργεί ενδιάµεση επανεξέταση και υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, έως τις 31 Μαρτίου 2025, αξιολόγηση για το οικείο
Πρόγραµµα όσον αφορά στο αποτέλεσµα της ενδιάµεσης επανεξέτασης, συµπεριλαµβανοµένης πρότασης για την οριστική
διάθεση του ποσού ευελιξίας που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 86 του Κανονισµού,
στ) υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης, παρέχει έγκαιρα σε αυτήν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για
την εκτέλεση των καθηκόντων της, την ενηµερώνει για την εξέλιξη διερεύνησης τυχόν καταγγελιών που αφορούν σε πράξεις
του Προγράµµατος και διασφαλίζει ότι δίνεται συνέχεια στις
αποφάσεις και τις συστάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης,
ζ) στην περίπτωση αξιοποίησης χρηµατοδοτικών µέσων, καταρτίζει υπό την ευθύνη της εκ των προτέρων αξιολόγηση, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 58 του Κανονισµού,
η) στις περιπτώσεις στρατηγικών χωρικής και τοπικής ανάπτυξης, ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 25 και
26, σε συνεργασία µε τις/τους εκάστοτε χωρικές αρχές/φορείς
ή τις Οµάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), όποτε αυτό απαιτείται,
θ) ορίζει υπεύθυνο επικοινωνίας για το Πρόγραµµα,
ι) προβαίνει στην εξειδίκευση του οικείου Προγράµµατος σύµφωνα µε το άρθρο 35,
ια) συντάσσει και δηµοσιεύει τις προσκλήσεις για την υποβολή
προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους,
ιβ) διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις διαφάνειας και επικοινωνίας που ορίζονται στο άρθρο 49 του Κανονισµού. Στο πλαίσιο αυτό:
ιβα) εξασφαλίζει ότι, εντός έξι (6) µηνών από την απόφαση για
την έγκριση του Προγράµµατος, δηµιουργείται ειδικός ιστότοπος στον οποίο διατίθενται, για κάθε Πρόγραµµα που τελεί υπό
την ευθύνη της, πληροφορίες που καλύπτουν τους στόχους, τις
δραστηριότητες, τις διαθέσιµες ευκαιρίες χρηµατοδότησης και
τα επιτεύγµατα του Προγράµµατος,
ιββ) δηµοσιεύει χρονοδιάγραµµα προγραµµατισµένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, το οποίο επικαιροποιείται τρεις
(3) τουλάχιστον φορές κατ’ έτος, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 35,
ιβγ) δηµοσιεύει στον ως άνω ιστότοπο, κατάλογο των πράξεων
που έχουν επιλεγεί για στήριξη από τα Ταµεία σε µία τουλάχιστον
από τις επίσηµες γλώσσες των θεσµικών οργάνων της Ένωσης
και επικαιροποιεί τον εν λόγω κατάλογο κάθε τέσσερις (4) τουλάχιστον µήνες,
ιβδ) ενηµερώνει, πριν από τη δηµοσίευση, τους δικαιούχους
ότι τα δεδοµένα θα δηµοσιοποιηθούν,
ιβε) εξασφαλίζει ότι το υλικό επικοινωνίας και προβολής, µεταξύ άλλων στο επίπεδο των δικαιούχων, διατίθεται, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, σε θεσµικά όργανα, φορείς ή οργανισµούς της
Ένωσης,
ιγ) για την επιλογή των πράξεων, καταρτίζει και εφαρµόζει κριτήρια και διαδικασίες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 73
του Κανονισµού και το σχετικό πλαίσιο εφαρµογής που προβλέ-
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πεται στο άρθρο 36 του παρόντος, εξαιρουµένων των πράξεων
στο πλαίσιο της τοπικής ανάπτυξης µε την πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ),
ιδ) κατά την επιλογή των πράξεων, επαληθεύει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τους απαραίτητους χρηµατοδοτικούς πόρους και
µηχανισµούς για να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης για πράξεις που περιλαµβάνουν επενδύσεις σε υποδοµές ή
παραγωγικές επενδύσεις, ώστε να διασφαλίσει την οικονοµική
τους βιωσιµότητα,
ιε) καθορίζει στην απόφαση ένταξης όλους τους όρους για τη
στήριξη κάθε πράξης, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει
να παρασχεθούν, το χρηµατοδοτικό σχήµα της, την προθεσµία
για την εκτέλεσή της και, ανάλογα µε την περίπτωση, την εφαρµοστέα µέθοδο για τον καθορισµό των δαπανών της πράξης και
τους όρους για την καταβολή της στήριξης,
ιστ) ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιλογή πράξης στρατηγικής σηµασίας εντός ενός (1) µηνός από την ένταξη
και της παρέχει όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά µε την
πράξη αυτή,
ιζ) προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δηµόσιων συµβάσεων, ιδίως κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 38,
ιη) διενεργεί διαχειριστικές επαληθεύσεις σύµφωνα µε όσα
ορίζονταιστο άρθρο 39,
ιθ) εφαρµόζει κατάλληλες διαδικασίες για να επιβεβαιώνεται
ότι οι δαπάνες που εγγράφονται στους λογαριασµούς είναι νόµιµες και κανονικές,
κ) παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των µακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους, σύµφωνα µε το άρθρο
65 του Κανονισµού,
κα) προλαµβάνει, εντοπίζει, διορθώνει παρατυπίες και καταχωρίζει στοιχεία των παρατυπιών που διαπιστώνει στο Σύστηµα
Διαχείρισης Παρατυπιών (Irregularity Management System-IMS)
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε τους αναλυτικούς κανόνες και το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Κανονισµού,
κβ) εφαρµόζει αποτελεσµατικά και αναλογικά µέτρα καταπολέµησης της απάτης, λαµβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες
κινδύνους,
κγ) προβαίνει στην ακύρωση του συνόλου ή µέρους της ενωσιακής συνεισφοράς σε µία πράξη, η οποία επιβάλλεται βάσει
των αποτελεσµάτων επαλήθευσης ή ελέγχου, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο άρθρο 42, και στις κατάλληλες ενέργειες για την
επιστροφή του ποσού ακύρωσης στον Κρατικό Προϋπολογισµό,
εφόσον απαιτείται,
κδ) συντάσσει για κάθε λογιστική χρήση τη διαχειριστική δήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που παρατίθεται στο Παράρτηµα XVIII του Κανονισµού,
κε) διασφαλίζει ότι τηρούνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα για
τη διαδροµή ελέγχου,
κστ) διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία
σχετίζονται µε µια πράξη που στηρίζεται από τα Ταµεία, τηρούνται στο κατάλληλο επίπεδο για πενταετή περίοδο από την 31η
Δεκεµβρίου του έτους κατά το οποίο πραγµατοποιείται η τελευταία πληρωµή από τη Διαχειριστική Αρχή προς τον δικαιούχο,
κζ) διασφαλίζει ότι, για κάθε πράξη, καταγράφονται ηλεκτρονικά και αποθηκεύονται στο ΟΠΣ τα δεδοµένα που είναι αναγκαία
για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δηµοσιονοµική διαχείριση, τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο Παράρτηµα XVΙI του Κανονισµού, και διασφαλίζει την προστασία, την ακεραιότητα και τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των δεδοµένων και την ταυτοποίηση των χρηστών,
κη) διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα συγκεντρωτικά δεδοµένα για το Πρόγραµµα στις προθεσµίες που τίθενται, σύµφωνα µε το άρθρο 42 του Κανονισµού. Τα δεδοµένα
που υποβάλλονται είναι αξιόπιστα και αντικατοπτρίζουν τα δεδοµένα που αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σύµφωνα µε την περ. κζ),
κθ) διασφαλίζει ότι ο δικαιούχος λαµβάνει το πλήρες οφειλόµενο ποσό σύµφωνα µε το άρθρο 61,
λ) συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Εθνική Αρχή
Συντονισµού, τη Λογιστική Αρχή, καθώς και µε άλλες ενωσιακές
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ή εθνικές Αρχές και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, εφαρµόζοντας
τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες για την προστασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
2. Η Διαχειριστική Αρχή µπορεί να ορίζει έναν ή περισσότερους Ενδιάµεσους Φορείς για την εκτέλεση ορισµένων καθηκόντων υπό την ευθύνη της, σύµφωνα µε το άρθρο 13. Στην
περίπτωση ορισµού Ενδιάµεσων Φορέων, παρέχει σε αυτούς τις
αναγκαίες πληροφορίες και εποπτεύει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Αν η Διαχειριστική Αρχή είναι και δικαιούχος στο πλαίσιο του
Προγράµµατος, οι ρυθµίσεις για τις διαχειριστικές επαληθεύσεις
εξασφαλίζουν διαχωρισµό των καθηκόντων.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΩΝ INTERREG 2021 - 2027 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
INTERREG 2021 - 2027
Άρθρο 9
Διαχείριση και παρακολούθηση Προγραµµάτων
INTERREG 2021 - 2027
1. Η διαχείριση και η παρακολούθηση των Προγραµµάτων INTERREG που προσδιορίζονται στις περ. α) έως ια) της παρ. 4 του
άρθρου 3 ασκούνται από την Ειδική Υπηρεσία INTERREG 2021 2027, η οποία υπάγεται στον Ειδικό Γραµµατέα Διαχείρισης Προγραµµάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ειδικότερα, η Ειδική Υπηρεσία INTERREG 2021-2027:
α) Είναι η Διαχειριστική Αρχή των πέντε (5) Προγραµµάτων ΙΝTERREG που προσδιορίζονται στις περ. α) έως ε) της παρ. 4 του
άρθρου 3 και ασκεί τις αρµοδιότητες διαχείρισης του άρθρου 10
και
β) παρακολουθεί, χωρίς να ασκεί αρµοδιότητες διαχείρισης,
τα Προγράµµατα ΙΝTERREG που προσδιορίζονται στις περ. στ)
έως ια) της παρ. 4 του άρθρου 3 στα οποία συµµετέχει η Ελλάδα
και εκπροσωπεί τη Χώρα ως αρµόδια Εθνική Αρχή στις επιτροπές
και στα όργανα που συγκροτούνται στο πλαίσιο των Προγραµµάτων αυτών.
2. Η στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας INTERREG 2021-2027
πραγµατοποιείται µέσω αποσπάσεων προσωπικού που απασχολείται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη ΜΟΔ ΑΕ, καθώς και
σε Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος και του ν. 4314/2014 (Α’
265), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Kεφαλαίου Θ’ του
ν.4314/2014.
3. Οι δαπάνες σύστασης και λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας INTERREG 2021-2027 καλύπτονται από την τεχνική βοήθεια
των Προγραµµάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας20142020 και των Προγραµµάτων INTERREG 2021-2027.
4. Για κάθε Πρόγραµµα, στο οποίο η Ειδική Υπηρεσία INTERREG 2021-2027 είναι Διαχειριστική Αρχή, ισχύουν τα εξής:
α) Οι πράξεις επιλέγονται σύµφωνα µε τη στρατηγική και τους
στόχους του κάθε Προγράµµατος από Επιτροπή Παρακολούθησης που συγκροτείται, λειτουργεί και ασκεί αρµοδιότητες σύµφωνα µε όσα προβλέπονταιστο άρθρο 30. Στο πλαίσιο των
Προγραµµάτων (Interreg VI-A) IPA ΙΙΙ CBC Greece-Albania και (InterregVI-A) IPA ΙΙΙ CBC Greece-Republic of North Macedonia, η
Επιτροπή Παρακολούθησης µπορεί να συστήσει µία Επιτροπή
Καθοδήγησης ανά Πρόγραµµα. Οι Επιτροπές Καθοδήγησης λειτουργούν υπό την ευθύνη της οικείας Επιτροπής Παρακολούθησης για την επιλογή των πράξεων και εφαρµόζουν την αρχή της
εταιρικής σχέσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του Κανονισµού,
β) αρµόδια για τις διαδικασίες των διαχειριστικών επαληθεύσεων σε δικαιούχους που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, ορίζεται ειδική Μονάδα της Ειδικής Υπηρεσίας INTERREG
2021-2027,
γ) συγκροτείται Κοινή Γραµµατεία, η οποία επικουρεί την Ειδική Υπηρεσία INTERREG 2021-2027 και την Επιτροπή Παρακολούθησης του κάθε Προγράµµατος στην εκτέλεση των
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καθηκόντων τους, παρέχει πληροφορίες στους δυνητικούς δικαιούχους σχετικά µε τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης στο πλαίσιο
του Προγράµµατος και επικουρεί τους δικαιούχους και τους
εταίρους στην υλοποίηση των πράξεων. Η συγκρότηση και στελέχωση των Κοινών Γραµµατειών γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο
11.
5. Η Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης
Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων» του άρθρου 14 διενεργεί εξακριβώσεις των δαπανών των φορέων που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα και συµµετέχουν σε Προγράµµατα
INTERREG των περ. στ) έως ιγ) της παρ. 4του άρθρου 3, µε το
προσωπικό της ή µέσω ανάθεσης σε ελεγκτική εταιρεία.
Άρθρο 10
Αρµοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής
Προγραµµάτων INTERREG 2021 - 2027
1. Η Ειδική Υπηρεσία INTERREG 2021-2027, ως Διαχειριστική
Αρχή των πέντε (5) Προγραµµάτων INTERREG που προσδιορίζονται στις περ. α) έως ε) της παρ. 4 του άρθρου 3, είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση κάθε Προγράµµατος µε σκοπό την
επίτευξη των στόχων του. Εντός του πλαισίου αυτού, για κάθε
Πρόγραµµα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής του Προγράµµατος
και υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση τροποποίησής του όποτε αυτό απαιτείται, µετά από διαβούλευση και έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης,
β) διενεργεί τις αξιολογήσεις του Προγράµµατος που διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Κανονισµού INTERREG,
βάσει σχεδίου αξιολόγησης που εγκρίνεται από την Επιτροπή
Παρακολούθησης,
γ) παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοιχεία για την επανεξέταση επιδόσεων σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Κανονισµού INTERREG, στη βάση των πλέον πρόσφατων διαθέσιµων
δεδοµένων για την υλοποίηση του Προγράµµατος. Στο πλαίσιο
αυτό, εξασφαλίζει τη συνέχεια στα ζητήµατα που τίθενται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ενηµερώνει, εντός τριών (3)
µηνών από την ηµεροµηνία της επανεξέτασης, για τα µέτρα που
έχουν ληφθεί,
δ) διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελική έκθεση επιδόσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Κανονισµού INTERREG,
µετά από έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης,
ε) υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης, παρέχει έγκαιρα σε αυτήν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για
την εκτέλεση των καθηκόντων της και διασφαλίζει ότι δίνεται συνέχεια στις αποφάσεις και τις συστάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης,
στ) ορίζει υπεύθυνο επικοινωνίας για κάθε Πρόγραµµα INTERREG, ή συνολικά για τα Προγράµµατα INTERREG αρµοδιότητάς
της,
ζ) διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις διαφάνειας και επικοινωνίας που ορίζονται στις παρ. 2 έως 6 του άρθρου 49 του Κανονισµού και του άρθρου 36 του Κανονισµού
INTERREG. Στο πλαίσιο αυτό η Διαχειριστική Αρχή:
ζα) Εξασφαλίζει ότι, εντός έξι (6) µηνών από την απόφαση για
την έγκριση κάθε Προγράµµατος, δηµιουργείται ειδικός ιστότοπος στον οποίο διατίθενται, για κάθε Πρόγραµµα INTERREG που
τελεί υπό την ευθύνη της, πληροφορίες που καλύπτουν τους
στόχους, τις δραστηριότητες, τις διαθέσιµες ευκαιρίες χρηµατοδότησης και τα επιτεύγµατα του Προγράµµατος,
ζβ) δηµοσιεύει χρονοδιάγραµµα προγραµµατισµένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, το οποίο επικαιροποιείται τρεις
(3) τουλάχιστον φορές κατ’ έτος, σύµφωνα µε τις παρ. 4 και 8
του άρθρου 35,
ζγ) συντάσσει και δηµοσιεύει τις προσκλήσεις για την υποβολή
προτάσεων από τους δυνητικούς Δικαιούχους,
ζδ) δηµοσιεύει στον ως άνω ιστότοπο κατάλογο των πράξεων
που έχουν επιλεγεί για στήριξη σε µία τουλάχιστον από τις επίσηµες γλώσσες των θεσµικών οργάνων της Ένωσης και επικαιροποιεί τον εν λόγω κατάλογο κάθε τέσσερις (4) τουλάχιστον
µήνες,

ζε) ενηµερώνει, πριν από τη δηµοσίευση, τους δικαιούχους ότι
τα δεδοµένα θα δηµοσιοποιηθούν,
ζστ) εξασφαλίζει ότι το υλικό επικοινωνίας και προβολής, µεταξύ άλλων στο επίπεδο των δικαιούχων, διατίθεται, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, σε θεσµικά όργανα, φορείς ή οργανισµούς της
Ένωσης,
η) για την επιλογή των πράξεων:
ηα) Δίνει ρητή έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης ή
στην Επιτροπή Καθοδήγησης για τις περιπτώσεις πράξεων, το
σύνολο ή µέρος των οποίων υλοποιείται εκτός της περιοχής του
Προγράµµατος, εντός ή εκτός της Ένωσης, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Κανονισµού INTERREG,
ηβ) κατόπιν αιτήµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ενηµερώνει για τα κριτήρια επιλογής των πράξεων, πριν από την αρχική υποβολή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης ή, κατά
περίπτωση, στην Επιτροπή Καθοδήγησης. Το ίδιο ισχύει και για
µεταγενέστερες τροποποιήσεις των εν λόγω κριτηρίων,
ηγ) για κάθε πράξη INTERREG, παρέχει στον επικεφαλής ή
στον µόνο εταίρο έγγραφο µε το οποίο καθορίζονται οι όροι για
τη στήριξη της συγκεκριµένης πράξης, συµπεριλαµβανοµένων
των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παρασχεθούν, το σχέδιο χρηµατοδότησής
της, την προθεσµία για την υλοποίησή της και, ανάλογα µε την
περίπτωση, την εφαρµοστέα µέθοδο για τον καθορισµό των δαπανών της πράξης και τους όρους για την καταβολή της στήριξης. Στο εν λόγω έγγραφο καθορίζονται επίσης οι υποχρεώσεις
του επικεφαλής εταίρου όσον αφορά στις ανακτήσεις σύµφωνα
µε το άρθρο 52 του Κανονισµού INTERREG,
θ) στην περίπτωση αξιοποίησης χρηµατοδοτικών µέσων, καταρτίζει, υπό την ευθύνη της, εκ των προτέρων αξιολόγηση, την
οποία εξετάζει η Επιτροπή Παρακολούθησης εκάστου Προγράµµατος INTERREG,
ι) όταν στα Προγράµµατα των περ. δ) και ε) της παρ. 4 του άρθρου 3, προγραµµατίζονται µεγάλα έργα υποδοµής, αποστέλλει
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάλογο των προγραµµατιζόµενων
µεγάλων έργων υποδοµής. Επιπλέον, διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, προς ενηµέρωση, υπόµνηµα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της παρ. 4 του άρθρου 57 του Κανονισµού, για κάθε µεγάλο έργο υποδοµής το αργότερο δύο (2) µήνες πριν από τη
συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ή Καθοδήγησης,
στην ηµερήσια διάταξη της οποίας έχει περιληφθεί η επιλογή
του,
ια) µεριµνά, µέσω της ειδικής Μονάδας της περ. β) της παρ. 4
του άρθρου 9, για τις διαδικασίες των διαχειριστικών επαληθεύσεων σε δικαιούχους που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα. Σε
κάθε περίπτωση, ασκεί τις αρµοδιότητες για τις διαχειριστικές
επαληθεύσεις του άρθρου 46 του Κανονισµού INTERREG, που
προβλέπονται στο ΣΔΕ κάθε Προγράµµατος,
ιβ) εφαρµόζει κατάλληλες διαδικασίες για να επιβεβαιώνεται
ότι οι δαπάνες που εγγράφονται στους λογαριασµούς είναι νόµιµες και κανονικές,
ιγ) παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των µακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Κανονισµού,
ιδ) εφαρµόζει αποτελεσµατικά και αναλογικά µέτρα καταπολέµησης της απάτης, λαµβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες
κινδύνους,
ιε) προλαµβάνει, εντοπίζει και διορθώνει παρατυπίες,
ιστ) προβαίνει στην ακύρωση του συνόλου ή µέρους της ενωσιακής συνεισφοράς σε µία πράξη, η οποία επιβάλλεται βάσει
των αποτελεσµάτων επαλήθευσης ή ελέγχου,
ιζ) µεριµνά, ώστε τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν ως αποτέλεσµα παρατυπίας, να ανακτώνται από τον επικεφαλής ή τον µόνο
εταίρο και είναι αρµόδια για την επιστροφή των σχετικών ποσών
στον γενικό προϋπολογισµό της Ένωσης, σύµφωνα µε τον καταµερισµό των ευθυνών µεταξύ της Ελλάδας και του άλλου κράτους µέλους ή της χώρας εταίρου, όπως ορίζεται στο κάθε
Πρόγραµµα INTERREG,
ιη) συντάσσει για κάθε λογιστική χρήση τη διαχειριστική δήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που παρατίθεται στο Παράρ-
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τηµα XVIII του Κανονισµού,
ιθ) διασφαλίζει ότι τηρούνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα για
τη διαδροµή ελέγχου,
κ) διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία
σχετίζονται µε µια πράξη που στηρίζεται από τα Ταµεία, τηρούνται στο κατάλληλο επίπεδο για πενταετή περίοδο από την 31η
Δεκεµβρίου του έτους κατά το οποίο πραγµατοποιείται η τελευταία πληρωµή προς τον δικαιούχο,
κα) διασφαλίζει ότι, για κάθε πράξη, καταγράφονται ηλεκτρονικά και αποθηκεύονται στο ΟΠΣ τα δεδοµένα που είναι αναγκαία
για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δηµοσιονοµική διαχείριση, τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο Παράρτηµα XVΙI του Κανονισµού, και διασφαλίζει την προστασία, την ακεραιότητα και τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των δεδοµένων και την ταυτοποίηση των χρηστών,
κβ) διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα συγκεντρωτικά δεδοµένα για το Πρόγραµµα στις προθεσµίες που τίθενται, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Κανονισµού INTERREG. Τα
δεδοµένα που υποβάλλονται είναι αξιόπιστα και αντικατοπτρίζουν τα δεδοµένα που αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σύµφωνα µε
την περ. κα),
κγ) συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Εθνική
Αρχή Συντονισµού, τη Λογιστική Αρχή, καθώς και µε άλλες ενωσιακές ή εθνικές Αρχές και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία
που ζητείται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, εφαρµόζοντας τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
2. Αν η Διαχειριστική Αρχή είναι και δικαιούχος στο πλαίσιο του
Προγράµµατος, οι ρυθµίσεις για τις διαχειριστικές επαληθεύσεις
εξασφαλίζουν διαχωρισµό των καθηκόντων.
Άρθρο 11
Συγκρότηση και στελέχωση Κοινών Γραµµατειών
Προγραµµάτων INTERREG 2021 - 2027
1. Κάθε Κοινή Γραµµατεία που προβλέπεται στο άρθρο 9 συγκροτείται από τη Διαχειριστική Αρχή του άρθρου 10, κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 46 του Κανονισµού INTERREG µετά
από διαβούλευση µε το άλλο κράτος µέλος ή τη χώρα εταίρο.
2. Η συγκρότηση και η λειτουργία των Κοινών Γραµµατειών
χρηµατοδοτούνται από τους πόρους της Τεχνικής Βοήθειας των
αντίστοιχων Προγραµµάτων, όπως αυτοί διατίθενται και υπολογίζονται από τις αντίστοιχες Επιτροπές Παρακολούθησης.
3. Για το προσωπικό των Κοινών Γραµµατειών, ανεξαρτήτως
προέλευσης, ισχύει ο Κανονισµός του προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ,
συµπεριλαµβανοµένων όλων των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων.
4. Το προσωπικό των Κοινών Γραµµατειών που προσλαµβάνεται από τη ΜΟΔ ΑΕ, κατατάσσεται στους βαθµούς και στα µισθολογικά κλιµάκια που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 4354/2015
(Α’ 176), σε συνδυασµό µε το άρθρο 26 του ως άνω ν. 4354/2015.
5. Στο προσωπικό των Κοινών Γραµµατειών που προέρχεται
από χώρες εκτός Ελλάδας και δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας χορηγείται, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του αντίστοιχου Προγράµµατος, µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ, µηνιαίο επίδοµα εξωτερικού/µετανάστευσης (expatriation) ως ποσοστό επί του µεικτού
µισθού τους. Επιπλέον, µε την ίδια διαδικασία χορηγείται και
εφάπαξ αποζηµίωση µετεγκατάστασης ως ποσοστό επί του µεικτού ετήσιου µισθού τους, για την κάλυψη των σχετικών εξόδων.
6. Οι ρυθµίσεις του παρόντος που αφορούν στις Κοινές Γραµµατείες και στο προσωπικό τους εφαρµόζονται και στα Γραφεία
ή Παραρτήµατα ή Σηµεία τα οποία ιδρύονται ή λειτουργούν στην
Ελλάδα στο πλαίσιο των Προγραµµάτων INTERREG, τη διαχείριση των οποίων έχει η Χώρα και τα οποία συγχρηµατοδοτούνται
από το ΕΤΠΑ και τον Μηχανισµό Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ
III).
7. Για το σύνολο του προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου των Κοινών Γραµµατειών των
Προγραµµάτων INTERREG 2021 - 2027, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία η µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή µε σύµβαση
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έργου προηγούµενη σχετική απασχόληση.
8. Οι συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου των υπηρετούντων στις Κοινές Γραµµατείες των Προγραµµάτων INTERREG 2014 - 2020 παρατείνονται µετά τη λήξη τους µέχρι το
κλείσιµο των Προγραµµάτων INTERREG 2021 - 2027, αποκλειοµένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συµβάσεων αορίστου χρόνου.
9. Η αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων προς χρηµατοδότηση στα πέντε (5) Προγράµµατα INTERREG, για τα οποία η Ειδική Υπηρεσία INTERREG 2021 - 2027 είναι Διαχειριστική Αρχή,
διενεργείται, ως προς τα τυπικά κριτήρια επιλεξιµότητας, από
την Κοινή Γραµµατεία. Για την αξιολόγηση του περιεχοµένου των
προτάσεων πράξεων προς χρηµατοδότηση δύναται να συγκροτείται ειδικό µητρώο αξιολογητών. Για τη συγκρότηση ειδικού
µητρώου αξιολογητών δηµοσιεύεται ανοικτή πρόσκληση, µετά
από διαβούλευση µε το εµπλεκόµενο κράτος µέλος ή τη χώραεταίρο και απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 - 2027
Άρθρο 12
Διαχειριστική Αρχή ΣΣ ΚΑΠ 2023 - 2027
και αρµοδιότητες
1. Η Διαχειριστική Αρχή για το ΣΣ ΚΑΠ 2023 - 2027 είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ, η οποία υπάγεται στον Γενικό Γραµµατέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδοµών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Η Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και
υλοποίηση του ΣΣ ΚΑΠ µε αποτελεσµατικό και ορθό τρόπο και
έχει τις ακόλουθες, ιδίως, αρµοδιότητες:
α) Καταρτίζει και υποβάλει στην Επιτροπή το ΣΣ ΚΑΠ, παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής του και συντάσσει προτάσεις
για την τροποποίησή του, όποτε αυτό απαιτείται,
β) διασφαλίζει ότι το σχέδιο και οι ενέργειες αξιολόγησης
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα
139 και 140 του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ,
γ) διασφαλίζει ότι η ετήσια έκθεση επιδόσεων του άρθρου 134
του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ, συµπεριλαµβανοµένων των συνολικών
πινάκων παρακολούθησης, συντάσσεται από τον Οργανισµό
Πληρωµών, υποβάλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του
άρθρου 31 του παρόντος προς γνωµοδότηση, και στη συνέχεια
υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε την περ. β)
της παρ. 3 του άρθρου 9 του Οριζόντιου Κανονισµού ΚΑΠ. Στο
πλαίσιο αυτό, διασφαλίζει ότι υπάρχει συµµόρφωση µε τυχόν παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
δ) διοργανώνει τις ετήσιες συνεδριάσεις επανεξέτασης µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 136 του Κανονισµού
ΣΣ ΚΑΠ,
ε) διασφαλίζει ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης λαµβάνει τις
πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για την παρακολούθηση της υλοποίησης του ΣΣ ΚΑΠ, λαµβάνοντας υπόψη τους
ειδικούς στόχους και τις προτεραιότητές του,
στ) στην περίπτωση αξιοποίησης χρηµατοδοτικών µέσων, έχει
την ευθύνη για την κατάρτιση ή επικαιροποίηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης, εφόσον απαιτείται, σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 58 του Κανονισµού,
ζ) στις περιπτώσεις στρατηγικών LEADER/ΤΑΠΤΟΚ, ασκεί τις
αρµοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 26, σε συνεργασία
µε τις Οµάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ),
η) διασφαλίζει ότι τηρούνται οι κανόνες δηµοσιότητας που
προβλέπονται στις περ. ι) και ια) της παρ. 2 του άρθρου 123 του
Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ,
θ) συντάσσει και δηµοσιεύει τις προσκλήσεις για την υποβολή
προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης παρεµβάσεων του ΣΣ ΚΑΠ,
όπου απαιτείται,
ι) διασφαλίζει ότι οι γεωργοί, άλλοι δικαιούχοι και άλλοι φορείς
που συµµετέχουν στην υλοποίηση των παρεµβάσεων ενηµερώνονται για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη χορη-
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γούµενη ενίσχυση και εφοδιάζονται µε τις απαραίτητες πληροφορίες σύµφωνα µε τις περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 123
του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ,
ια) για την επιλογή των πράξεων, καταρτίζει και εφαρµόζει κριτήρια και διαδικασίες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 79
του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ και το σχετικό πλαίσιο εφαρµογής που
προβλέπεται στο άρθρο 37 του παρόντος, µε την επιφύλαξη της
περ. ιβ) της παρούσας,
ιβ) στο πλαίσιο στρατηγικών LEADER/ΤΑΠΤΟΚ, πραγµατοποιεί
τους ελέγχους επιλεξιµότητας και νοµιµότητας για την οριστική
ένταξη στο ΣΣ ΚΑΠ των πράξεων που έχουν ήδη επιλεγεί από τις
ΟΤΔ, µε βάση την ποιότητα και την καταλληλότητά τους για την
τοπική στρατηγική,
ιγ) καθορίζει στην απόφαση ένταξης όλους τους όρους για τη
στήριξη κάθε πράξης, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει
να παρασχεθούν, το χρηµατοδοτικό σχήµα της, την προθεσµία
για την εκτέλεσή της, την περίοδο τήρησης των δικαιολογητικών
εγγράφων από τον δικαιούχο και, ανάλογα µε την περίπτωση,
την εφαρµοστέα µέθοδο για τον καθορισµό των δαπανών της
πράξης και των όρων για την καταβολή της στήριξης,
ιδ) προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δηµόσιων συµβάσεων και ιδίως κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και
τροποποίησης σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 38,
ιε) διενεργεί διοικητικούς ελέγχους επί των αιτήσεων στήριξης,
ιστ) διασφαλίζει ότι υπάρχει ένα προστατευµένο ηλεκτρονικό
πληροφοριακό σύστηµα, το ΟΠΣΚΑΠ του άρθρου 58, στο οποίο
καταγράφονται και διατηρούνται βασικές πληροφορίες σχετικά µε
την υλοποίηση του ΣΣ ΚΑΠ, οι οποίες είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, ιδίως για την παρακολούθηση
της προόδου προς τους στόχους που έχουν τεθεί, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών για κάθε δικαιούχο και πράξη,
ιζ) διασφαλίζει ότι ο Οργανισµός Πληρωµών του άρθρου 16
λαµβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως σχετικά µε τις
διαδικασίες που εφαρµόζονται και τυχόν ελέγχους που διενεργούνται αναφορικά µε τις παρεµβάσεις που έχουν επιλεγεί για
χρηµατοδότηση, προτού εγκριθούν οι ενισχύσεις, και παρέχει σε
αυτόν τους απαραίτητους συγκεντρωτικούς πίνακες παρακολούθησης για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων.
3. Η Διαχειριστική Αρχή µπορεί να αναθέτει καθήκοντα σε Ενδιάµεσους Φορείς σύµφωνα µε το άρθρο 13. Στην περίπτωση
αυτή, διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την αποδοτικότητα και την
αρτιότητα της διαχείρισης και εκτέλεσης των εν λόγω καθηκόντων και διασφαλίζει ότι έχουν θεσπισθεί οι σχετικές διατάξεις
που επιτρέπουν στον Ενδιάµεσο Φορέα να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την εκτέλεση των εν λόγω
καθηκόντων.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Άρθρο 13
Ενδιάµεσοι Φορείς
1. Ενδιάµεσοι Φορείς δύναται να οριστούν για να ασκήσουν
καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής, υπό την ευθύνη και την
εποπτεία της, για πράξεις των Προγραµµάτων που λαµβάνουν
στήριξη από τα Ταµεία, εξαιρουµένων των Προγραµµάτων INTERREG, καθώς και για πράξεις του ΣΣ ΚΑΠ που λαµβάνουν στήριξη από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ. Οι Ενδιάµεσοι Φορείς ορίζονται
µε απόφαση ορισµού, στην οποία προσδιορίζονται και τα καθήκοντα που τους ανατίθενται.
2. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής Δράσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στους Τοµείς της
Έρευνας και Καινοτοµίας δύναται να ορίζεται Ενδιάµεσος Φορέας για πράξεις κρατικών ενισχύσεων στους τοµείς της έρευνας και καινοτοµίας που περιλαµβάνονται στα Προγράµµατα της
προγραµµατικής περιόδου 2021 - 2027.
3. Η περ. ε) της παρ. 7 του άρθρου 13 του
ν.
4314/2014(Α’ 265), ως προς τη δυνατότητα ορισµού ως Ενδιά-

µεσου Φορέα, της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την
επωνυµία «Ενδιάµεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηµατικότητας» (δ.τ. ΕΦΕΠΑΕ)
εφαρµόζεται και για τα Προγράµµατα της προγραµµατικής περιόδου 2021 - 2027, όπως επίσης όταν ο ΕΦΕΠΑΕ ορίζεται δικαιούχος για δράσεις ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που
παρέχονται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 1407/2013 ή
717/2014, σύµφωνα µε την περ. δ) της παρ. 6 του άρθρου 2.
4. Ο Οργανισµός Απασχόλησης Ανθρώπινου Δυναµικού
(ΟΑΕΔ) δύναται να ορίζεται ως Ενδιάµεσος Φορέας στα Προγράµµατα για να ασκεί καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής για
τη διαχείριση πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ+.
5. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυµη Εταιρεία (ΕΑΤ
ΑΕ), η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Ανώνυµη
Εταιρία (ΕΑΤΕ ΑΕ), η Κοινωνία της Πληροφορίας Ανώνυµη Εταιρεία (ΚτΠ ΑΕ) και το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (ΚΕΤΥΑΚ) της Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών δύναται να ορίζονται ως Ενδιάµεσοι Φορείς στα
Προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία.
6. Η Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να ορίζεται Ενδιάµεσος Φορέας για να
ασκεί καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής για τη διαχείριση πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ+.
7. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής Τοµέων Βιοµηχανίας, Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ)
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ορίζεται
Ενδιάµεσος Φορέας για να ασκεί καθήκοντα Διαχειριστικής
Αρχής για τη διαχείριση πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται από
τα Προγράµµατα του ΕΣΠΑ.
8. Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόµων και Άµεσων
Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
δύναται να ορίζεται Ενδιάµεσος Φορέας για πράξεις κρατικών
ενισχύσεων σε εφαρµογή του Προγράµµατος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση».
9. α) Για την υλοποίηση ολοκληρωµένων χωρικών επενδύσεων,
οι εδαφικές αρχές, εφόσον αναλαµβάνουν καθήκοντα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Διαχειριστικής Αρχής, εκτός από
την επιλογή των πράξεων, ορίζονται από την οικεία Διαχειριστική
Αρχή ως Ενδιάµεσοι Φορείς.
β) Οι Οµάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που αναλαµβάνουν την
άσκηση καθηκόντων που δεν καλύπτονται από την παρ. 3 του άρθρου 33 του Κανονισµού και τα οποία εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Διαχειριστικής Αρχής, ορίζονται από την αρµόδια
Διαχειριστική Αρχή Προγράµµατος ή τη Διαχειριστική Αρχή του
ΣΣ ΚΑΠ ως Ενδιάµεσοι Φορείς.
10. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔΜΕΥ), στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ως Διαχειριστική Αρχή,
δύναται να αναθέτει την άσκηση καθηκόντων για τη διαχείριση
πράξεων στο πλαίσιο των Προγραµµάτων ΤΑΜΕΥ στην Υπηρεσία
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων
(ΥΔΕΑΠ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και σε
άλλους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης ή φορείς που δραστηριοποιούνται στους τοµείς παρέµβασης των Προγραµµάτων
αυτών, µε τον ορισµό τους ως Ενδιάµεσων Φορέων.
11. Για πράξεις που προβλέπουν στήριξη από το ΕΤΠΑ ή το
ΕΚΤ+ και συµπεριλαµβάνονται σε Πρόγραµµα που συγχρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα «Ορίζων Ευρώπη», η Διαχειριστική
Αρχή ορίζει ως Ενδιάµεσο Φορέα τον φορέα υλοποίησης του
Προγράµµατος που συγχρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα
«Ορίζων Ευρώπη».
12. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Παρεµβάσεων Αγροτικής
Ανάπτυξης και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Άµεσων Ενισχύσεων και Τοµεακών Παρεµβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων δύναται να ορίζονται ως Ενδιάµεσοι
Φορείς, αναλαµβάνοντας καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής
ΣΣ ΚΑΠ για παρεµβάσεις αγροτικής ανάπτυξης και για τις άµεσες ενισχύσεις και τοµεακές παρεµβάσεις αντίστοιχα.
13. Οι ορισθέντες Ενδιάµεσοι Φορείς κρατικών ενισχύσεων
του ν. 4314/2014 εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους
για τα έργα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της περιόδου
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2014-2020 που µεταφέρονται σε Προγράµµατα της περιόδου
2021-2027.
14. Οι Ενδιάµεσοι Φορείς των παρ. 1 έως 13 που εµπλέκονται
σε περιπτώσεις διαφθοράς και απάτης, κατόπιν πορισµάτων
ελέγχων, αποκλείονται αυτοδίκαια, και µέχρι τη συµµόρφωσή
τους µε τα επιβαλλόµενα διορθωτικά µέτρα, από µελλοντικές
αναθέσεις καθηκόντων Διαχειριστικής Αρχής.
15. Με την απόφαση ορισµού Ενδιάµεσου Φορέα ρυθµίζεται
κάθε ζήτηµα σχετικό µε την άσκηση των καθηκόντων που αναλαµβάνει, και ιδίως:
α) Ο φορέας που αναλαµβάνει την άσκηση των καθηκόντων
της Διαχειριστικής Αρχής του οικείου Προγράµµατος/Προγραµµάτων ή της Διαχειριστικής Αρχής του ΣΣ ΚΑΠ,
β) οι τύποι πράξεων, οι πράξεις που αναλαµβάνει και ο διαθέσιµος προϋπολογισµός ανά τύπο πράξεων ή ανά πράξη,
γ) τα καθήκοντα που ανατίθενται,
δ) οι υποχρεώσεις του Ενδιάµεσου Φορέα και της Διαχειριστικής Αρχής,
ε) το αρµόδιο όργανο για την ένταξη των πράξεων, τις εκθέσεις επαληθεύσεων, καθώς και για τις δηµοσιονοµικές διορθώσεις.
16. Οι αποφάσεις της παρ. 1 αναρτώνται στον δικτυακό τόπο
«Διαύγεια» µε µέριµνα του οργάνου που τις εξέδωσε και ισχύουν
από την ανάρτησή τους σε αυτόν, καθώς και στους ιστότοπους
της αρµόδιας Διαχειριστικής Αρχής και του Ενδιάµεσου Φορέα
αντίστοιχα, χωρίς να απαιτείται η δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Άρθρο 14
Λογιστική Αρχή και αρµοδιότητες
1. Λογιστική Αρχή που αναλαµβάνει τις αρµοδιότητες λογιστικής λειτουργίας του άρθρου 76 του Κανονισµού για τα Τοµεακά
και Περιφερειακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων».
2. Η Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης
Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων» αποτελεί οργανική µονάδα επιπέδου Διεύθυνσης Υπουργείου και υπάγεται στον Γενικό
Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3. Η Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης
Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων» έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α) Καταρτίζει και υποβάλλει αιτήσεις πληρωµής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε τα άρθρα 91 και 92 του Κανονισµού,
β) καταρτίζει και υποβάλλει τους λογαριασµούς για κάθε λογιστική χρήση, επιβεβαιώνοντας την πληρότητα, την ακρίβεια και
την αλήθεια των λογαριασµών σύµφωνα µε το άρθρο 98 του Κανονισµού,
γ) τηρεί ηλεκτρονικά αρχεία µε τα στοιχεία των δαπανών που
υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των αιτήσεων πληρωµής και των λογαριασµών,
δ) αφαιρεί πιστοποιηµένες δαπάνες από τους λογαριασµούς
που υπόκεινται σε συνεχιζόµενη αξιολόγηση της νοµιµότητας και
της κανονικότητάς τους σύµφωνα µε την περ. β) της παρ. 6 του
άρθρου 98 του Κανονισµού και διασφαλίζει ότι, σύµφωνα µε τις
περ. α) και γ) της παρ. 6 του άρθρου 98 του Κανονισµού, δεν περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς πιστοποιηµένες δαπάνες
που αφορούν τις παράτυπες δαπάνες οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείµενο δηµοσιονοµικών διορθώσεων σύµφωνα µε το
άρθρο 103 του Κανονισµού και τυχόν άλλα ποσά που χρειάζεται
να αφαιρεθούν, ώστε να µειωθεί το εναποµένον ποσοστό σφάλµατος των δαπανών που δηλώνονται στους λογαριασµούς σε
δύο τοις εκατό (2%) ή λιγότερο,
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ε) καταχωρίζει στο ΟΠΣ τις οριζόντιες δηµοσιονοµικές διορθώσεις σύµφωνα µε τις προβλέψεις, στο πλαίσιο της κατάρτισης
των αιτήσεων πληρωµής και των λογαριασµών, όπου απαιτείται,
στ) µετατρέπει σε ευρώ τα ποσά των δαπανών που πραγµατοποιούνται σε άλλο νόµισµα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περ.
γ) της παρ. 1 του άρθρου 76 του Κανονισµού,
ζ) µεριµνά για την παροχή των προβλέψεων των αιτήσεων πληρωµής για το τρέχον και το επόµενο ηµερολογιακό έτος και τις
υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε την παρ. 10
του άρθρου 69 του Κανονισµού,
η) συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες για
τον καθορισµό των κανόνων λειτουργίας του ΟΠΣ ως προς τις
πληροφορίες που χρησιµοποιεί κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, καθώς και την επεξεργασία τους,
θ) αναθέτει τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας των δηµόσιων
έργων, παρακολουθεί και παραλαµβάνει τα αποτελέσµατα των
ελέγχων και, εφόσον απαιτείται, εισηγείται τα κατάλληλα διορθωτικά µέτρα µε βάση τα αποτελέσµατά τους και την κείµενη νοµοθεσία,
ι) ενηµερώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τη Διεύθυνση Δηµοσίων Επενδύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων
Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ, για τη διάθεση των πιστώσεων που εισπράχθηκαν ανά
πηγή,
ια) συντονίζει τη σύνταξη των απαντήσεων στο πλαίσιο των
ελέγχων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου,
ιβ) διερευνά τις καταγγελίες που αφορούν σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων.
4. H Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης
Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων» ασκεί τις αρµοδιότητες λογιστικής λειτουργίας για τα Προγράµµατα TAMEY, ως Ενδιάµεσος Φορέας της αρµόδιας Διαχειριστικής Αρχής.
5. Όσον αφορά στα Προγράµµατα INTERREG των περ. α) έως
ε) της παρ. 4 του άρθρου 3, η Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων» αναλαµβάνει τις λογιστικές διαδικασίες του άρθρου 47 του
Κανονισµού INTERREG και ειδικότερα τις αρµοδιότητες των περ.
α) έως γ) της παρ. 3 του παρόντος, καθώς επίσης και τις πληρωµές που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και,
κατά γενικό κανόνα, τις πληρωµές που καταβάλλονται στον επικεφαλής εταίρο σύµφωνα µε το στοιχείο β’ της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κανονισµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΡΧΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 15
Αρχή Διαπίστευσης και αρµοδιότητες
1. Για το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027, ως αρµόδια Αρχή
Διαπίστευσης του άρθρου 8 του Οριζόντιου Κανονισµού ΚΑΠ
ορίζεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Η Αρχή Διαπίστευσης είναι υπεύθυνη για την έκδοση της
διαπίστευσης του Οργανισµού Πληρωµών του άρθρου 16 µε
βάση τους όρους του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 9
του Οριζόντιου Κανονισµού ΚΑΠ, καθώς και για την αναθεώρηση
ή ανάκληση της διαπίστευσης. Σε περίπτωση που ο διαπιστευµένος Οργανισµός Πληρωµών δεν πληροί ή παύει να πληροί έναν
ή περισσότερους από τους ελάχιστους όρους διαπίστευσης,
εφαρµόζεται η παρ. 4 του άρθρου 9 του Οριζόντιου Κανονισµού
ΚΑΠ.
3. Η Αρχή Διαπίστευσης ορίζει έναν ελεγκτικό φορέα για τη
διεξαγωγή εξέτασης πριν από τη χορήγηση οποιασδήποτε διαπίστευσης (προ-διαπιστευτική επιθεώρηση). Το όργανο ελέγχου
είναι µια αρχή ελέγχου ή άλλος δηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός
ή οργανωτική µονάδα αρχής, µε την απαιτούµενη επάρκεια, δεξιότητες και ικανότητα για τη διενέργεια ελέγχων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 16
Οργανισµός Πληρωµών και αρµοδιότητες
1. Για το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027, ως Οργανισµός
Πληρωµών του άρθρου 9 του Οριζόντιου Κανονισµού ΚΑΠ ορίζεται ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) που είναι
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Ο Οργανισµός Πληρωµών είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση
και τον έλεγχο των δαπανών που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΕ
και το ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ και έχει τις ακόλουθες,
ιδίως, αρµοδιότητες:
α) Προβαίνει σε έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωµής και σε
αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών που βαρύνουν τον
ΕΛΕΓΕΠ, εγκρίνει την πληρωµή τους, εκδίδει εντολές πληρωµής
σε βάρος του ΕΛΕΓΕΠ, τηρεί τα στοιχεία και αρχεία των γενοµένων πληρωµών,
β) διενεργεί κάθε είδους έλεγχο σε σχέση µε τη νοµιµότητα
και κανονικότητα των πληρωµών και την κίνηση των προβλεπόµενων διαδικασιών για την ανάκτηση των καταβληθέντων παρανόµως ή αχρεωστήτως, καθώς και για την επιβολή κάθε νόµιµης
κύρωσης,
γ) προβαίνει στην ακύρωση του συνόλου ή µέρους της ενωσιακής συνεισφοράς, η οποία επιβάλλεται βάσει των αποτελεσµάτων διοικητικού ή επιτόπιου ελέγχου, σύµφωνα µε τις περ.
α) και β) και στις κατάλληλες ενέργειες, εφόσον απαιτείται, για
την επιστροφή του ποσού ακύρωσης στον ΕΛΕΓΕΠ σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 42,
δ) καταρτίζει και υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
δα) Την ετήσια έκθεση επιδόσεων του άρθρου 134 του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ,
δβ) τους ετήσιους λογαριασµούς σχετικά µε τις δαπάνες που
πραγµατοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που του
έχουν ανατεθεί, και τις απαιτούµενες πληροφορίες για την εκκαθάριση των λογαρισµών,
δγ) την ετήσια σύνοψη και τη διαχειριστική δήλωση που προβλέπονται στις περ. γ) και δ) της παρ. 3 του άρθρου 9 του Οριζόντιου Κανονισµού ΚΑΠ.
3. Ο Οργανισµός Πληρωµών µπορεί να αναθέσει σε άλλους
φορείς, την εκτέλεση των καθηκόντων που αφορούν στη διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών που χρηµατοδοτούνται από το
ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ, µε εξαίρεση την εκτέλεση πληρωµών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Άρθρο 17
Αρχή Ελέγχου και αρµοδιότητες
1. Αρχή Ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 71 του Κανονισµού,
ορίζεται η Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) η οποία
συστάθηκε µε το άρθρο 11 του
ν. 4314/2014 (Α’ 265).
Η ΕΔΕΛ αναλαµβάνει τις αρµοδιότητες των άρθρων 77 έως 79
του Κανονισµού για τα Τοµεακά και Περιφερειακά Προγράµµατα
του ΕΣΠΑ. Επιπλέον, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 44 του
ν. 4825/2021 (Α’ 157), η ΕΔΕΛ είναι η Αρχή Ελέγχου για τα Προγράµµατα ΤΑΜΕΥ.
Η ΕΔΕΛ υπάγεται στην Ειδική Γραµµατεία Δηµοσιονοµικών
Ελέγχωντης Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονοµικών και αποτελείται από τα παρακάτω µέλη:
α) Τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων (ΓΔΕΣΠ), ως Πρόεδρο, β) τον
Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων (ΔΣΑΕ), γ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Α’ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων, δ) τον
Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Β’ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων, ε) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισµού Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας, στ) τον Προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος
Έκτακτων Ελέγχων Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων

(ΑΤΕΕΣΠ) και ζ) δύο (2) εµπειρογνώµονες από τον δηµόσιο ή
ιδιωτικό τοµέα, που διαθέτουν εµπειρία σε θέµατα εφαρµογής
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ή δηµοσίων έργων ή κρατικών ενισχύσεων. Στην ΕΔΕΛ δύναται να µετέχει, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο
Προϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης
(ΑΤΝΥ) της ΓΔΕΣΠ. Η ΕΔΕΛ συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία ορίζονται τα τακτικά και τα
αναπληρωµατικά µέλη της, καθώς και η γραµµατεία αυτής, η
οποία στελεχώνεται από υπαλλήλους της ΓΔΕΣΠ. Ανάλογα µε το
θέµα το οποίο εξετάζεται, εισηγητής της ΕΔΕΛ είναι ο εκ των
µελών της καθ’ ύλην αρµόδιος Προϊστάµενος. Για την αποζηµίωση των εµπειρογνωµόνων που είναι µέλη της ΕΔΕΛ, εφαρµόζεται η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
2. Η ΕΔΕΛ έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α) Καταρτίζει, κατόπιν διαβούλευσης µε τη/τις Διαχειριστική/ές Αρχή/-ές, στρατηγική ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 78 του
Κανονισµού, βάσει εκτίµησης κινδύνου, λαµβάνοντας υπόψη την
περιγραφή του/των Συστήµατος/των Διαχείρισης και Ελέγχου
(ΣΔΕ) που προβλέπεται στην παρ. 11 του άρθρου 69 του Κανονισµού. Η στρατηγική ελέγχου καλύπτει τους ελέγχους συστηµάτων και τους ελέγχους πράξεων, καταρτίζεται σύµφωνα µε το
υπόδειγµα που παρατίθεται στο Παράρτηµα XΧΙΙ του Κανονισµού, επικαιροποιείται σε ετήσια βάση µετά από την υποβολή
της πρώτης ετήσιας έκθεσης ελέγχου και της πρώτης ελεγκτικής
γνώµης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και µπορεί να καλύπτει ένα ή
περισσότερα Προγράµµατα. Οι αρχικοί έλεγχοι συστηµάτων διενεργούνται στις Ειδικές Υπηρεσίες που αναλαµβάνουν για πρώτη
φορά στην προγραµµατική περίοδο 2021-2027 ρόλο Διαχειριστικής Αρχής και στη Λογιστική Αρχή του άρθρου 14, εντός είκοσι
ενός (21) µηνών από την απόφαση µε την οποία εγκρίνεται το
Πρόγραµµα ή η τροποποίηση του Προγράµµατος ως προς τον
ορισµό της οικείας Αρχής,
β) είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια ελέγχων συστηµάτων, πράξεων και λογαριασµών, προκειµένου να παράσχει ανεξάρτητη
διασφάλιση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά στην αποτελεσµατική λειτουργία των ΣΔΕ, καθώς και τη νοµιµότητα και την
κανονικότητα των δαπανών που περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς οι οποίοι υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
γ) διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις εκθέσεις ελέγχου
συστηµάτων µόλις οριστικοποιηθεί η διαδικασία αντιπαράθεσης
µε τους σχετικούς ελεγχόµενους,
δ) καταρτίζει και υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
δα) ετήσια ελεγκτική γνώµη, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 63 του Δηµοσιονοµικού Κανονισµού και το υπόδειγµα που
παρατίθεται στο Παράρτηµα XΙΧ του Κανονισµού, η οποία, µε
βάση όλες τις πραγµατοποιούµενες ελεγκτικές εργασίες, καλύπτει τις ακόλουθες χωριστές συνιστώσες:
i) την πληρότητα, ακρίβεια και αλήθεια των λογαριασµών,
ii) τη νοµιµότητα και κανονικότητα των δαπανών που περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς οι οποίοι υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
iii) την αποτελεσµατική λειτουργία των ΣΔΕ,
δβ) ετήσια έκθεση ελέγχου, η οποία πληροί τις απαιτήσεις του
δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 63 του Δηµοσιονοµικού Κανονισµού, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που παρατίθεται στο
Παράρτηµα XΧ του Κανονισµού, υποστηρίζει την ετήσια ελεγκτική γνώµη που αναφέρεται στην υποπερ. δα) της παρούσας
και παραθέτει σύνοψη των πορισµάτων, όπου περιλαµβάνονται
ανάλυση της φύσης και της έκτασης των σφαλµάτων και αδυναµιών που εντοπίστηκαν στα συστήµατα, καθώς και τα διορθωτικά
µέτρα που προτάθηκαν και εφαρµόστηκαν, το προκύπτον συνολικό ποσοστό σφάλµατος και το εναποµένον ποσοστό σφάλµατος για τις δαπάνες που έχουν εγγραφεί στους λογαριασµούς
που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε περίπτωση
οµαδοποίησης Προγραµµάτων, ώστε να πραγµατοποιούνται
έλεγχοι πράξεων σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του
άρθρου 79 του Κανονισµού, η ετήσια έκθεση ελέγχου µπορεί να
είναι κοινή για τα εν λόγω Προγράµµατα,
ε) συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξετάσουν
τη στρατηγική ελέγχου, την ετήσια έκθεση ελέγχου και την ελεγ-
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κτική γνώµη, να συντονίσουν τα σχέδια και τις µεθόδους ελέγχου
και να ανταλλάξουν απόψεις για θέµατα που σχετίζονται µε τη βελτίωση των ΣΔΕ,
στ) είναι υπεύθυνη για την οριστική υποβολή, µέσω του Συστήµατος Διαχείρισης Παρατυπιών (IrregularityManagementSystemIMS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των εκθέσεων σχετικά µε τις
παρατυπίες, όπως προβλέπονται στις παρ. 2 και 12 του άρθρου
69 του Κανονισµού και σύµφωνα µε τους αναλυτικούς κανόνες και
το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Κανονισµού.
3. Η ΕΔΕΛ διασφαλίζει ότι οι ελεγκτικές εργασίες διενεργούνται
σύµφωνα µε διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα.
4. Οι έλεγχοι πράξεων καλύπτουν τις δαπάνες που δηλώνονται
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη λογιστική χρήση βάσει δείγµατος. Το εν λόγω δείγµα είναι αντιπροσωπευτικό και βασίζεται σε
µεθόδους στατιστικής δειγµατοληψίας. Για τους ελέγχους πράξεων εφαρµόζονται το άρθρο 79 του Κανονισµού, η κατ’ εξουσιοδότηση αυτού πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και οι
ειδικότεροι κανόνες που ισχύουν για το κάθε Ταµείο.
5. Κατά τη διενέργεια ελέγχων, η ΕΔΕΛ λαµβάνει δεόντως
υπόψη τις αρχές του ενιαίου ελέγχου και της αναλογικότητας σε
σχέση µε το επίπεδο κινδύνου για τον προϋπολογισµό της Ένωσης, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 80 του Κανονισµού.
6. Για τους ελέγχους των χρηµατοδοτικών µέσων στο πλαίσιο
Προγραµµάτων της παρ. 1, η ΕΔΕΛ δύναται να διεξάγει ελέγχους
συστηµάτων και πράξεων σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο
77, στο άρθρο 79 ή στο άρθρο 83 του Κανονισµού, κατά περίπτωση, στο επίπεδο των φορέων υλοποίησης του χρηµατοδοτικού
µέσου και, στο πλαίσιο των ταµείων εγγυήσεων, στο επίπεδο των
φορέων που παρέχουν τα υποκείµενα νέα δάνεια. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων, που πραγµατοποιούνται από εξωτερικούς
ελεγκτές των φορέων υλοποίησης του χρηµατοδοτικού µέσου,
µπορούν να λαµβάνονται υπόψη από την ΕΔΕΛ για τους σκοπούς
της συνολικής εξασφάλισης και, σε αυτή τη βάση, η ΕΔΕΛ µπορεί
να αποφασίσει να περιορίσει τις ελεγκτικές εργασίες της. Η ΕΔΕΛ
δεν διενεργεί ελέγχους στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων ή άλλων διεθνών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στα
οποία είναι µέτοχος ένα κράτος µέλος, όσον αφορά στα χρηµατοδοτικά µέσα που εφαρµόζονται από αυτά, µε την επιφύλαξη των
στοιχείων β’ και γ’ της παρ. 5 του άρθρου 81 του Κανονισµού.
7. Η ΕΔΕΛ ορίζεται Αρχή Ελέγχου για τα Προγράµµατα INTERREG των περ. α) έως ε) της παρ. 4του άρθρου 3 και αναλαµβάνει
τις αρµοδιότητες των άρθρων 48 και 49 του Κανονισµού INTERREG.
8. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της η ΕΔΕΛµεριµνά για
τη διαφύλαξη δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και εµπιστευτικών πληροφοριών, των οποίων λαµβάνουν γνώση τα όργανα
αυτής.
Άρθρο 18
Έλεγχοι Αρχής Ελέγχου
1. Για τις ανάγκες της εκτέλεσης των ελέγχων και της λειτουργίας της ΕΔΕΛ έχουν συσταθεί στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων
Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων (ΓΔΕΣΠ) της Ειδικής
Γραµµατείας Δηµοσιονοµικών Ελέγχωντης Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών οργανικές µονάδες (Διευθύνσεις και Αυτοτελή Τµήµατα), σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται στο π.δ. 142/2017 (Α’ 181).
2. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις οργανικές µονάδες της
παρ. 1 και είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Δηµοσιονοµικών
Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ, θεωρούνται, κατά την έννοια
του παρόντος, ελεγκτές.
3. Οι έλεγχοι της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 17 πραγµατοποιούνται επιτόπου στον ελεγχόµενο φορέα ή στην έδρα της
Αρχής Ελέγχου βάσει εγγράφων και αρχείων που τηρούνται από
τον δικαιούχο ή σε πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης και σύµφωνα µε όσα προβλέποντα ιστο Εγχειρίδιο Ελέγχου της ΕΔΕΛ.
4. Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραµµατισµού, που εγκρίνεται από την ΕΔΕΛ στο πλαίσιο της στρατηγικής
ελέγχου. Η ΕΔΕΛ διενεργεί και έκτακτους ελέγχους κατόπιν κα-
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ταγγελιών και εντολών ελέγχου.
5.α) Οι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτικές οµάδες οι οποίες
αποτελούνται από υπαλλήλους που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ. Για την
έκδοση της απόφασης συγκρότησης των ελεγκτικών οµάδων και
µετακίνησής τους, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 4
της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του Μέρους Β’ του ν.
4336/2015 (Α’ 94), αρµόδιος είναι ο Πρόεδρος της ΕΔΕΛ. Στις ανωτέρω ελεγκτικές οµάδες δύναται να συµµετέχουν ως µέλη, εµπειρογνώµονες που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο
Εµπειρογνωµόνων σε Δηµοσιονοµικούς Ελέγχους και Ελέγχους
της ΕΔΕΛ.
β) Για τους συµµετέχοντες στις ελεγκτικές οµάδες διασφαλίζεται η λειτουργική ανεξαρτησία τους από τις Διαχειριστικές Αρχές,
τους Ενδιάµεσους Φορείς, τη Λογιστική Αρχή του άρθρου 14 και
τους ελεγχόµενους.
6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µέρος των υποχρεώσεων που
έχει αναλάβει η ΓΔΕΣΠ δύναται να ανατεθεί µε σύµβαση παροχής
υπηρεσιών σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον ν. 4412/2016 (Α’
147) σε ελεγκτικές εταιρείες που δεν σχετίζονται, µε οποιονδήποτε τρόπο, µε τη διαχείριση των προγραµµάτων, την υλοποίηση
των έργων και την πιστοποίηση των δαπανών. Οι υπηρεσίες που
ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, τελούνται υπό την εποπτεία της αρµόδιας οργανικής µονάδας της ΓΔΕΣΠ. Για την κάλυψη του κόστους των ανωτέρω συµβάσεων διατίθενται οι
απαραίτητοι πόροι από το Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων».
7.α) Μετά το πέρας του ελέγχου, το όργανο ελέγχου των παρ.
5 και 6, συντάσσει έκθεση προσωρινών αποτελεσµάτων ελέγχου,
στην οποία περιλαµβάνει και τυχόν συστάσεις για τη λήψη αναγκαίων δηµοσιονοµικών διορθώσεων, και την υποβάλλει στην αρµόδια ελεγκτική οργανική µονάδα. Η µονάδα αυτή, αφού
διενεργήσει έλεγχο ποιότητας της έκθεσης, την κοινοποιεί στον
ελεγχόµενο, στην οικεία Διαχειριστική Αρχή και στον κατά περίπτωση Ενδιάµεσο Φορέα, στη Λογιστική Αρχή του άρθρου 14 και
στην Εθνική Αρχή Συντονισµού. Οι ανωτέρω φορείς έχουν δικαίωµα να υποβάλουν εγγράφως αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την
ηµέρα κοινοποίησης σε αυτούς της έκθεσης ελέγχου. Μετά από
την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, οι εκθέσεις προσωρινών αποτελεσµάτων ελέγχου µε τις τυχόν αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις των ανωτέρω φορέων και η σχετική εισήγηση της
αρµόδιας ελεγκτικής οργανικής µονάδας εξετάζονται από την
ΕΔΕΛ, η οποία εγκρίνει και οριστικοποιεί τα αποτελέσµατα των
ελέγχων. Στη συνεδρίαση της ΕΔΕΛ δύναται να παρευρίσκονται,
µετά από πρόσκλησή της, οι φορείς που υπέβαλαν αντιρρήσεις ή
παρατηρήσεις για την υποστήριξη των θέσεών τους. Τα οριστικά
αποτελέσµατα των ελέγχων της ΕΔΕΛ κοινοποιούνται σε όλους
τους ανωτέρω φορείς, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς και
σε όποιο φορέα κρίνεται από την ΕΔΕΛ αναγκαία η κοινοποίηση.
Στις περιπτώσεις διαπίστωσης σηµαντικού ευρήµατος µε δηµοσιονοµική επίπτωση ή υπόνοιας απάτης, τα οριστικά αποτελέσµατα των ελέγχων της ΕΔΕΛ κοινοποιούνται επιπλέον στην
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF), σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες του/των ΣΔΕ που
διέπει/ουν το εκάστοτε ελεγχόµενο Ταµείο-Μηχανισµό Χρηµατοδότησης. Αν διαπιστωθεί αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθείσα δαπάνη, εφαρµόζονται όσα προβλέπονται στο άρθρο 33 του
ν. 4314/2014 (Α’ 265). Η αρµοδιότητα για την έκδοση των αποφάσεων δηµοσιονοµικής διόρθωσης και ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθεισών δαπανών ανήκει στην ΕΔΕΛ. Οι
αποφάσεις αυτές υπογράφονται από τον Πρόεδρο της ΕΔΕΛ.
β) Η ΕΔΕΛ, σε συνέχεια αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των
ελέγχων της, και ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων (ΔΣΑΕ) της ΓΔΕΣΠ, µπορεί να
απευθύνει συστάσεις για οριζόντιες δηµοσιονοµικές διορθώσεις
και λοιπά διορθωτικά µέτρα στην οικεία Διαχειριστική Αρχή και
στον κατά περίπτωση Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρισης, στη Λογιστική Αρχή του άρθρου 14 και στους ελεγχόµενους φορείς. Οι
σχετικές συστάσεις της ΕΔΕΛ κοινοποιούνται στους εµπλεκόµενους φορείς, καθώς και στην Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστή-
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ριξης και Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΕΥΘΥΠΣ) της Εθνικής
Αρχής Συντονισµού, µε έγγραφο της ΔΣΑΕ. Οι εν λόγω φορείς
έχουν δικαίωµα να υποβάλουν στην ΕΔΕΛ, εγγράφως, αντιρρήσεις
ή παρατηρήσεις εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση του εγγράφου σε αυτούς. Μετά από την εξέταση των αντιρρήσεων ή παρατηρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω
προθεσµίας, η ΕΔΕΛ, εφόσον θεωρεί ότι συντρέχει περίπτωση να
γίνουν οριζόντιες δηµοσιονοµικές διορθώσεις ή να ληφθούν λοιπά
διορθωτικά µέτρα, προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης. Η
απόφαση αυτή λαµβάνεται υπόψη για τη σύνταξη από την ΕΔΕΛ
της γνωµοδότησης της υποπερ. δα) της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 17.
8. Για τον καθορισµό αποζηµίωσης για τους ελέγχους του παρόντος εφαρµόζεται η παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4646/2019 (Α’
201) και η υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22.4.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 326, διορθ. σφαλµ. Υ.Ο.Δ.Δ. 362).
Για την αποζηµίωση των δαπανών µετακίνησης εφαρµόζεται η
παρ. 24 του άρθρου 63 του παρόντος.
9.α) Το εν γένει προσωπικό των οργανικών µονάδων της ΓΔΕΣΠ
δεν διώκεται ποινικά για τα διαλαµβανόµενα σε έκθεση ελέγχου
που συνέταξε ή συνυπέγραψε κατά την άσκηση των καθηκόντων
του. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση κατά την οποία το
προσωπικό ενήργησε µε δόλο, η παραβίαση του απορρήτου των
πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση του κατά την
άσκηση των καθηκόντων του και η παράβαση του καθήκοντος εχεµύθειας των ελεγκτικών οργάνων. Η παρούσα περίπτωση έχει
εφαρµογή και για τους ελεγκτές του Μητρώου Δηµοσιονοµικών
Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ και για τους εµπειρογνώµονες
που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εµπειρογνωµόνων, όταν
συµµετέχουν σε ελέγχους των οργανικών µονάδων της ΓΔΕΣΠ.
β) Το εν γένει προσωπικό των οργανικών µονάδων της ΓΔΕΣΠ,
εφόσον εξετάζεται ή διώκεται για αποδιδόµενες σε αυτό πράξεις
ή παραλείψεις, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ενώπιον
των ποινικών δικαστηρίων, µπορεί να εκπροσωπείται από µέλος
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), κατόπιν έγγραφου
αιτήµατος του Προϊσταµένου της ΓΔΕΣΠ προς το ΝΣΚ, στο οποίο,
κατόπιν προκαταρκτικής έρευνας, βεβαιώνεται ότι ο εξεταζόµενος
ή διωκόµενος ενήργησε προς το δηµόσιο συµφέρον και έγκρισης
του αιτήµατος αυτού από τον Υπουργό Οικονοµικών.
γ) Τα µέλη της ΕΔΕΛ και το εν γένει προσωπικό των οργανικών
µονάδων της ΓΔΕΣΠ δεν υπέχουν προσωπικά αστική ευθύνη
έναντι οποιουδήποτε για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την
άσκηση των προβλεπόµενων από την κείµενη νοµοθεσία καθηκόντων και αρµοδιοτήτων τους. Η διάταξη αυτή δεν απαλλάσσει τους
ανωτέρω από ευθύνη τους έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου για
πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαριά αµέλεια.
10. Οι περ. β) και γ) της παρ. 9 εφαρµόζονται και για τους Ελεγκτές του Μητρώου Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της
ΕΔΕΛ και για τους εµπειρογνώµονες που είναι εγγεγραµµένοι στο
Μητρώο Εµπειρογνωµόνων και φέρουν την υπαλληλική ιδιότητα,
όταν συµµετέχουν σε ελέγχους των οργανικών µονάδων της
ΓΔΕΣΠ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 19
Οργανισµός Πιστοποίησης και αρµοδιότητες
1. Για το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027, ως Οργανισµός Πιστοποίησης του άρθρου 12 του Οριζόντιου Κανονισµού ΚΑΠ ορίζεται η Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) του άρθρου
17. Ο Οργανισµός Πιστοποίησης λειτουργεί ανεξάρτητα από τον
Οργανισµό Πληρωµών και την Αρχή Διαπίστευσης.
2. Μετά την έναρξη του σχεδιασµού των ελέγχων από τον Οργανισµό Πιστοποίησης, στη σύνθεση της ΕΔΕΛ µετέχει ως τακτικό
µέλος ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Γ’ Πιστοποίησης Δαπανών
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) της
ΓΔΕΣΠ.

3. Ο Οργανισµός Πιστοποίησης εκδίδει γνωµοδότηση, η οποία
συντάσσεται σύµφωνα µε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου,
µε την οποία διευκρινίζει κατά πόσο:
α) Οι λογαριασµοί αποδίδουν αληθή και ακριβή εικόνα,
β) το Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΣΣ ΚΑΠ που
έχει τεθεί σε εφαρµογή λειτουργεί εύρυθµα,
γ) οι εκθέσεις επιδόσεων σχετικά µε τους δείκτες εκροών για
τους σκοπούς της ετήσιας εκκαθάρισης επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 54 του Οριζόντιου Κανονισµού ΚΑΠ και οι εκθέσεις
επιδόσεων επί των δεικτών αποτελεσµάτων για την πολυετή παρακολούθηση επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 128 του Kανονισµού ΣΣ ΚΑΠ ευσταθούν,
δ) οι δαπάνες για τα µέτρα που προβλέπονται στους Κανονισµούς (ΕΕ) 228/2013, (ΕΕ) 229/2013 και (ΕΕ) 1308/2013 και στον
Κανονισµό (ΕΕ) 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, όπως οι κανονισµοί αυτοί θα τροποποιηθούν για την
επόµενη προγραµµατική περίοδο, για τις οποίες έχει ζητηθεί επιστροφή από την Επιτροπή, είναι νόµιµες και κανονικές.
Στη γνωµοδότηση αυτή αναφέρεται, επίσης, εάν η εξέταση
θέτει υπό αµφισβήτηση το περιεχόµενο της διαχειριστικής δήλωσης του Οργανισµού Πληρωµών. Η εξέταση του Οργανισµού Πιστοποίησης καλύπτει την ανάλυση της φύσης και έκτασης των
σφαλµάτων και αδυναµιών που εντοπίστηκαν στο ΣΔΕ του ΣΣ ΚΑΠ
από όλους τους ελέγχους, καθώς και των διορθωτικών µέτρων
που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν από τον Οργανισµό
Πληρωµών.
Οι αρµοδιότητες του Οργανισµού Πιστοποίησης ασκούνται
σύµφωνα µε τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδει η Επιτροπή, για
τα θέµατα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 12 του Οριζόντιου Κανονισµού ΚΑΠ.
4. Όταν η στήριξη παρέχεται µέσω χρηµατοδοτικού µέσου που
εφαρµόζεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή από
άλλο διεθνές χρηµατοδοτικό ίδρυµα, στο οποίο ένα κράτος µέλος
είναι µέτοχος, ο Οργανισµός Πιστοποίησης βασίζεται στην ετήσια
έκθεση ελέγχου που καταρτίζεται από τους εξωτερικούς ελεγκτές
αυτών των ιδρυµάτων. Τα εν λόγω ιδρύµατα παρέχουν την ετήσια
έκθεση ελέγχου στον Οργανισµό Πιστοποίησης.
5. Για τους ελέγχους που διενεργούνται από την ΕΔΕΛ ως Οργανισµό Πιστοποίησης έχουν εφαρµογή οι παρ. 1, 2, 5α, 6, 8, και
9 του άρθρου 18, καθώς και οι διαδικασίες που προβλέπονται στο
Εγχειρίδιο Ελέγχου της ΕΔΕΛ, όπως εξειδικεύονται για το ΕΓΤΕ
και το ΕΓΤΑΑ. Για τους συµµετέχοντες στις ελεγκτικές οµάδες διασφαλίζεται η λειτουργική ανεξαρτησία τους από τον Οργανισµό
Πληρωµών, την Αρχή Διαπίστευσης, τη Διαχειριστική Αρχή ΣΣ
ΚΑΠ, τους Ενδιάµεσους Φορείς και τους ελεγχόµενους.
6.α) Οι έλεγχοι διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραµµατισµού,
που εγκρίνεται από την ΕΔΕΛ στο πλαίσιο της στρατηγικής ελέγχου.
β) Οι έλεγχοι πραγµατοποιούνται επιτόπου στoυς ελεγχόµενους
φορείς ή στην έδρα του Οργανισµού Πιστοποίησης βάσει εγγράφων και αρχείων που τηρούνται από τους ελεγχόµενους ή σε πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης και σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο Εγχειρίδιο Ελέγχου της ΕΔΕΛ, όπως εξειδικεύεται για το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 20
Σύσταση και διάρθρωση της Εθνικής
Αρχής Συντονισµού
1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται η
Εθνική Αρχή Συντονισµού (ΕΑΣ), ως συντονιστικός φορέας για
τα Προγράµµατα ΕΣΠΑ. Αποστολή της ΕΑΣ είναι η άσκηση καθηκόντων συνδέσµου και η παροχή πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εκπροσώπηση της χώρας συνολικά για το

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Γ’ - 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΕΣΠΑ, ο συντονισµός των δραστηριοτήτων των Διαχειριστικών
Αρχών και των άλλων σχετικών εµπλεκοµένων αρµόδιων αρχών
και δοµών, η παροχή κατευθύνσεων στους φορείς που εµπλέκονται στην υλοποίηση των πράξεων και η προώθηση της εφαρµογής του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου.
2. Η ΕΑΣ υπάγεται στον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
λειτουργεί ως σύνολο των συντονιστικών οργανωτικών δοµών
που επιτελούν την αποστολή της και οι οποίες δεν εντάσσονται
στον οργανισµό του Υπουργείου. Ειδικότερα, η ΕΑΣ αποτελείται
από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Εφαρµογής ΕΣΠΑ και τη Γενική Διεύθυνση Θεσµικής και Επιχειρησιακής
Υποστήριξης ΕΣΠΑ, καθεµία εκ των οποίων επιτελεί συγκεκριµένο στρατηγικό σκοπό και οργανώνεται σε Ειδικές Υπηρεσίες,
επιπέδου Διεύθυνσης Υπουργείου.
3. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής,
Σχεδιασµού και Εφαρµογής ΕΣΠΑ είναι η διαµόρφωση της στρατηγικής, της υλοποίησης και των πολιτικών του αναπτυξιακού
σχεδιασµού των Προγραµµάτων ΕΣΠΑ και ειδικότερα ο σχεδιασµός, η παρακολούθηση, η αναθεώρηση, η αξιολόγηση, καθώς
και η προβολή και επικοινωνία των Προγραµµάτων και των έργων
και δράσεων που εντάσσονται σε αυτά. Η Γενική Διεύθυνση παρακολουθεί και συντονίζει θέµατα που αφορούν στην οικονοµική,
κοινωνική και χωρική συνοχή, συµπεριλαµβανοµένου του Πολυετούς Δηµοσιονοµικού Πλαισίου, καθώς και τον προγραµµατισµό,
την εξειδίκευση και την εφαρµογή των Προγραµµάτων του
ΕΣΠΑ. Μεριµνά για τη βέλτιστη συνέργεια µεταξύ των Ταµείων
και των Προγραµµάτων τους και για τη συµβατότητά τους µε τις
πολιτικές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις διατάξεις του Κανονισµού και τις εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στο εγκεκριµένο ΕΣΠΑ.
Στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Εφαρµογής ΕΣΠΑ, υπάγονται οι εξής τρεις (3) Ειδικές Υπηρεσίες:
α) Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού του Σχεδιασµού, της Αξιολόγησης και της Εφαρµογής (ΕΥΣΣΑΕ),
β) η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΥΣΕΚΤ), και
γ) η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµούτων Περιφερειακών Προγραµµάτων (ΕΥΣΠεΠ).
4. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Θεσµικής και
Επιχειρησιακής Υποστήριξης ΕΣΠΑ είναι η θεσµική και επιχειρησιακή υποστήριξη της υλοποίησης των Προγραµµάτων και των
έργων του ΕΣΠΑ και των ΤΑΜΕΥ, µε στόχο τη διασφάλιση της
εφαρµογής του ενωσιακού και εθνικού κανονιστικού πλαισίου,
καθώς και της ηλεκτρονικής συνοχής, και η ευθύνη της διαχείρισης του Προγράµµατος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων». Ειδικότερα, έχει την ευθύνη για τον σχεδιασµό και
την παρακολούθηση των Συστηµάτων Διαχείρισης και Ελέγχου
(ΣΔΕ), τον συντονισµό των κρατικών ενισχύσεων και των χρηµατοδοτικών εργαλείων και την ανάπτυξη και διαχείριση των πληροφοριακών συστηµάτων. Ενηµερώνει και κατευθύνει τις
Διαχειριστικές Αρχές σχετικά µε την ορθή εφαρµογή του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου και ενηµερώνεται για τις σχετικές
ενέργειες των Διαχειριστικών Αρχών για τη διασφάλιση της συµβατότητας των παρεµβάσεων µε το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο,
ιδίως σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για τον ανταγωνισµό, τις δηµόσιες συµβάσεις και τις κρατικές ενισχύσεις. Αναπτύσσει και λειτουργεί το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ), το
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΟΠΣΚΕ) και το Πληροφοριακό Σύστηµα Σώρευσης Ενισχύσεων
Ήσσονος Σηµασίας (ΠΣΣΕΗΣ), καθώς και άλλα συναφή µε το
ΕΣΠΑ πληροφοριακά συστήµατα. Στη Γενική Διεύθυνση Θεσµικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης ΕΣΠΑ υπάγονται οι εξής
τρεις (3) Ειδικές Υπηρεσίες:
α) Η Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΕΥΘΥΠΣ),
β) η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηµατοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ), και
γ) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Τεχνική
Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» (ΕΥΔ ΤεΒο).
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Άρθρο 21
Αρµοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών
της Εθνικής Αρχής Συντονισµού
1. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού του Σχεδιασµού, της Αξιολόγησης και της Εφαρµογής (ΕΥΣΣΑΕ) έχει τις ακόλουθες, ιδίως,
αρµοδιότητες:
α) Παρακολουθεί και διαµορφώνει, σε συνεργασία µε τις λοιπές Υπηρεσίες της ΕΑΣ, εθνικές θέσεις για θέµατα που αφορούν
σε ευρωπαϊκές και διεθνείς στρατηγικές και πολιτικές για την οικονοµική, κοινωνική και χωρική συνοχή,
β) παρακολουθεί τη διαπραγµάτευση του προϋπολογισµού,
των Κανονισµών των Ταµείων και την εφαρµογή τους και συντονίζει τη διαµόρφωση σχετικών εθνικών θέσεων,
γ) συντονίζει τον σχεδιασµό, την κατάρτιση, την αναθεώρηση
και την αξιολόγηση του ΕΣΠΑ και των Προγραµµάτων του,
δ) εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σχετικές µε την
εξειδίκευση των Προγραµµάτων,
ε) παρακολουθεί και συντονίζει την εκπλήρωση των αναγκαίων
πρόσφορων όρων, καθοδηγεί τη διαµόρφωση και παρακολουθεί
το πλαίσιο επίδοσης και δεικτών,
στ) συντονίζει, παρακολουθεί και αναλαµβάνει την εκπροσώπηση της χώρας στα διαπεριφερειακά Urbact IV και ESPON 2030
Cooperation Programme και τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές (EUSAIR) και αναλαµβάνει εταίρος στα διακρατικά προγράµµατα,
ζ) διαµορφώνει το πλαίσιο αρχών, συντονίζει δραστηριότητες
και παρέχει κατευθύνσεις προβολής, διαφάνειας και επικοινωνίας σε σχέση µε το ΕΣΠΑ και τα Προγράµµατα και έργα,
η) συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρµογή των Προγραµµάτων, εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις για την οµαλή
χρηµατοδότηση και αποτελεσµατική υλοποίησή τους, καθώς και
για τη συµπληρωµατικότητά τους µε άλλες χρηµατοδοτικές
πηγές, όπως το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας
(Ελλάδα 2.0) που χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας (RRF),
θ) συντονίζει και παρακολουθεί τα θέµατα του Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ι) συντονίζει και παρακολουθεί δράσεις στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού «Συνδέοντας την Ευρώπη» σε εφαρµογή των σχετικών πολιτικών του τοµέα µεταφορών, του τοµέα
ενέργειας και του ψηφιακού τοµέα των Διευρωπαϊκών Δικτύων
και µεριµνά για σχετικά επιτελικά θέµατα,
ια) συστηµατοποιεί και εφαρµόζει µεθοδολογία προβλέψεων
απορρόφησης των Προγραµµάτων και παρακολουθεί την τήρηση του κανόνα αποδέσµευσης και την υλοποίηση ανά στόχο
πολιτικής,
ιβ) συνεργάζεται µε την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος«Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» και
συµµετέχει, σε συνεργασία µε τη ΜΟΔ ΑΕ και τις κατά περίπτωση Διαχειριστικές Αρχές, στην προτεραιοποίηση των αναγκών υποστήριξης δικαιούχων. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται
και µε Μηχανισµούς Υποστήριξης, όπως τους JASPERS και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
ιγ) συντονίζει τη σύναψη δανειακών συµβάσεων για τα Προγράµµατα του ΕΣΠΑ και το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ).
2. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΥΣΕΚΤ), έχει τις ακόλουθες, ιδίως, αρµοδιότητες:
α) Συντονίζει την υλοποίηση µε ενιαίο τρόπο των εθνικών και
ευρωπαϊκών πολιτικών που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ και αντίστοιχα παρακολουθεί τον σχεδιασµό, τη διαµόρφωση και την
υλοποίηση αυτών,
β) παρακολουθεί και συντονίζει τον σχεδιασµό και την εφαρµογή των παρεµβάσεων του ΕΚΤ+ στα Τοµεακά και τα Περιφερειακά Προγράµµατα και µεριµνά για τη συνέργεια και
συµπληρωµατικότητα µεταξύ τους και µε αντίστοιχες δράσεις
που χρηµατοδοτούνται από άλλα ταµεία ή αναπτυξιακά πλαίσια,
γ) συντονίζει και υποστηρίζει τα Προγράµµατα και τους δικαιούχους σε θέµατα αξιολόγησης ΕΚΤ+ και για θέµατα δεικτών
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ΕΚΤ+ και εκπονεί θεµατικές µελέτες αξιολόγησης,
δ) σε συνεργασία µε την ΕΥΣΣΑΕ, συντονίζει, υποστηρίζει και
υλοποιεί ενέργειες επικοινωνίας για την κατά ενιαίο τρόπο προβολή των πολιτικών και δράσεων του ΕΚΤ+, στο πλαίσιο των
αρχών και κατευθύνσεων που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και την ΕΥΣΣΑΕ,
ε) παρακολουθεί και συντονίζει τις δράσεις του ΕΚΤ+ στο σκέλος EaSI του Καν. ΕΚΤ+ και δύναται να υλοποιεί παρεµβάσεις
στο εν λόγω σκέλος, οι οποίες προκηρύσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό άµεση ή έµµεση διαχείριση.
3. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού των Περιφερειακών Προγραµµάτων (ΕΥΣΠεΠ) έχει τις ακόλουθες, ιδίως, αρµοδιότητες:
α) Αποτελεί τον σύνδεσµο των Διαχειριστικών Αρχών των Περιφερειακών Προγραµµάτων µε την ΕΑΣ,
β) συνεργάζεται και υποστηρίζει τις Διαχειριστικές Αρχές των
Περιφερειακών Προγραµµάτων,
γ) παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής των Περιφερειακών
Προγραµµάτων και συνεργάζεται µε την ΕΥΣΣΑΕ, για την παροχή των στοιχείων προόδου,
δ) εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σχετικές µε τον
σχεδιασµό και την εφαρµογή εργαλείων χωρικής συνοχής και
αστικής ανάπτυξης,
ε) παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής των εργαλείων χωρικής συνοχής και αστικής ανάπτυξης.
4. Η Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΕΥΘΥΠΣ) έχει τις ακόλουθες, ιδίως, αρµοδιότητες:
α) Παρέχει υπηρεσίες νοµικής και θεσµικής υποστήριξης προς
τις Διαχειριστικές Αρχές, τις Επιτελικές Δοµές και τους Ενδιάµεσους Φορείς του ΕΣΠΑ, τις Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ, καθώς
και την Ειδική Υπηρεσία Προγραµµατισµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηµατοδοτικών Μηχανισµών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΥ-ΧΜ ΕΟΧ), για τη
διασφάλιση της συµβατότητας των παρεµβάσεων µε το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο, στο πεδίο αρµοδιότητάς της,
β) έχει την ευθύνη για τον σχεδιασµό των Συστηµάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Προγραµµάτων, σύµφωνα µε τις
παρ. 1 και 11 του άρθρου 69 του Κανονισµού, εποπτεύει και παρακολουθεί την ορθή, ενιαία και αποτελεσµατική εφαρµογή των
σχετικών κανόνων και διαδικασιών από τις Διαχειριστικές Αρχές,
σχεδιάζει κατάλληλα διορθωτικά µέτρα και παρακολουθεί την
εφαρµογή και αποτελεσµατικότητά τους,
γ) διαµορφώνει και εισηγείται προτάσεις για τη συνεχή απλούστευση του συστήµατος υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων, προωθεί τη θέσπιση των σχετικών µέτρων και
παρακολουθεί την απόδοσή τους,
δ) συντονίζει και υποστηρίζει την εφαρµογή επιλογών απλοποιηµένου κόστους και αναπτύσσει, όπου απαιτείται, σχετικές
µεθοδολογίες υπολογισµού,
ε) συντονίζει τη σύνταξη των απαντήσεων στα πορίσµατα ελέγχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρακολουθεί τη συµµόρφωση στις σχετικές συστάσεις,
στ) σχεδιάζει και παρακολουθεί την υλοποίηση της στρατηγικής για την πρόληψη και καταπολέµηση της απάτης στο πλαίσιο
των ΣΔΕ και διασφαλίζει την εξέταση των καταγγελιών, οι οποίες
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Προγραµµάτων, µέσω σχετικού µηχανισµού,
ζ) συνεργάζεται µε τη ΜΟΔ Α.Ε. για τη διαµόρφωση του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών και των αναγκαίων κατευθυντήριων γραµµών για την οργάνωση και
αποτελεσµατική λειτουργία τους,
η) υποστηρίζει τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων ΕΣΠΑ
(DPO ΕΣΠΑ), κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αναφορικά
µε την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των
συµµετεχόντων σε πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από τα
Ταµεία και τους Χρηµατοδοτικούς Μηχανισµούς του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και υλοποιούνται στο πλαίσιο
των σχετικών Προγραµµάτων,
θ) σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσαρµόζει το ΟΠΣ σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις υλοποίησης του θεσµικού και κανονιστικού
πλαισίου των Προγραµµάτων,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ι) σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσαρµόζει το ΟΠΣ στις απαιτήσεις υλοποίησης του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας,
του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης, του Χρηµατοδοτικού
Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), του
Μηχανισµού «Συνδέοντας την Ευρώπη», του Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση και λοιπών Μηχανισµών ή Προγραµµάτων,
ια) εκπαιδεύει και υποστηρίζει τους χρήστες στη λειτουργία
του ΟΠΣ, διαχειρίζεται την πρόσβαση στο ΟΠΣ και στο σύστηµα
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SFC, ως σύνδεσµος κράτους µέλους (MS Liaison) για την
Ελλάδα,
ιβ) εφαρµόζει τεχνικές επιχειρηµατικής ευφυΐας για την αξιοποίηση των δεδοµένων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ µε σκοπό
την προβολή, διαφάνεια, επικοινωνία και την ικανοποίηση απαιτήσεων των χρηστών, καθώς και την παροχή στατιστικών δεδοµένων για την επιτελική πληροφόρηση, την αξιολόγηση της
απόδοσης και υιοθέτησης µέτρων ή τη διαπίστωση της ανάγκης
θέσπισης νέων. Επίσης, διασφαλίζει τη διάθεση των στοιχείων
του ΟΠΣ σε µορφή ανοικτών δεδοµένων σύµφωνα µε τον
ν.
4727/2020 (Α’ 184),
ιγ) αναπτύσσει και υποστηρίζει τη λειτουργία του ιστότοπου
anaptyxi.gov.gr,
ιδ) αναπτύσσει πληροφοριακά συστήµατα, εφόσον απαιτούνται στο πλαίσιο των αντικειµένων ευθύνης της,
ιε) έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των υποδοµών, του λογισµικού, της διασύνδεσης µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα,
καθώς και της ασφάλειας του ΟΠΣ.
5. Η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηµατοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ) έχει τις ακόλουθες, ιδίως, αρµοδιότητες:
α) Λειτουργεί ως Αποκεντρωµένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ) του ν. 4152/2013 (Α’ 107) για όλα τα συγχρηµατοδοτούµενα από τα Ταµεία και τον ΕΟΧ έργα, συµπεριλαµβανοµένων των Σηµαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ-IPCEI), καθώς και για έργα χρηµατοδοτούµενα από το Τοµεακό Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και από Ειδικά Προγράµµατα Ανάπτυξης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019
(Α’167),
β) µεριµνά για την τήρηση των κανόνων για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων,
γ) παρακολουθεί και συντονίζει τον σχεδιασµό και την εφαρµογή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων, για τα Προγράµµατα
της προγραµµατικής περιόδου 2021-2027,
δ) διαµορφώνει, παρακολουθεί και συντονίζει τον σχεδιασµό
και την εφαρµογή των χρηµατοδοτικών εργαλείων της περιόδου
2021-2027, αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
ε) σχεδιάζει και έχει την ευθύνη της διαχείρισης του ΟΠΣΚΕ
και του ΠΣΣΕΗΣ και αναλαµβάνει την υποστήριξη των χρηστών
των ανωτέρω πληροφοριακών συστηµάτων.
6. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Τεχνική
Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» (ΕΥΔ ΤεΒο) έχει τις ακόλουθες, ιδίως, αρµοδιότητες:
α) Διαχειρίζεται το Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» σύµφωνα µε το άρθρο 8,
β) καταρτίζει και εκτελεί πρόγραµµα προµηθειών και υπηρεσιών για όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ,
γ) διαµορφώνει και παρακολουθεί την αποτελεσµατική υλοποίηση ειδικού προγράµµατος (οδικού χάρτη) για τη βελτίωση και
υποστήριξη της διοικητικής ικανότητας κυρίως των δικαιούχων
πράξεων του ΕΣΠΑ, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή των Προγραµµάτων, Υπηρεσίες της
ΕΑΣ. Το ειδικό πρόγραµµα χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο συγκεκριµένου άξονα προτεραιότητας του Προγράµµατος «Τεχνική
Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων»,
δ) υποστηρίζει τις Διαχειριστικές Αρχές και τους δικαιούχους
ως προς την αξιοποίηση των εργαλείων υποστήριξης και παρακολουθεί την εφαρµογή του Προγράµµατος.
7. Επιπλέον, οι Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ παρέχουν, κατά περίπτωση, υποστήριξη στη Διαχειριστική Αρχή του ΣΣ ΚΑΠ για θέ-
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µατα που προβλέπονται στην περ. ια) της παρ. 1, στις περ. α), γ)
και δ) της παρ. 4 και στις περ. β) και ε) της παρ. 5.
8. Οι Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος άρθρου ασκούν τις αρµοδιότητές τους και για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020.

χεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών περί καθορισµού Συστήµατος Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και των έργων του Ταµείου
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Άρθρο 23
Επιτελικές Δοµές

Άρθρο 22
Αποστολή και αρµοδιότητες Επιτελικής Δοµής

1. Οι Ειδικές Υπηρεσίες που ασκούν αρµοδιότητες επιτελικής
δοµής σύµφωνα µε το άρθρο 22, είναι οι εξής:
α) Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών,
β) Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
γ) Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων,
δ) Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας,
ε) Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
στ) Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού,
ζ) Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης,
η) Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών,
θ) Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής,
ι) Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισµού,
ια) Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας.
2. Αρµοδιότητες Επιτελικής Δοµής σύµφωνα µε το άρθρο 22
ασκεί και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής του
Υπουργείου Εσωτερικών.

1. Η επιτελική δοµή έχει ως αποστολή την υποστήριξη του οικείου Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό
στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους
τοµείς πολιτικής αρµοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και την
ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας σε σχέση µε τα Προγράµµατα 2021-2027.
2. Η επιτελική δοµή δύναται να έχει, ιδίως, τις ακόλουθες ειδικότερες αρµοδιότητες:
α) Συνεργάζεται µε τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και τους
εποπτευόµενους από αυτό φορείς, τις Περιφέρειες και την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθώς και τους κατά περίπτωση αρµόδιους κοινωνικούς εταίρους και φορείς που
εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, όπως περιβαλλοντικούς
εταίρους, Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚοιΠ) υπό την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4873/2021 (Α’
248) και φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεµελιωδών δικαιωµάτων, των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία, της ισότητας των φύλων και της
καταπολέµησης των διακρίσεων, για την αποτύπωση, ιεράρχηση
και εξειδίκευση των αναγκών τους σε σχέση µε τους τοµείς πολιτικής του οικείου Υπουργείου. Για την κάλυψη των αναγκών και
την υλοποίηση σχετικών έργων διερευνά τη διαθεσιµότητα χρηµατοδοτικών πόρων µέσω των Προγραµµάτων, επικοινωνώντας
µε τις αρµόδιες Διαχειριστικές Αρχές,
β) υποστηρίζει τον συντονισµό των Υπηρεσιών και των εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου κατά τον προγραµµατισµό
των έργων των τοµεακών πολιτικών του Υπουργείου, τα οποία
δύναται να υλοποιήσουν µέσω Προγραµµάτων,
γ) υποβάλλει προς τις αρµόδιες Διαχειριστικές Αρχές, προτάσεις εξειδίκευσης και δράσεις, οι οποίες συνάδουν µε το θεσµικό
πλαίσιο του ΕΣΠΑ, τις οδηγίες της ΕΑΣ, τους όρους επιλεξιµότητας και τους ειδικούς στόχους του εκάστοτε Προγράµµατος,
δ) διατυπώνει προτάσεις και συµµετέχει στην εξειδίκευση των
Προγραµµάτων για τις δράσεις/προσκλήσεις που αντιστοιχούν
στις τοµεακές πολιτικές του οικείου Υπουργείου, καθώς και στην
τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 35,
ε) συµµετέχει στη διαµόρφωση του περιεχοµένου των προσκλήσεων για πράξεις που εµπίπτουν στους τοµείς πολιτικής του
Υπουργείου και των εποπτευόµενων φορέων του, προκειµένου
να δηµοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή,
στ) συνεργάζεται µε τη Διαχειριστική Αρχή και παρακολουθεί
τη διαδικασία και τα αποτελέσµατα υλοποίησης των αντίστοιχων
προσκλήσεων,
ζ) υποστηρίζει τον σχεδιασµό έργων που µπορούν να συγχρηµατοδοτηθούν από τα Προγράµµατα 2021-2027 και συνεισφέρει
στην κατάλληλη προετοιµασία για την ωρίµανση και την ένταξή
τους,
η) υλοποιεί, ως δικαιούχος, πράξεις του οικείου Υπουργείου,
συµπεριλαµβανοµένων πράξεων Τεχνικής Βοήθειας, και δύναται,
σε περιπτώσεις αδύναµων δικαιούχων, να τους υποκαθιστά στον
ρόλο τους,
θ) παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των ενταγµένων πράξεων, συνεργαζόµενη µε τις Διαχειριστικές Αρχές για την υιοθέτηση µέτρων αντιµετώπισης προβληµάτων, όπου απαιτείται.
3. Η επιτελική δοµή δύναται επίσης να ασκεί τον ρόλο του
φορέα υλοποίησης δράσεων ή έργων που έχουν περιληφθεί στο
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας ή τον ρόλο της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου ευθύνης για τον συντονισµό
και την παρακολούθηση των σχετικών δράσεων και έργων αρµοδιότητας του Υπουργείου, µε βάση τα οριζόµενα στην υπό στοι-
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Άρθρο 24
Χρηµατοδοτικά µέσα
1. Στο πλαίσιο των Προγραµµάτων και του ΣΣ ΚΑΠ δύναται να
χρηµατοδοτούνται πράξεις που αφορούν σε χρηµατοδοτική συνεισφορά από ένα ή περισσότερα Προγράµµατα σε υφιστάµενα
ή νέα χρηµατοδοτικά µέσα, τα οποία έχουν συσταθεί ή συστήνονται σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή διασυνοριακό επίπεδο.
2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεισφοράς του/των Προγράµµατος/των ή του ΣΣ ΚΑΠ σε χρηµατοδοτικό µέσο καθορίζονται σε συµφωνία χρηµατοδότησης, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 59 του Κανονισµού, µεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και
του φορέα υλοποίησης ενός ταµείου χαρτοφυλακίου, ή του
φορέα υλοποίησης ενός ειδικού ταµείου, αν δεν προβλέπεται ταµείο χαρτοφυλακίου. Η συµφωνία χρηµατοδότησης µεταξύ της
Διαχειριστικής Αρχής και των ανωτέρω φορέων υλοποίησης υπογράφεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή από το
ειδικώς εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο. Η εν λόγω συµφωνία στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ υπογράφεται από τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή από το ειδικώς εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο.
3. Η συµφωνία χρηµατοδότησης περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστον,
όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Χ του Κανονισµού και δύναται να συνοµολογούνται, κατά παρέκκλιση των
κείµενων διατάξεων, όροι σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο, τον
τρόπο επίλυσης των διαφορών, συµπεριλαµβανοµένης και της
ρήτρας διαιτησίας, καθώς και ζητήµατα που αφορούν στην εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
4. Έργα και δράσεις που αξιοποιούν ανακυκλούµενους πόρους χρηµατοδοτικών µέσων Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ των
προγραµµατικών περιόδων 2007-2013 και 2014-2020 δύνανται
να χρηµατοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο
σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
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Άρθρο 25
Ολοκληρωµένες χωρικές επενδύσεις
1. Οι ολοκληρωµένες χωρικές επενδύσεις, ΟΧΕ και ΟΧΕ-ΒΑΑΒιώσιµη Αστική Ανάπτυξη, ως εργαλείο ολοκληρωµένης χωρικής
ανάπτυξης,µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από τα Ταµεία ΕΤΠΑ,
ΕΚΤ+, Ταµείο Συνοχής, ΤΔΜ, καθώς και το ΕΤΘΑΥ, µέσω συνδυασµένων επενδύσεων, από περισσότερα του ενός Προγράµµατα ή από περισσότερους του ενός τοµείς προτεραιότητας του
ίδιου Προγράµµατος, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται η
συνοχή και ο συντονισµός µεταξύ των σχετικών Ταµείων.
2. Η ΕΑΣ είναι αρµόδια για τα θέµατα ολοκληρωµένης χωρικής
ανάπτυξης, την έκδοση σχετικών κατευθύνσεων και τον συντονισµό του δικτύου ολοκληρωµένης χωρικής ανάπτυξης που προβλέπεται στο άρθρο 28.
3. Οι Διαχειριστικές Αρχές των Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ αποτελούν τις αρµόδιες αρχές για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρµογής των στρατηγικών
ολοκληρωµένων χωρικών επενδύσεων. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους έχουν την ευθύνη για:
α) Την εξειδίκευση των βασικών κατευθύνσεων για την εφαρµογή των ΟΧΕ και ΟΧΕ-ΒΑΑ,
β) τον προσδιορισµό των χωρικών αρχών ή φορέων που πρόκειται να εµπλακούν στον σχεδιασµό στρατηγικών ΟΧΕ και το
επίπεδο εµπλοκής τους στην εφαρµογή στρατηγικών ΟΧΕ (συµµετοχή στην επιλογή των πράξεων ή στην ανάληψη πρόσθετων
καθηκόντων διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου της
εφαρµογής των στρατηγικών ΟΧΕ),
γ) τη διαβούλευση µε τις χωρικές αρχές ή φορείς για τον σχεδιασµό των ΟΧΕ, και τον καθορισµό του πεδίου εφαρµογής των
πράξεων που πρόκειται να στηριχθούν στο πλαίσιο του Προγράµµατος αρµοδιότητάς τους και την ωρίµανση των πράξεων,
δ) τη διαµόρφωση µεθοδολογίας και κριτηρίων επιλογής των
ΟΧΕ και των επιµέρους πράξεων,
ε) τις ενέργειες δηµοσιότητας και προώθησης των ΟΧΕ.
4. Οι χωρικές αρχές ή φορείς των συγκεκριµένων περιοχών
είναι οι αρµόδιοι φορείς για τον σχεδιασµό και την κατάρτιση των
ΟΧΕ. Ανάλογα µε το επίπεδο παρέµβασης, τέτοιες αρχές δύναται να είναι δηµοτικές αρχές, εταιρικά σχήµατα µε επικεφαλής
δηµοτική αρχή και Περιφέρειες, δίκτυα δήµων σε σχήµατα συµπράξεων που δηµιουργούν οι ίδιοι οι δήµοι, όταν η εφαρµογή
της ΟΧΕ αφορά σε περιοχή γειτονικών δήµων, όπουως επικεφαλήςτίθεταιένας από τους δήµους. Ο προσδιορισµός των επιλέξιµων περιοχών γίνεται κατόπιν διαδικασίας ανοιχτής πρόσκλησης
ή κατάλληλης τεκµηρίωσης για την ανάδειξη των περιοχών, την
οποία αποφασίζει η αρµόδια Διαχειριστική Αρχή για κάθε Πρόγραµµα.
5. Οι χωρικές αρχές ή φορείς κατά την κατάρτιση των ΟΧΕ
µπορούν να χρησιµοποιήσουν και υφιστάµενα στρατηγικά σχέδια, όπως τιςστρατηγικές ΟΧΕ-ΒΑΑ των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) της προγραµµατικής περιόδου
2014-2020, οι οποίες επικαιροποιούνται για την προγραµµατική
περίοδο 2021-2027, εφόσον το περιεχόµενό τους αξιολογηθεί
θετικά από τις Διαχειριστικές Αρχές. Οι δαπάνες για την κατάρτιση και τον σχεδιασµό των χωρικών στρατηγικών δύναται να
είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση από τα αντίστοιχα Προγράµµατα.
6. Η διαβούλευση που διενεργείται σε τοπικό επίπεδο, στο
πλαίσιο της κατάρτισης των ΟΧΕ και των ΟΧΕ-ΒΑΑ, υποστηρίζεται από µια συνεκτική οµάδα διοίκησης σε επίπεδο Περιφέρειας,
η οποία διασφαλίζει την άρτια προετοιµασία των εν λόγω στρατηγικών και ενδυναµώνει την πεποίθηση της «ιδιοκτησίας» των
στρατηγικών από τους δικαιούχους (ΟΤΑ). Η Κεντρική Ένωση
Δήµων Ελλάδος, µε την επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη της
Ελληνικής Εταιρειας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και
πόρους από την τεχνική βοήθεια, δύναται να παρέχει συστηµατική και οριζόντια υποστήριξη στους Δήµους και τους Ενδιάµεσους Φορείς που έχουν την ευθύνη υλοποίησης των ΟΧΕ-ΒΑΑ.
7. Οι στρατηγικές εγκρίνονται από τις αρµόδιες Διαχειριστικές
Αρχές. Ειδικώς οι στρατηγικές της προγραµµατικής περιόδου
2014-2020 που επικαιροποιούνται για την προγραµµατική πε-

ρίοδο 2021-2027 εγκρίνονται το αργότερο δεκαοκτώ (18) µήνες
µετά από την έγκριση των Περιφερειακών Προγραµµάτων.
8. Οι Διαχειριστικές Αρχές διασφαλίζουν, κατά την έγκριση
των στρατηγικών, την ύπαρξη ειδικής οµάδας στις χωρικές
αρχές για την παρακολούθηση της υλοποίησης των στρατηγικών. Οι ειδικές οµάδες υποστηρίζουν την έγκαιρη λήψη µέτρων
για την αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων που ανακύπτουν κατά
την υλοποίηση µιας στρατηγικής και την επιτάχυνση της υλοποίησής της.
9. Αν στη χωρική στρατηγική δεν περιλαµβάνεται κατάλογος
πράξεων που πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν, οι χωρικές αρχές
ή φορείς επιλέγουν τις πράξεις ή συµµετέχουν στην επιλογή
τους. Αν µια χωρική αρχή ή φορέας εκτελεί καθήκοντα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Διαχειριστικής Αρχής, εκτός αν
στα καθήκοντα περιλαµβάνεται µόνο η επιλογή των πράξεων, η
αρχή αυτή ορίζεται από τη Διαχειριστική Αρχή ως Ενδιάµεσος
Φορέας, σύµφωνα µε το άρθρο 13.
10. Για τα Προγράµµατα INTERREG, οι αρµόδιες εδαφικές
αρχές ή φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη στρατηγικών
εδαφικής ή τοπικής ανάπτυξης, ή που εµπλέκονται στην επιλογή
των πράξεων που πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο
των εν λόγω στρατηγικών, ή και τα δύο, εκπροσωπούν δύο (2)
τουλάχιστον συµµετέχουσες χώρες, εκ των οποίων η µία τουλάχιστον είναι κράτος µέλος. Στο ΣΔΕ κάθε Προγράµµατος INTERRREG καθορίζονται οι αρµοδιότητες της Διαχειριστικής
Αρχής και των κοινών οργάνων.
Άρθρο 26
Τοπική ανάπτυξη µε πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
1. Η τοπική ανάπτυξη µε την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
(ΤΑΠΤΟΚ) αποτελεί εργαλείο ολοκληρωµένης χωρικής ανάπτυξης για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση τοπικής στρατηγικής
και αντιµετώπισης των τοπικών κοινωνικών, περιβαλλοντικών και
οικονοµικών αναγκών, µε τη συµµετοχή των τοπικών φορέων και
της τοπικής κοινωνίας σε σαφώς προσδιορισµένες χωρικές ενότητες, εστιασµένες σε υποπεριφερειακές ζώνες. Στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ, στρατηγικές ΤΑΠΤΟΚ µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταµείο Συνοχής, το ΤΔΜ και το ΕΤΘΑΥ.
Στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ η υλοποίηση στρατηγικών LEADER/ΤΑΠΤΟΚ χρηµατοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ.
2. Οι Διαχειριστικές Αρχές των Προγραµµάτων ΕΣΠΑαποτελούν τις αρµόδιες Αρχές για τη διαχείριση, την παρακολούθηση
και τον έλεγχο της εφαρµογής των στρατηγικών ΤΑΠΤΟΚ στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Η Διαχειριστική Αρχή ΣΣ ΚΑΠ αποτελεί την
αρµόδια Αρχή για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον
έλεγχο της εφαρµογής των στρατηγικών LEADER/ΤΑΠΤΟΚ.
3. Αν µία στρατηγική στηρίζεται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το
ΤΔΜ ή από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΕΤΘΑΥ ή από το ΕΤΠΑ, το
ΕΚΤ+, το ΤΔΜ και το ΕΤΘΑΥ, οι αρµόδιες Διαχειριστικές Αρχές
των Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ συνεργάζονται για την κατάρτιση
κοινής πρόσκλησης και τη συγκρότηση Κοινής Επιτροπής για την
παρακολούθηση της εφαρµογής της στρατηγικής.
Η πρόσκληση για την επιλογή στρατηγικών LEADER/ΤΑΠΤΟΚ
καταρτίζεται από την Διαχειριστική Αρχή ΣΣ ΚΑΠ.
4. Αν µία στρατηγική στηρίζεται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ στο
πλαίσιο ενός Περιφερειακού Προγράµµατος, η αρµόδια Διαχειριστική Αρχή καταρτίζει µία πρόσκληση για το σύνολο των
πόρων.
5. Οι αρµόδιες Διαχειριστικές Αρχές των Προγραµµάτων του
ΕΣΠΑ µπορούν να επιλέξουν ένα από τα οικεία Ταµεία ως το επικεφαλής Ταµείο, καθώς και να επιλέξουν ένα από τα εν λόγω Ταµεία για τη χρηµατοδότηση του συνόλου των δαπανών για τις
δραστηριότητες προετοιµασίας, διαχείρισης και συντονισµού
που αναφέρονται στις περ. α) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 34
του Κανονισµού σε σχέση µε τις εν λόγω στρατηγικές. Στην περίπτωση αυτή ως επικεφαλής Ταµείο επιλέγεται το Ταµείο που
εισφέρει τους περισσότερους πόρους στο ΤΑΠΤΟΚ.
6. Οι κανόνες του επικεφαλής Ταµείου εφαρµόζονται στην εν
λόγω στρατηγική, µε την επιφύλαξη του πεδίου εφαρµογής και
των κανόνων επιλεξιµότητας κάθε Ταµείου που συµµετέχει στη
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χρηµατοδότηση της στρατηγικής. Οι Διαχειριστικές Αρχές των
άλλων Ταµείων βασίζονται σε αποφάσεις και διαχειριστικές επαληθεύσεις που πραγµατοποιεί η αρµόδια Διαχειριστική Αρχή του
επικεφαλής Ταµείου. Η Διαχειριστική Αρχή του επικεφαλής Ταµείου παρέχει στις Διαχειριστικές Αρχές των άλλων Ταµείων τις
απαραίτητες πληροφορίες για την παρακολούθηση και την καταβολή των πληρωµών, σύµφωνα µε τους κανόνες που ορίζονται
στους ειδικούς Κανονισµούς για το συγκεκριµένο Ταµείο.
7. Οι Οµάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) είναι υπεύθυνες για τον
σχεδιασµό, την κατάρτιση και την υλοποίηση των στρατηγικών
τοπικής ανάπτυξης και πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές των
τοπικών ενδιαφερόµενων µερών. Τέτοιες οµάδες µπορούν να
συγκροτούν ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού ή και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισµοί και ενώσεις αυτών, επιστηµονικοί φορείς, επιµελητήρια, καθώς και φορείς συλλογικών, κοινωνικών,
περιβαλλοντικών και οικονοµικών συµφερόντων, υπό την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται στη συγκεκριµένη περιοχή παρέµβασης των στρατηγικών.
8. Οι τοπικοί εταίροι της παρ. 7 µπορούν να συµπράττουν σε
µία νοµική οντότητα, η µορφή της οποίας επιλέγεται ανάλογα µε
το πλαίσιο της σύµπραξης. Εναλλακτικά, οι τοπικοί εταίροι µπορούν να συγκροτούν Επιτροπή για τη λήψη αποφάσεων ή την
επιλογή των έργων και να επιλέγουν έναν εταίρο µε διοικητική
ικανότητα ως «υπόλογο φορέα» για νοµικούς και διοικητικούς
σκοπούς. Οι ΟΤΔ, ανεξαρτήτως µορφής, είναι ανοιχτές και διαφανείς και λογοδοτούν τόσο στον τοπικό πληθυσµό όσο και στις
Διαχειριστικές Αρχές των Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ ή του ΣΣ
ΚΑΠ που τις χρηµατοδοτούν.
9. Οι ΟΤΔ εκτελούν αποκλειστικά τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 33 του Κανονισµού.
10. Αν οι ΟΤΔ έχουν καθήκοντα που δεν καλύπτονται από την
παρ. 9, και τα οποία εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Διαχειριστικής Αρχής, αυτές οι ΟΤΔ ορίζονται από τη Διαχειριστική Αρχή
του Προγράµµατος ή τη Διαχειριστική Αρχή του ΣΣ ΚΑΠ ως Ενδιάµεσοι Φορείς, σύµφωνα µε τους ειδικούς κανόνες του κάθε
ταµείου. Ο ορισµός των ΟΤΔ ως Ενδιάµεσων Φορέων διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 13.
11. Η ΟΤΔ µπορεί να είναι δικαιούχος και να υλοποιεί πράξεις
σύµφωνα µε την οικεία στρατηγική, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζει την τήρηση της αρχής του διαχωρισµού των καθηκόντων.
Άρθρο 27
Μηχανισµοί χρηµατοδότησης
1. Για τη διαχείριση του Μηχανισµού «Συνδέοντας την Ευρώπη/Connecting Europe Facility» (MΣΕ/CEF), που χρηµατοδοτεί
δράσεις Διευρωπαϊκού Δικτύου στους τοµείς των µεταφορών,
της ενέργειας και του ψηφιακού τοµέα, εφαρµόζονται όσα προβλέπονται στο άρθρο 42 του ν. 4314/2014 (Α’ 265).
2. Για την εφαρµογή του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), εθνικό σηµείο επαφής
είναι η Ειδική Υπηρεσία Προγραµµατισµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηµατοδοτικών Μηχανισµών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ), η
οποία έχει συσταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 53Α του ν. 4314/2014.
3. Για την εφαρµογή του ΧΜ ΕΟΧ, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Oι παρ. 1 και 4του άρθρου 34 του παρόντος εφαρµόζονται
και για την Ειδική Υπηρεσία Προγραµµατισµού, Συντονισµού και
Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηµατοδοτικών Μηχανισµών Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ) του άρθρου 53Α του ν. 4314/2014. Στις διαχειριστικές αρµοδιότητες
του/της προϊσταµένου/ης της ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ περιλαµβάνεται, επίσης, η υπογραφή των εγγράφων προς όργανα του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού µε τις απόψειςτης Yπηρεσίας που αφορούν
τα προγράµµατα αρµοδιότητάς της.
β) Τα άρθρα 42, 60 και 61 εφαρµόζονται αναλόγως και για τις
δράσεις που χρηµατοδοτούνται από τον ΧΜ ΕΟΧ.
γ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού για το τµήµα της εθνικής
χρηµατοδότησης του ΧΜ ΕΟΧ διενεργούνται µέσω του Κεντρικού Λογαριασµού.
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δ) Τα καθήκοντα της Αρχής Πιστοποίησης, όπως ορίζονται
κάθε φορά στον κανονισµό για την εφαρµογή του ΧΜ ΕΟΧ και
στο εθνικό σύστηµα διαχείρισης ΧΜ ΕΟΧ, ασκεί η Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων» του άρθρου 14.
ε) Τα καθήκοντα της Αρχής Ελέγχου, όπως ορίζονται κάθε
φορά στον κανονισµό για την εφαρµογή του ΧΜ ΕΟΧ και στο
εθνικό σύστηµα διαχείρισης ΧΜ ΕΟΧ, ασκεί η Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) του άρθρου 17.
στ) Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ µπορείνα ορίζονται οι Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος και της ΜΟΔ ΑΕ, οι οποίες αναλαµβάνουν την υλοποίηση
συγκεκριµένων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας του ΧΜ ΕΟΧ
σε εθνικό επίπεδο.
ζ) Οι περ. α) και β) της παρ. 23 και οι παρ. 26 και 27 του άρθρου 65 εφαρµόζονται αναλογικά και για τις δράσεις που χρηµατοδοτούνται από την τεχνική βοήθεια, το ταµείο διµερών
σχέσεων, και το διαχειριστικό κόστος των προγραµµάτων του
ΧΜ ΕΟΧ.
4. Για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής
στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) για τους απολυµένους εργαζόµενους 2021-2027, το οποίο ιδρύθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΕ)
2021/691 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
28ης Απριλίου 2021 (L 153) και δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει
στήριξη σε απολυµένους εργαζόµενους και αυτοαπασχολούµενους, των οποίων η επαγγελµατική δραστηριότητα έπαυσε κατά
τη διάρκεια µεγάλων γεγονότων αναδιαρθρώσεων, ισχύουν τα
ακόλουθα:
α) Εθνική Αρχή Συντονισµού της εφαρµογής του ΕΤΠ 20212027 και Διαχειριστική Αρχή είναι το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και συγκεκριµένα η Επιτελική Δοµή
ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
β) Τα καθήκοντα της Αρχής Πιστοποίησης για το ΕΤΠ 20212027, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 23 του Κανονισµού
(EE) 2021/691, αναλαµβάνει η Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων» του άρθρου 14.
γ) Τα καθήκοντα της Αρχής Ελέγχου, σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 23 του Κανονισµού (EE) 2021/691, αναλαµβάνει η
Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) του άρθρου 17.
5. Η ΕΑΣ, σε συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού
του Ταµείου Ανάκαµψης του Υπουργείου Οικονοµικών, µεριµνά
για τον συντονισµό, τη συµπληρωµατικότητα και τη συνοχή µεταξύ των Προγραµµάτων 2021-2027 που χρηµατοδοτούνται από
τα Ταµεία και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) που χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ανάκαµψης
και Ανθεκτικότητας (RRF).
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
Άρθρο 28
Θεµατικά δίκτυα
1. Η ΕΑΣ οργανώνει και συντονίζει τη λειτουργία θεµατικών δικτύων, στα οποία συµµετέχουν οι Υπηρεσίες της, εκπρόσωποι
των Διαχειριστικών Αρχών, των Ενδιάµεσων Φορέων και Επιτελικών Δοµών σχετικών µε το αντικείµενο του δικτύου, καθώς και,
κατά περίπτωση, εκπρόσωποι κοινωνικοοικονοµικών εταίρων και
µεγάλων δικαιούχων, εκπρόσωποι ΟΤΑ, Οµάδων Τοπικής Δράσης, αστικών αρχών και φορέων υλοποίησης ΟΧΕ και εκπρόσωποι άλλων αρµόδιων για το εκάστοτε αντικείµενο υπηρεσιών.
2. Κατά την προγραµµατική περίοδο 2021-2027 συγκροτούνται
θεµατικά δίκτυα µε αντικείµενα την έξυπνη εξειδίκευση, τα χρηµατοδοτικά εργαλεία και τις κρατικές ενισχύσεις, το περιβάλλον
και την πολιτική προστασία, τη χωρική ανάπτυξη, τον συντονισµό
δράσεων ΕΚΤ+, την αξιολόγηση, τα θέµατα αναπηρίας, την επικοινωνία, το Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και τις δηµόσιες συµβάσεις. Δύναται να συγκροτούνται και θεµατικά
δίκτυα µε διαφορετικά αντικείµενα που σχετίζονται µε την εφαρ-
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µογή των Προγραµµάτων.
3. Μεταξύ των Διαχειριστικών Αρχών των Προγραµµάτων του
ΕΣΠΑ, υπό τον συντονισµό της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΕΥΘΥΠΣ) της ΕΑΣ,
συγκροτείται και λειτουργεί εσωτερικό δίκτυο συνεργασίας µε
αντικείµενο την πρόληψη και καταπολέµηση της απάτης στην
προγραµµατική περίοδο 2021-2027.
4. Στόχος της λειτουργίας των θεµατικών δικτύων είναι η διασφάλιση της συνοχής και του συντονισµού της διαχείρισης των
πόρων των σχετικών Ταµείων, η επίτευξη κοινής αντίληψης επί
συναφών θεµάτων, καθώς και η ανταλλαγή εµπειριών, γνώσεων
και καλών πρακτικών. Προς τον σκοπό αυτό, τα θεµατικά δίκτυα
συνεδριάζουν τουλάχιστον µία φορά το έτος και µεριµνούν για
τη διάχυση των αποτελεσµάτων των εργασιών τους. Τα θεµατικά
δίκτυα, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, δύνανται να επεξεργάζονται και να εισηγούνται στην ΕΑΣ τη λήψη µέτρων για
την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των Προγραµµάτων στα αντικείµενα των δικτύων.
5. Στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ συγκροτείται και λειτουργεί Εθνικό
Δίκτυο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, σύµφωνα µε το άρθρο
126 του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Άρθρο 29
Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραµµάτων 2021-2027
(πλην των Προγραµµάτων INTERREG)
1. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης των Προγραµµάτων 20212027 (πλην των Προγραµµάτων INTERREG) έχουν ως αποστολή
την παρακολούθηση της υλοποίησης των οικείων Προγραµµάτωνκαι ασκούντα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 40
του Κανονισµού.
2. Επιτροπή Παρακολούθησης συγκροτείται για κάθε Τοµεακό
και Περιφερειακό Πρόγραµµα, έπειτα από εισήγηση της αρµόδιας Διαχειριστικής Αρχής, εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης µε την οποία εγκρίνεται το
Πρόγραµµα.
Για τα τρία Προγράµµατα ΤΑΜΕΥ συγκροτείται µία Επιτροπή
Παρακολούθησης.
3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από εκπροσώπους της Διαχειριστικής Αρχής του οικείου Προγράµµατος, της
ΕΑΣ, της Λογιστικής Αρχής, των επιτελικών ή άλλων υπηρεσιακών δοµών του τοµέα πολιτικής του οικείου Προγράµµατος, εκπροσώπους των Ενδιάµεσων Φορέων του Προγράµµατος,
εφόσον έχουν οριστεί, εκπροσώπους φορέων που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεµελιωδών
δικαιωµάτων, των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία, της ισότητας των φύλων και της καταπολέµησης των διακρίσεων, εκπροσώπους δηµόσιων αρχών και αρµόδιων φορέων για θέµατα
προστασίας του περιβάλλοντος, πολιτισµού, τουρισµού, κρατικών ενισχύσεων, έρευνας και καινοτοµίας, υγείας, αγροτικής
ανάπτυξης, δηµόσιας διοίκησης καιτοπικής αυτοδιοίκησης,
καθώς καιεκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και
της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας, της ΜΟΔ ΑΕ, των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων και αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚοιΠ) υπό την έννοια της περ. α)
της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 4873/2021 (Α’ 248).
Κάθε µέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης έχει µία ψήφο και
µπορεί να εισηγείται θέµατα για την ηµερήσια διάταξη.
4. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συµµετέχουν επίσης εκπρόσωποι της Αρχής Ελέγχου, της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Επενδύσεων, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και εκπρόσωποι άλλων φορέων χωρίς δικαίωµα ψήφου. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µετέχουν µε ρόλο παρατηρητή και συµβουλευτικά,
επίσης χωρίς δικαίωµα ψήφου. Για τα Προγράµµατα που λαµβάνουν στήριξη από τα ΤΑΜΕΥ, στις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης
µπορούν
να
συµµετέχουν
σχετικοί
αποκεντρωµένοι οργανισµοί, καθώς και σχετικοί διεθνείς οργα-

νισµοί και ΟΚοιΠ, όπως οργανώσεις προσφύγων και µεταναστών.
5. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι το αρµόδιο όργανο στο οποίο υπάγεται η Διαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος. Ειδικά για τα Προγράµµατα ΤΑΜΕΥ, Πρόεδρος της
Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Γενικός Γραµµατέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
6. Στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Προγραµµάτων συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ ή εκπρόσωπός του.
7. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει µία (1) τουλάχιστον φορά τον χρόνο και εξετάζει όλα τα ζητήµατα που επηρεάζουν την πρόοδο του Προγράµµατος ως προς την επίτευξη των
στόχων. Οι αποφάσεις είναι δυνατόν να λαµβάνονται και µέσω
γραπτής διαδικασίας, που πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά στην
επιχειρησιακή πλατφόρµα «ΔΙΑΥΛΟΣ».
8. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης µπορεί
να προσκληθούν εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα.
9. Κάθε Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό
κανονισµό της, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, διατάξεων
σχετικά µε την πρόληψη κάθε σύγκρουσης συµφερόντων και την
εφαρµογή της αρχής της διαφάνειας, κατόπιν εισήγησης της
Διαχειριστικής Αρχής του οικείου Προγράµµατος και σύµφωνα
µε τις οδηγίες της ΕΑΣ. Ο εσωτερικός κανονισµός ρυθµίζει την
άσκηση του δικαιώµατος ψήφου και κάθε θέµα σχετικό µε τη διαδικασία στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
10. Ο κατάλογος των µελών της Επιτροπής Παρακολούθησης,
ο εσωτερικός κανονισµός της, καθώς και οι πληροφορίες και τα
δεδοµένα παρουσιάζονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και
δηµοσιεύονται στον ιστότοπο της Διαχειριστικής Αρχής όπου
διατίθενται πληροφορίες σχετικά µε το Πρόγραµµα.
Άρθρο 30
Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραµµάτων
INTERREG 2021-2027
1. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης των Προγραµµάτων INTERREG έχουν ως αποστολή την παρακολούθηση της υλοποίησης
των Προγραµµάτων και ασκούν τα καθήκοντα που προβλέπονται
στο άρθρο 30 του Κανονισµού INTERREG, καθώς και τα καθήκονταγια την επιλογή των πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο
22 του Κανονισµού INTERREG.
2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης για κάθε Πρόγραµµα INTERREG συγκροτείται εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης στα κράτη µέλη της απόφασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την έγκριση του Προγράµµατος.
3. Η σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης συµφωνείται
από τα κράτη µέλη και, κατά περίπτωση, τις άλλες χώρες που
συµµετέχουν στο Πρόγραµµα INTERREG και εξασφαλίζει την
ισόρροπη εκπροσώπηση των προβλεπόµενων στο άρθρο 29 του
Κανονισµού INTERREG φορέων. Η ελληνική πλευρά εκπροσωπείται από τον Ειδικό Γραµµατέα Διαχείρισης Προγραµµάτων
ΕΤΠΑ και ΤΣ, ο οποίος επικουρείται από την Ειδική Υπηρεσία INTERREG 2021-2027.
4. Κάθε Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό
κανονισµό της. Ο εσωτερικός κανονισµός της Επιτροπής Παρακολούθησης και, κατά περίπτωση, της Επιτροπής Καθοδήγησης
που δύναται να συγκροτηθεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 9, προβλέπει, µεταξύ άλλων, διατάξεις για την αποφυγή
κάθε κατάστασης σύγκρουσης συµφερόντων κατά την επιλογή
των πράξεων INTERREG 2021-2027, καθώς και διατάξεις σχετικά
µε τα δικαιώµατα ψήφου και τους κανόνες συµµετοχής στις συνεδριάσεις.
5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει µία (1) τουλάχιστον φορά τον χρόνο και εξετάζει όλα τα ζητήµατα που επηρεάζουν την πρόοδο του Προγράµµατος προς την επίτευξη των
στόχων του.
6. Η Διαχειριστική Αρχή δηµοσιεύει τον εσωτερικό κανονισµό
της Επιτροπής Παρακολούθησης, τον κατάλογο των µελών της,
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καθώς και σύνοψη των στοιχείων και των πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων, που εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης στον ιστότοποτης Διαχειριστικής
Αρχήςόπου διατίθενται πληροφορίες σχετικά µε τα Προγράµµατα INTERREG.
Άρθρο 31
Επιτροπή Παρακολούθησης ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 έχει ως
αποστολή την παρακολούθηση της υλοποίησης του ΣΣ ΚΑΠ και
ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 124 του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ.
2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκροτείται για το ΣΣ ΚΑΠ,
έπειτα από εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής ΣΣ ΚΑΠ, εντός
τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης µε την οποία εγκρίνεται το ΣΣ ΚΑΠ.
3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από εκπροσώπους της Διαχειριστικής Αρχής του ΣΣ ΚΑΠ, της Εθνικής Αρχής
Συντονισµού, της Αρχής Διαπίστευσης, του Οργανισµού Πληρωµών, των Ενδιάµεσων Φορέων του ΣΣ ΚΑΠ, εφόσον έχουν οριστεί, εκπροσώπους φορέων που είναι υπεύθυνοι για την
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεµελιωδών δικαιωµάτων, των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία, της ισότητας
των φύλων και της καταπολέµησης των διακρίσεων, εκπροσώπους δηµόσιων αρχών και αρµόδιων φορέων για περιβαλλοντικά
και κλιµατικά θέµατα, για θέµατα πολιτισµού, τουρισµού, κρατικών ενισχύσεων, έρευνας και καινοτοµίας, εκπροσώπους της
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης
Δήµων Ελλάδας, της ΜΟΔ ΑΕ, των οικονοµικών και κοινωνικών
εταίρων, συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του γεωργικού τοµέα και αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚοιΠ), υπό την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου
4 του ν. 4873/2021 (Α’ 248). Κάθε µέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης έχει µία ψήφο και µπορεί να εισηγείται θέµατα για την
ηµερήσια διάταξη.
4. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συµµετέχουν,επίσης, εκπρόσωποι του Οργανισµού Πιστοποίησης, της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας, του οµίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
και εκπρόσωποι άλλων φορέων χωρίς δικαίωµα ψήφου. Εκπρόσωποι της Επιτροπής µετέχουν µε ρόλο παρατηρητή και συµβουλευτικά, επίσης χωρίς δικαίωµα ψήφου.
5. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι το αρµόδιο όργανο στο οποίο υπάγεται η Διαχειριστική Αρχή του ΣΣ
ΚΑΠ.
6. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει τουλάχιστον µία
(1) φορά τον χρόνο και εξετάζει όλα τα ζητήµατα που επηρεάζουν την πρόοδο του ΣΣ ΚΑΠ προς την επίτευξη των αριθµητικών
του στόχων. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης
είναι δυνατόν να λαµβάνονται και µέσω γραπτής διαδικασίας,
που πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά στην επιχειρησιακή πλατφόρµα «ΔΙΑΥΛΟΣ».
7. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης µπορεί
να προσκληθούν εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα.
8. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, διατάξεων
σχετικά µε την πρόληψη κάθε σύγκρουσης συµφερόντων και την
εφαρµογή της αρχής της διαφάνειας, κατόπιν εισήγησης της
Διαχειριστικής Αρχής του ΣΣ ΚΑΠ. Ο εσωτερικός κανονισµός
ρυθµίζει την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου και τις λεπτοµέρειες της διαδικασίας στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
9. Ο κατάλογος των µελών της Επιτροπής Παρακολούθησης,
ο εσωτερικός κανονισµός της, καθώς και οι πληροφορίες και τα
δεδοµένα παρουσιάζονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και
δηµοσιεύονται στον ιστότοπο της Διαχειριστικής Αρχής του ΣΣ
ΚΑΠ.
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Άρθρο 32
Συµβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισµού
Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων
1. Το Συµβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισµού Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων έχει ως αποστολή τον συντονισµό των ταµείων και των συνεργειών και της συµπληρωµατικότητάς τους
για την επίτευξη των στόχων των αναπτυξιακών παρεµβάσεων
της προγραµµατικής περιόδου 2021-2027. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί:
(α) Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των Προγραµµάτων, την
πρόοδο επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτικών στόχωντους,
καθώς και τη συµβολή τους στην αποτελεσµατική υλοποίηση των
στρατηγικών επιλογών που περιλαµβάνονται στις αναπτυξιακές
παρεµβάσεις 2021-2027,
(β) την πορεία υλοποίησης των εφαρµοζόµενων πολιτικών και
διαµορφώνει προτάσεις για τον συντονισµό τους και την ευρεία
εφαρµογή τους,
(γ) την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών για τη διασφάλιση του συντονισµού και της συµπληρωµατικότητας των δράσεων εσωτερικά µεταξύ των Ταµείων, καθώς και µε το ΕΓΤΕ, το
ΕΓΤΑΑ και το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.
2. Πρόεδρος του Συµβουλίου Παρακολούθησης και Συντονισµού Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων είναι ο αρµόδιος για θέµατα
ΕΣΠΑ Υπουργός και αναπληρωτής του ο Γενικός Γραµµατέας
Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
3. Το Συµβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισµού Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων αποτελείται από τους προέδρους των Επιτροπών
Παρακολούθησης
των
Προγραµµάτων
που
συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία την περίοδο 2021-2027,
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΣΣ ΚΑΠ
2023-2027, Γενικούς ή Ειδικούς Γραµµατείς αρµόδιων Υπουργείων, εκπροσώπους της ΕΑΣ, της ΛογιστικήςΑρχής, των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας, της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας, της ΜΟΔ
ΑΕκαι αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών
(ΟΚοιΠ),υπό την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 4873/2021 (Α’ 248), οι οποίοι µπορούν να εισηγούνται θέµατα
για την ηµερήσια διάταξη. Στο Συµβούλιο συµµετέχουν, χωρίς
δικαίωµα ψήφου, εκπρόσωποι της Αρχής Ελέγχου, της Γενικής
Διεύθυνσης Δηµοσίων Επενδύσεων, της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού Ταµείου Ανάκαµψης (ΕΥΣΤΑ) του Υπουργείου Οικονοµικών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων.
4. Το Συµβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισµού Αναπτυξιακών Παρεµβάσεωνσυγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με την ίδια απόφαση δύναται να
προβλέπεται η συµµετοχή εκπροσώπων φορέων χωρίς δικαίωµα
ψήφου, επιπλέον των ανωτέρω οριζοµένων.
5. Οι αποφάσεις του Συµβουλίου είναι δυνατόν να λαµβάνονται
και µέσω γραπτής διαδικασίας, που πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά στην επιχειρησιακή πλατφόρµα «ΔΙΑΥΛΟΣ».
6. Το Συµβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισµού Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισµό,
µετά από εισήγηση της Εθνικής Αρχής Συντονισµού. Συνεδριάζει
µετά από πρόσκληση του προέδρου του, µία (1) τουλάχιστον
φορά τον χρόνο. Στις συνεδριάσεις του µπορεί να προσκληθούν
ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά,
κοινωνικά και λοιπά θέµατα.
7. Το Συµβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισµού Αναπτυξιακών Παρεµβάσεωνυποστηρίζεται από την ΕΑΣ, η οποία, στο
πλαίσιο αυτό, είναι αρµόδια για την προετοιµασία της απαραίτητης τεκµηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, της ηµερήσιας διάταξης, των συµπερασµάτων και των πρακτικών των
συνεδριάσεων, καθώς και για την εφαρµογή των αποφάσεών
του.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 33
Θέµατα προσωπικού
1. Για τα θέµατα προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος και της Κεντρικής
Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ εφαρµόζονται τα άρθρα 34 έως 40 του
ν. 4314/2014 (Α’ 265), οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες
πράξεις, καθώς και οι λοιπές ειδικότερες διατάξεις που αφορούν
στα θέµατα προσωπικού του ν. 4314/2014, κατά παρέκκλιση
άλλων γενικών ή ειδικών σχετικών διατάξεων και µε την επιφύλαξη του άρθρου 11 του ν. 4872/2021 (Α’ 247) για τα θέµατα σχετικά µε τη στελέχωση και την επιλογή και ανάθεση καθηκόντων
προϊσταµένων οργανικών µονάδων της Διαχειριστικής Αρχής του
Προγράµµατος«Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» (ΔΑ ΕΣΠΑΔΑΜ). Ειδικά για τα θέµατα επιλογής προσωπικού και στελέχωσης, καθώς και επιλογής και ανάθεσης καθηκόντων
προϊσταµένων οργανικών µονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων Μετανάστευσης και
Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ),εφαρµόζεται το άρθρο 76
του ν. 4375/2016 (Α’ 51).
2. Για θέµατα που αφορούν στις Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος και δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του, εφαρµόζεται, αναλόγως, ο Κώδικας Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007, Α’ 26).
3. Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
της ΜΟΔ ΑΕ, οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
έχουν ανανεωθεί δύο (2) τουλάχιστον φορές, ανεξάρτητα από
τους λόγους ανανέωσης, παρατείνονται µετά από τη λήξη τους
µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κλεισίµατος των ενταγµένων πράξεων των Προγραµµάτων ΕΣΠΑ 2021-2027, αποκλειοµένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως
συµβάσεων αορίστου χρόνου. Το αντικείµενο των υπηρεσιών
που παρέχει το προσωπικό µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσδιορίζεται µε απόφαση του ΔΣ της ΜΟΔ ΑΕ ανάλογα
µε τις υπηρεσιακές ανάγκες. Με όµοια απόφαση το προσωπικό
της παρούσας τοποθετείται στις οργανικές µονάδες της ΜΟΔ
ΑΕ.
4. α) Το προσωπικό που υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες του
παρόντος, στις Ειδικές Υπηρεσίες του
ν.
4314/2014 και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, µε απόσπαση ή µετακίνηση από άλλους φορείς του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και το προσωπικό που θα
αποσπασθεί ή θα µετακινηθεί σε αυτές από φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, πλην της ΜΟΔ ΑΕ, λαµβάνει τις µη µισθολογικές
παροχές της παρ. 1 του άρθρου 8 και των άρθρων 11 και 12 της
από 26.10.2021 Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας
της ΜΟΔ ΑΕ και του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζοµένων της,
καθώς και κάθε µεταγενέστερης Επιχειρησιακής Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας. Οι εν λόγω παροχές παρέχονται µε τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις που τις λαµβάνουν και οι εργαζόµενοι στη ΜΟΔ ΑΕ.
β) Οι εν λόγω παροχές καλύπτονται µε επιχορήγηση από το
συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς
και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και καταβάλλονται από τη ΜΟΔ ΑΕ.
γ) Η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται για τις µη µισθολογικές
παροχές της περ. α), για τα έτη 2021 και 2022 που καλύπτει η
από 26.10.2021 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας της
ΜΟΔ ΑΕ και του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζοµένων της.
5. α) Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) που δεν απασχολείται σε έργα συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ εγκρίνεται µε απόφαση του αρµοδίου
οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην
οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριµένα στοιχεία που δικαιολογούν την υπερωριακή εργασία. Στην απόφαση αυτήν καθορί-

ζονται ο αριθµός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστηµα και οι
ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους, τηρουµένων των ορίων
των περ. 2 και 3 της παρ. Α’ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’
176) και δύναται να καταβάλλεται από τη ΜΟΔ ΑΕ, µε επιχορήγησή της από το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
β) Οι πιστώσεις για τη µισθοδοσία, την αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης, τυχόν επιπλέον ανταµοιβή σε περίπτωση επίτευξης στόχων, το ειδικό επίδοµα του άρθρου 21 του ν.
4469/2017 (Α’ 62) και λοιπές παροχές του προσωπικού της περ.
α) εγγράφονται σε ειδικό έργο συλλογικής απόφασης του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων.
6. Η παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«6. α) Ο προϊστάµενος της Ειδικής Υπηρεσίας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται αυτοδικαίως από τον υποδιευθυντή που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα
προϊσταµένου υποδιεύθυνσης στην Ειδική Υπηρεσία και εφόσον
ο τελευταίος δεν υφίσταται, από τον προϊστάµενο που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταµένου µονάδας στην
Ειδική Υπηρεσία. Το αρµόδιο όργανο (Υπουργός, Περιφερειάρχης, Γενικός ή Ειδικός Γραµµατέας) που εποπτεύει άµεσα την
Ειδική Υπηρεσία µπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταµένου
Ειδικής Υπηρεσίας που απουσιάζει ή κωλύεται, έναν από τους
προϊσταµένους των υποκείµενων µονάδων. Για την τοποθέτηση
αυτή, συνεκτιµώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της
υπηρεσιακής δραστηριότητας, η γνώση του αντικειµένου της
υπηρεσίας και οι διοικητικές ικανότητες προγραµµατισµού, συντονισµού, ανάληψης πρωτοβουλιών, λήψης αποτελεσµατικών
αποφάσεων και διαχείρισης κρίσεων.
β) Ο προϊστάµενος µονάδας Ειδικής Υπηρεσίας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται αυτοδικαίως από τον υπάλληλο που υπηρετεί περισσότερο χρόνο στη µονάδα. Αν
υπηρετούν περισσότεροι υπάλληλοι µε τον ίδιο χρόνο, αναπληρώνει αυτός που ορίζεται από τον προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας. Το αρµόδιο όργανο που εποπτεύει άµεσα την Ειδική
Υπηρεσία µπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταµένου µονάδας που απουσιάζει ή κωλύεται, έναν από τους υπαλλήλους της
µονάδας ή προϊστάµενο άλλης µονάδας. Για την τοποθέτηση
αυτή συνεκτιµώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της
υπηρεσιακής δραστηριότητας, η γνώση του αντικειµένου της µονάδας και οι εν γένει διοικητικές ικανότητες.
γ) Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταµένου Ειδικής Υπηρεσίας ή µονάδας, έως την τοποθέτηση νέου προϊσταµένου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, εφαρµόζονται οι περ. α) και β).
Ο αναπληρωτής προϊσταµένου οργανικής µονάδας κατά την παρούσα παράγραφο δικαιούται το προβλεπόµενο για τη θέση επίδοµα από την έναρξη της αναπλήρωσης.»
Άρθρο 34
Κατανοµή αρµοδιοτήτων σε επίπεδα διοίκησης
1. Στο πλαίσιο της οριοθέτησης των αρµοδιοτήτων των Ειδικών Υπηρεσιών που ασκούν καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής ή
Ενδιάµεσου Φορέα, οι αρµοδιότητες σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες, διαχωρίζονται και κατανέµονται ως εξής:
α) Στις αρµοδιότητες του άµεσα εποπτεύοντος οργάνου των
Ειδικών Υπηρεσιώντης παρ. 1 περιλαµβάνονται, ιδίως, οι εξής:
αα) Διαχειριστικές αρµοδιότητες:
i) Η έκδοση της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Προγράµµατος στην οποία προεδρεύει,
ii) η εισήγηση στην Επιτροπή Παρακολούθησης των κριτηρίων
ένταξης πράξεων στους άξονες προτεραιότητας του Προγράµµατος,
iii) η έγκριση της εξειδίκευσης του Προγράµµατος και του προγραµµατισµού των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων
χρηµατοδότησης, καθώς και η έκδοση των προσκλήσεων,
iv) η έκδοση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων, των αποφάσεων ανάκλησης ένταξης, των αποφάσεων ολοκλήρωσης και
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των αποφάσεων απόρριψης προτάσεων για το Πρόγραµµα, σε
συνέχεια προηγούµενης εισήγησης του προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσίας,
v) η έκδοση αποφάσεων δηµοσιονοµικών διορθώσεων και ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
αβ) Λοιπές γενικές αρµοδιότητες:
i) Η διαµόρφωση και η επικαιροποίηση σε ετήσια βάση του
προγραµµατισµού των δραστηριοτήτων και του συντονισµού της
λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας και η θέσπιση ποιοτικών και
ποσοτικών στόχων,
ii) η διασφάλιση ότι το πρόγραµµακαι οι δραστηριότητες της
Ειδικής Υπηρεσίας συµβαδίζουν µε τον προγραµµατισµό και
τους τεθέντες στόχους, καθώς και ο έλεγχος και η εποπτεία των
δραστηριοτήτων αυτών,
iii) η υπογραφή απαντήσεων στις αιτήσεις επανεξέτασης ή
αναφορές παραπόνων πολιτών ή νοµικών προσώπων κατά ενεργειών ή παραλείψεων της Ειδικής Υπηρεσίας,
iv) η έκδοση των αποφάσεων µετακίνησης εντός και εκτός
έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό ή εξωτερικό του
προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς και η έγκριση των
σχετικών δαπανών,
v) η χορήγηση αδειών στον προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας,
vi) η απόφαση σύστασης, συγκρότησης και ορισµού µελών
των συλλογικών οργάνων, επιτροπών και οµάδων εργασίας
χωρίς αµοιβή για θέµατα που άπτονται περισσοτέρων της µίας
Ειδικής Υπηρεσίαςπου υπάγονται σε αυτόν.
β) Στις αρµοδιότητες του προϊσταµένου των Ειδικών Υπηρεσιών της παρ. 1 περιλαµβάνονται, ιδίως, οι εξής:
βα) Διαχειριστικές αρµοδιότητες:
i) Η εισήγηση προς έγκριση από το αρµόδιο όργανο που εποπτεύει την Ειδική Υπηρεσία, της εξειδίκευσης του Προγράµµατος
και του προγραµµατισµού των προσκλήσεων για την υποβολή
προτάσεων χρηµατοδότησης,
ii) η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων ένταξης πράξεων και των τροποποιήσεών τους, των αποφάσεων ανάκλησης
ένταξης, των αποφάσεων ολοκλήρωσης, καθώς και των αποφάσεων για απόρριψη προτάσεων για το Πρόγραµµα και για τις
πράξεις για τις οποίες η Ειδική Υπηρεσία ασκεί καθήκοντα Ενδιάµεσου Φορέα,
iii) οι απαντήσεις σε ερωτήµατα για την έννοια των διατάξεων
που αφορούν σε θέµατα της Ειδικής Υπηρεσίας, για τα οποία
υπάρχουν νοµολογιακές λύσεις ή είναι δεδοµένη η πρακτική της
Υπηρεσίας, καθώς και οι απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών ή υπαλλήλων, µε τις οποίες παρέχονται πληροφορίες,
iv) οι απαντήσεις σε πορίσµατα ελέγχου των εθνικών και ενωσιακών ελεγκτικών οργάνων και λοιπών αρµόδιων φορέων,
v) η υπογραφή εγγράφων που αφορούν στον προγραµµατισµό
και συντονισµό των δραστηριοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας,
καθώς και στην εφαρµογή και εξειδίκευση, όπου απαιτείται, των
απαραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για τη
σωστή λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας,
vi) η υπογραφή των εγγράφων προς όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µε τις απόψεις της Ειδικής Υπηρεσίας που αφορούν στο
Πρόγραµµα αρµοδιότητάς της.
ββ) Λοιπές γενικές αρµοδιότητες:
i) Η υπογραφή εγγράφων επί θεµάτων προσωπικού, όπως επί
θεµάτων διοικητικών, οικονοµικών, εκπαίδευσης και οργάνωσης,
τα οποία δεν περιλαµβάνονται στις αρµοδιότητες του εποπτεύοντος οργάνου των Ειδικών Υπηρεσιών,
ii) η υπογραφή εγγράφων µε τα οποία ζητείται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες ο ορισµός εκπροσώπων ως µελών σε συλλογικά
όργανα ή ειδικές οµάδες εργασίας,
iii) η απόφαση σύστασης, συγκρότησης και ορισµού µελών
των συλλογικών οργάνων, επιτροπών και οµάδων εργασίας,
χωρίς αµοιβή, για θέµατα της αρµοδιότητάς του,
iv) η έκδοση αποφάσεων µετακίνησης εκτός έδρας των προϊσταµένων µονάδων και των υπαλλήλων, στο εσωτερικό ή εξωτερικό για υπηρεσία, των αποφάσεων χορήγησης άδειας στους
υπαλλήλους αυτούς για εκπαίδευση ή µετεκπαίδευση στο εσω-
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τερικό ή εξωτερικό, καθώς και η έγκριση των σχετικών δαπανών,
v) η χορήγηση αδειών στους προϊσταµένους των µονάδων και
στους υπαλλήλους.
2. Στο πλαίσιο της οριοθέτησης των αρµοδιοτήτων των λοιπών
Ειδικών Υπηρεσιών του παρόντος, οι αρµοδιότητες διαχωρίζονται και κατανέµονται ως εξής:
α) Στις αρµοδιότητες του εποπτεύοντος οργάνου των λοιπών
Ειδικών Υπηρεσιών περιλαµβάνονται, ιδίως, τα εξής:
αα) Η διαµόρφωση και η επικαιροποίηση σε ετήσια βάση του
προγραµµατισµού των δραστηριοτήτων και του συντονισµού της
λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας και η θέσπιση ποιοτικών και
ποσοτικών στόχων,
αβ) η διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες της Ειδικής Υπηρεσίας συµβαδίζουν µε τον προγραµµατισµό και τους τεθέντες
στόχους, καθώς και ο έλεγχος και η εποπτεία των δραστηριοτήτων αυτών,
αγ) η υπογραφή απαντήσεων στις αιτήσεις επανεξέτασης ή
αναφορές παραπόνων πολιτών ή νοµικών προσώπων κατά ενεργειών ή παραλείψεων της Ειδικής Υπηρεσίας,
αδ) η έκδοση των αποφάσεων µετακίνησης εντός και εκτός
έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό ή εξωτερικό του
προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς και η έγκριση των
σχετικών δαπανών,
αε) η χορήγηση αδειών στον προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας.
β) Στις αρµοδιότητες των προϊσταµένων των λοιπών Ειδικών
Υπηρεσιών περιλαµβάνονται, ιδίως, οι εξής:
βα) Οι απαντήσεις σε ερωτήµατα για την έννοια των διατάξεων
που αφορούν σε θέµατα της Ειδικής Υπηρεσίας τους, για τα
οποία υπάρχουν νοµολογιακές λύσεις ή είναι δεδοµένη η πρακτική της Υπηρεσίας, καθώς και οι απαντήσεις σε αιτήσεις υπηρεσιών πολιτών ή υπαλλήλων µε τις οποίες παρέχονται
πληροφορίες,
ββ) οι απαντήσεις σε πορίσµατα ελέγχου των εθνικών και ενωσιακών ελεγκτικών οργάνων και λοιπών αρµόδιων φορέων,
βγ) η υπογραφή εγγράφων που αφορούν στον προγραµµατισµό και συντονισµό των δραστηριοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας,
καθώς και στην εφαρµογή και εξειδίκευση, όπου απαιτείται, των
απαραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για τη
σωστή λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας,
βδ) η υπογραφή εγγράφων επί θεµάτων προσωπικού, όπως
επί θεµάτων διοικητικών, οικονοµικών, εκπαίδευσης καιοργάνωσης, τα οποία δεν περιλαµβάνονται στις αρµοδιότητες του εποπτεύοντος οργάνου της Ειδικής Υπηρεσίας,
βε) η υπογραφή εγγράφων µε τα οποία ζητείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες ο ορισµός εκπροσώπων ως µελών σε συλλογικά
όργανα ή ειδικές οµάδες εργασίας,
βστ) η απόφαση σύστασης, συγκρότησης και ορισµού µελών
των συλλογικών οργάνων, επιτροπών και οµάδων εργασίας,
χωρίς αµοιβή, για θέµατα της αρµοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας,
βζ) η έκδοση αποφάσεων µετακίνησης εκτός έδρας των προϊσταµένων µονάδων και των υπαλλήλων, στο εσωτερικό ή εξωτερικό για υπηρεσία, των αποφάσεων χορήγησης άδειας στους
υπαλλήλους αυτούς για εκπαίδευση ή µετεκπαίδευση στο εσωτερικό ή εξωτερικό, καθώς και η έγκριση των σχετικών δαπανών,
βη) η χορήγηση αδειών στους προϊσταµένους των µονάδων
και των στελεχών της.
3. Για τα Προγράµµατα ΤΑΜΕΥ, οι προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων εκδίδονται από τον Γενικό Γραµµατέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου.
4. Με απόφασή τους, οι προϊστάµενοι των Ειδικών Υπηρεσιών
µπορούν να µεταβιβάζουν όσες αρµοδιότητες του παρόντος άρθρου είναι αναγκαίες στους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων της Υπηρεσίας της οποίας προΐστανται, προκειµένου
αυτοί να ανταποκριθούν στους στόχους που τους τίθενται.
5. Οι παρ. 1, 2 και 4 εφαρµόζονται και για τις Ειδικές Υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για τη διαχείριση και εφαρµογή για το
ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 35
Εξειδίκευση Προγράµµατος
1. Η εξειδίκευση του Προγράµµατος αποτελεί το υποστηρικτικό εργαλείο για τον προγραµµατισµό και την έκδοση προσκλήσεων, την ένταξη των πράξεων και τη συνολική
παρακολούθηση της εφαρµογής του Προγράµµατος, και συµβάλλει στην αποτελεσµατική διαχείριση των Προγραµµάτων. Η
εξειδίκευση περιλαµβάνει ανά δράση/πρόσκληση, συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειµένου, τους ενδεικτικούς δικαιούχους, το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα, τους σχετικούς δείκτες και
τον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
2. Αρµόδια για την εξειδίκευση του Προγράµµατος, είναι η
Διαχειριστική Αρχή, λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις
προτεραιότητές του.
3. Κατά τη διαδικασία εξειδίκευσης των Προγραµµάτων, η Διαχειριστική Αρχή συνεργάζεται και συνεπικουρείται από τις Επιτελικές Δοµές και, ελλείψει αυτών, µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες
των Υπουργείων, οι οποίες υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη
Διαχειριστική Αρχή αµελλητί και το αργότερο εντός προθεσµίας
δύο (2) µηνών, από την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων που
τους απευθύνει η Διαχειριστική Αρχή. Όταν απαιτείται από τη
φύση του έργου ή των δικαιούχων, η Διαχειριστική Αρχή συνεργάζεται µε την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας για τα Τοµεακά
Προγράµµατα και µε τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων για τα
Περιφερειακά Προγράµµατα.
4. Το χρονοδιάγραµµα των προγραµµατισµένων προσκλήσεων
δηµοσιεύεται στον ιστότοπο της Διαχειριστικής Αρχής όπου διατίθενται πληροφορίες σχετικά µε το Πρόγραµµα και στον ιστότοπο www.espa.gr, που αποτελεί την ενιαία διαδικτυακή πύλη, η
οποία παρέχει πληροφόρηση για όλα τα προγράµµατα που αφορούν στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το στοιχείο β) του άρθρου 46
του Κανονισµού. Το χρονοδιάγραµµα αυτό επικαιροποιείται τρεις
(3) τουλάχιστον φορές το έτος, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 49 του Κανονισµού και οπωσδήποτε κάθε φορά που τροποποιούνται ή οριστικοποιούνται επιµέρους στοιχεία των
προσκλήσεων και του χρονοδιαγράµµατος σε άλλες χρονικές περιόδους.
5. Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος εισηγείται στο αρµόδιο όργανο που την εποπτεύει την έγκριση της εξειδίκευσης
του Προγράµµατος και του προγραµµατισµού των προσκλήσεων, πριν τη δηµοσίευσή του κατά την παρ. 4, και µέχρι τα όρια
που καθορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 36.
6. Η εξειδίκευση του Προγράµµατος και ο προγραµµατισµός
των προσκλήσεων τροποποιούνται σε περιπτώσεις αναπρογραµµατισµού του χρόνου δηµοσίευσης κάποιας πρόσκλησης και σηµαντικών αλλαγών στο περιεχόµενο του φυσικού αντικειµένου
των δράσεων, στους δικαιούχους ή στη δηµόσια δαπάνη της
πρόσκλησης.
7. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος ενηµερώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή για την εξέλιξη του προγραµµατισµού των προσκλήσεων του Προγράµµατος και τον βαθµό
επίτευξης της εφαρµογής του σε κάθε συνεδρίασή της.
8. Η Διαχειριστική Αρχή των Προγραµµάτων INTERREG υποχρεούται µόνο να δηµοσιεύει το χρονοδιάγραµµα των προγραµµατισµένων προσκλήσεων, το οποίο επικαιροποιείται τρεις (3)
τουλάχιστον φορές το έτος σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Κανονισµού, κατά παρέκκλιση των λοιπών οριζοµένων στο παρόν.
9. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται για το ΣΣ ΚΑΠ.
Άρθρο 36
Ένταξη πράξεων στα Προγράµµατα
1. Η ένταξη των πράξεων στα Προγράµµατα πραγµατοποιείται
από τη Διαχειριστική Αρχή, κατόπιν αξιολόγησης και επιλογής

των υποβληθεισών προτάσεων, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία και
τα κριτήρια που εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης.
2. Τα κριτήρια και οι διαδικασίες που εφαρµόζονται δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι διαφανή, εξασφαλίζουν την προσβασιµότηταστα άτοµα µε αναπηρία και στα εµποδιζόµενα άτοµα,
διασφαλίζουν την ισότητα των φύλωνκαι λαµβάνουν υπόψη τον
Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
την αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης και την ενωσιακή πολιτική
στον τοµέα του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 11 και την
παρ. 1 του άρθρου 191 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κριτήρια και οι διαδικασίες εξασφαλίζουν
ότι οι πράξεις που πρόκειται να επιλεγούν ιεραρχούνται, µε
στόχο να µεγιστοποιηθεί η συµβολή της ενωσιακής χρηµατοδότησης στην επίτευξη των στόχων του Προγράµµατος.
3. Κατά την επιλογή των πράξεων:
α) Διασφαλίζεται ότι οι επιλεγείσες πράξεις συνάδουν µε το
Πρόγραµµα, συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην επίτευξη των ειδικών του στόχων, εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του συγκεκριµένου Ταµείου και εντάσσονται σε έναν τύπο παρέµβασης,
β) διασφαλίζεται ότι οι επιλεγείσες πράξεις, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής ενός αναγκαίου πρόσφορου όρου,
συνάδουν µε τις αντίστοιχες στρατηγικές και τα έγγραφα προγραµµατισµού που έχουν καθοριστεί µε στόχο την πλήρωση του
εν λόγω αναγκαίου πρόσφορου όρου,
γ) διασφαλίζεται ότι οι επιλεγείσες πράξεις αντιπροσωπεύουν
τη βέλτιστη σχέση µεταξύ του ποσού της στήριξης, των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται και της επίτευξης των στόχων,
δ) διασφαλίζεται ότι οι επιλεγείσες πράξεις που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Δεκεµβρίου 2011 για την
εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (L 26) υπόκεινται σε εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σε διαδικασία ελέγχου και ότι έχει
ληφθεί δεόντως υπόψη η αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων,
βάσει των απαιτήσεων της εν λόγω Οδηγίας και του ν. 4014/2011
(Α’ 209) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ε) επαληθεύεται ότι, όταν οι πράξεις έχουν ξεκινήσει πριν από
την υποβολή αίτησης για χρηµατοδότηση στη Διαχειριστική
Αρχή, τηρείται το εφαρµοστέο δίκαιο,
στ) διασφαλίζεται ότι οι πράξεις δεν περιλαµβάνουν δραστηριότητες οι οποίες αποτελούσαν τµήµα πράξης που αποτελεί αντικείµενο µετεγκατάστασης, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του
Κανονισµού ή οι οποίες θα συνιστούσαν µεταφορά παραγωγικής
δραστηριότητας σύµφωνα µε το στοιχείο α) της παρ. 1 του άρθρου 65 του Κανονισµού,
ζ) διασφαλίζεται ότι οι επιλεγείσες πράξεις δεν επηρεάζονται
άµεσα από αιτιολογηµένη γνώµη της Επιτροπής όσον αφορά σε
παράβαση δυνάµει του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη
νοµιµότητα και την κανονικότητα των δαπανών ή την εκτέλεση
των πράξεων,
η) διασφαλίζεται η κλιµατική ανθεκτικότητα των επενδύσεων
σε υποδοµές που έχουν αναµενόµενη διάρκεια ζωής πέντε (5)
τουλάχιστον ετών,
θ) επαληθεύεται ότι ο δικαιούχος διαθέτει τους απαραίτητους
χρηµατοδοτικούς πόρους και µηχανισµούς για να καλύψει τα
έξοδα λειτουργίας και συντήρησης για πράξεις που περιλαµβάνουν επενδύσεις σε υποδοµές ή παραγωγικές επενδύσεις, ώστε
να διασφαλίσει την οικονοµική τους βιωσιµότητα.
4. Κατά παρέκκλιση των παρ. 1 έως 3, στο πλαίσιο της τοπικής
ανάπτυξης µε την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ)
του άρθρου 26, τα κριτήρια και η µεθοδολογία επιλογής καθορίζονται από τις Οµάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), οι οποίες επιλέγουν τις πράξεις και υποβάλλουν τις προτάσεις στην αρµόδια
Διαχειριστική Αρχή Προγράµµατος για να διενεργήσει την τελική
επαλήθευση της επιλεξιµότητας πριν την έγκριση.
5. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης
εκδίδεται η απόφαση ένταξης, στην οποία καθορίζονται όλοι οι
όροι για τη στήριξη κάθε πράξης, συµπεριλαµβανοµένων των ει-
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δικών απαιτήσεων που αφορούν στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
που πρέπει να παρασχεθούν, της προθεσµίας για την υλοποίησή
της, του σχεδίου χρηµατοδότησής της, το είδος πληρωµής της
πράξης (Έµµεση Πληρωµή-Επιχορήγηση, Έµµεση Πληρωµή-Ειδικός Λογαριασµός και Άλλου Είδους Πληρωµή), καθώς και την
κατηγορία λειτουργικής ταξινόµησης των δαπανών σε β’επίπεδο
(COFOG2),τα οποίακαθίστανται δεσµευτικά για τις σχετιζόµενες
πληρωµές της πράξης αυτής και, ανάλογα µε την περίπτωση, της
εφαρµοστέας µεθόδου για τον καθορισµό των δαπανών της πράξης και των όρων για την καταβολή της στήριξης. Οι αποφάσεις
ένταξης δηµοσιεύονται στονιστότοποτης Διαχειριστικής Αρχής
και στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
6. Για πράξεις που έχουν λάβει την πιστοποίηση «Σφραγίδα
Αριστείας» ή έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο Προγράµµατος συγχρηµατοδοτούµενου από το πρόγραµµα «Ορίζων Ευρώπη», η Διαχειριστική Αρχή δύναται να αποφασίσει τη χορήγηση στήριξης
απευθείας από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ+, υπό την προϋπόθεση ότι οι
εν λόγω πράξεις συνάδουν µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στις
περ. α) και β) της παρ. 3. Επιπλέον, οι Διαχειριστικές Αρχές µπορούν να εφαρµόζουν στις πράξεις αυτές, τις κατηγορίες, τα ανώτατα ποσά και τις µεθόδους υπολογισµού των επιλέξιµων
δαπανών που καθορίζονται δυνάµει του σχετικού ενωσιακού
µέσου. Τα στοιχεία αυτά περιλαµβάνονται στην απόφαση ένταξης.
7. Κατά τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων
για την ένταξη των πράξεων στα Προγράµµατα, οι δικαιούχοι
µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις επί των αποτελεσµάτων της
αξιολόγησης των εν λόγω προτάσεων.
8. Η Διαχειριστική Αρχή, κατά την ένταξη των πράξεων, δύναται να ορίζει τη µέγιστη προθεσµία ενεργοποίησης του/των υποέργων, τα οποία θεωρούνται κρίσιµα για την υλοποίηση της
πράξης. Ο τρόπος καθορισµού της προθεσµίας και η παρακολούθησή της καθορίζονται στο ΣΔΕ. Αν, κατά την υλοποίησή της,
η πράξη αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης ή του
χρονικού προγραµµατισµού της εκτέλεσής της, η Διαχειριστική
Αρχή δύναται να καθορίζει διορθωτικά µέτρα και να τάσσει περίοδο συµµόρφωσης του δικαιούχου.Αν οι ανωτέρω αποκλίσεις
κριθούν αδικαιολόγητες ή ο δικαιούχος δεν υλοποιήσει τα απαιτούµενα διορθωτικά µέτρα εντός της ταχθείσας περιόδου συµµόρφωσης, η απόφαση ένταξης ανακαλείται. Η απόφαση
ανάκλησης της απόφασης ένταξης αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση
απένταξης/ολοκλήρωσηςτης πράξης από τη συγχρηµατοδοτούµενη Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) του ΠΔΕ. Στην ίδια απόφαση δύναται να καθορίζεται και ο τρόπος χρηµατοδότησης
τυχόνυποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί.
9. Υπερδεσµεύσεις για πληρωµές από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την κάλυψη επιλέξιµων δαπανών δεν
πρέπει να υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) της µέγιστης
συνεισφοράς της δηµόσιας δαπάνης που ορίζεται στην απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίνεται το Πρόγραµµα και το είκοσι τοις εκατό (20%) της µέγιστης συνεισφοράς
της δηµόσιας δαπάνης που προβλέπεται σε κάθε άξονα προτεραιότητας του Προγράµµατος. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων µπορεί να αποφασίσει αύξηση των πρόσθετων
δεσµεύσεων πάνω από αυτό το όριο, εάν είναι απαραίτητη για
πλήρη χρήση της ενωσιακής συνδροµής και εάν δεν προκαλεί
κίνδυνο πρόσθετων δαπανών για την κάλυψη επιλέξιµων δαπανών που προβλέπονται στο ΠΔΕ.
10. Στο πλαίσιο των Προγραµµάτων INTERREG, για την επιλογή των πράξεων, η Επιτροπή Παρακολούθησης ή, κατά περίπτωση, η Επιτροπή Καθοδήγησης, καταρτίζει και εφαρµόζει
κριτήρια και διαδικασίες σύµφωνα µε την παρ. 2. Τα ανωτέρω
κριτήρια και οι διαδικασίες εξασφαλίζουν την ιεράρχηση των
πράξεων που πρόκειται να επιλεγούν, µε στόχο να µεγιστοποιηθεί η συµβολή της ενωσιακής χρηµατοδότησης στην επίτευξη
των στόχων κάθε Προγράµµατος INTERREG και να υλοποιηθεί
η διάσταση συνεργασίας των πράξεων στο πλαίσιο των Προγραµµάτων INTERREG, όπως ορίζεται στις παρ. 1 και 4 του άρθρου 23 του Κανονισµού INTERREG.
Κατά την επιλογή των πράξεων INTERREG διασφαλίζεται ότι:
α) Οι επιλεγείσες πράξεις συνάδουν µε το Πρόγραµµα INTER-
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REG και συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην επίτευξη των ειδικών
του στόχων, εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του συγκεκριµένου
κονδυλίου INTERREG, εντάσσονται σε ένα είδος παρέµβασης
και παρουσιάζουν τη βέλτιστη σχέση µεταξύ του ποσού της στήριξης, των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται και της επίτευξης των στόχων,
β) οι επιλεγείσες πράξεις δεν συγκρούονται µε τις αντίστοιχες
στρατηγικές που ορίζονται βάσει της παρ. 1 του άρθρου 10 του
Κανονισµού INTERREG ή που ορίζονται για έναν ή περισσότερους µηχανισµούς εξωτερικής χρηµατοδότησης της Ένωσης,
γ) οι πράξεις δεν περιλαµβάνουν δραστηριότητες οι οποίες
αποτελούσαν τµήµα πράξης που αποτελεί αντικείµενο µετεγκατάστασης κατά την έννοια του σηµείου 27 του άρθρου 2του Κανονισµού ή οι οποίες θα συνιστούσαν µεταφορά παραγωγικής
δραστηριότητας κατά την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 65 του Κανονισµού αυτού, και
δ) για τις επενδύσεις σε υποδοµές που έχουν αναµενόµενη
διάρκεια ζωής πέντε (5) τουλάχιστον ετών, πραγµατοποιείται
αξιολόγηση των αναµενόµενων επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής.
Επιπλέον, ισχύουν οι προβλέψεις των περ. δ), ε)και θ) της παρ.
3.
Για τα επιµέρους θέµατα της ένταξης των πράξεων στα Προγράµµατα INTERREG εφαρµόζονται οι κανόνες και αρµοδιότητες που προβλέπονται στο Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου
κάθε Προγράµµατος.
Άρθρο 37
Ένταξη πράξεων στο ΣΣ ΚΑΠ
1. Η ένταξη των πράξεων στο ΣΣ ΚΑΠ πραγµατοποιείται από
τη Διαχειριστική Αρχή, κατόπιν αξιολόγησης και επιλογής των
υποβληθεισών προτάσεων, σύµφωνα µε µεθοδολογία και κριτήρια για τα οποία έχει λάβει γνωµοδότηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΣΣ ΚΑΠ.
Τα κριτήρια επιλογής εφαρµόζονται υποχρεωτικά για τις παρεµβάσεις που αφορούν τα άρθρα 73, 75, 77 και 78 του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ και αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ίσης
µεταχείρισης των αιτούντων, στην καλύτερη χρήση των οικονοµικών πόρων και στη στοχοθέτηση της στήριξης σύµφωνα µε τον
σκοπό των παρεµβάσεων.
Η Διαχειριστική Αρχή µπορεί να αποφασίσει να µην εφαρµόσει
κριτήρια επιλογής για επενδυτικές παρεµβάσεις που στοχεύουν
σαφώς σε περιβαλλοντικούς σκοπούς ή πραγµατοποιούνται σε
σχέση µε δραστηριότητες αποκατάστασης ή για πράξεις που
έχουν πιστοποιηθεί µε «Σφραγίδα Αριστείας» µε την επιφύλαξη
της περ. ζ) της παρ. 2.
2. Κατά την επιλογή των πράξεων:
α) Διασφαλίζεται ότι οι επιλεγείσες πράξεις συνάδουν µε το
ΣΣ ΚΑΠ και συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην επίτευξη των στόχων του,
β) διασφαλίζεται ότι οι επιλεγείσες πράξεις που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου υπόκεινται σε εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σε διαδικασία ελέγχου και ότι έχει ληφθεί
δεόντως υπόψη η αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, βάσει των
απαιτήσεων της εν λόγω Οδηγίας,
γ) επαληθεύεται ότι, όταν οι πράξεις έχουν ξεκινήσει πριν από
την υποβολή αίτησης για χρηµατοδότηση στη Διαχειριστική
Αρχή, τηρείται το εφαρµοστέο δίκαιο,
δ) διασφαλίζεται ότι οι πράξεις δεν περιλαµβάνουν δραστηριότητες οι οποίες αποτελούσαν τµήµα πράξης που αποτελεί αντικείµενο µετεγκατάστασης ή οι οποίες θα συνιστούσαν
µεταφορά παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της Περιφέρειας
στην οποία έλαβε στήριξη,
ε) διασφαλίζεται ότι οι επιλεγείσες πράξεις δεν επηρεάζονται
άµεσα από αιτιολογηµένη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
όσον αφορά σε παράβαση δυνάµει του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θέτει
σε κίνδυνο τη νοµιµότητα και την κανονικότητα των δαπανών ή
την επιτέλεση των πράξεων,
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στ) διασφαλίζεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι δύναται να προσφύγουν κατά της διαδικασίας επιλογής, σύµφωνα µε το άρθρο
25 του ν. 2690/1999 (Α’ 45),
ζ) για πράξεις που έχουν λάβει την πιστοποίηση «Σφραγίδα
Αριστείας» στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020», του «Ορίζων Ευρώπη» ή του Προγράµµατος για το Περιβάλλον και της Δράσης
για το Κλίµα (LIFE), η Διαχειριστική Αρχή δύναται να αποφασίσει
τη χορήγηση στήριξης απευθείας από το ΕΓΤΑΑ, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πράξεις συνάδουν µε τις απαιτήσεις που
ορίζονται στην περ. α). Τα στοιχεία αυτά περιλαµβάνονται στην
απόφαση ένταξης.
3. Κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2, στο πλαίσιο της τοπικής
ανάπτυξης µε την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
(LEADER/ΤΑΠΤΟΚ) του άρθρου 26, τα κριτήρια και η µεθοδολογία επιλογής καθορίζονται από τις Οµάδες Τοπικής Δράσης
(ΟΤΔ), οι οποίες επιλέγουν τις πράξεις και υποβάλλουν τις προτάσεις στη Διαχειριστική Αρχή του ΣΣ ΚΑΠ για να διενεργήσει
την τελική επαλήθευση της επιλεξιµότητας πριν την έγκριση.
4. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας επιλογής των πράξεων,
η Διαχειριστική Αρχή δύναται να συστήνει Μητρώο Αξιολογητών
ή να χρησιµοποιεί αξιολογητές από υφιστάµενα µητρώα άλλων
Υπηρεσιών και φορέων.
5. Η επιλογή των πράξεων ολοκληρώνεται µε την έκδοση της
απόφασης ένταξης, στην οποία καθορίζονται όλοι οι όροι για τη
στήριξη κάθε πράξης, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει
να παρασχεθούν, της προθεσµίας για την υλοποίησή της και του
σχεδίου χρηµατοδότησής της, τα οποία καθίστανται δεσµευτικά
για τις σχετιζόµενες πληρωµές της πράξης αυτής, της περιόδου
τήρησης των δικαιολογητικών εγγράφων από τον δικαιούχο και,
ανάλογα µε την περίπτωση, της εφαρµοστέας µεθόδου για τον
καθορισµό των δαπανών της πράξης και των όρων για την καταβολή της στήριξης. Οι αποφάσεις ένταξης δηµοσιεύονται στον
ιστότοπο της Διαχειριστικής Αρχής και στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
6. Η Διαχειριστική Αρχή, κατά την ένταξη των πράξεων, δύναται να ορίζει τη µέγιστη προθεσµία ενεργοποίησης του/των υποέργων, τα οποία θεωρούνται κρίσιµα για την υλοποίηση της
πράξης. Ο τρόπος καθορισµού της προθεσµίας και η παρακολούθησή της καθορίζονται στο Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου
του ΣΣ ΚΑΠ. Αν, κατά την υλοποίησή της, η πράξη αποκλίνει από
τους όρους της απόφασης ένταξης ή του χρονικού προγραµµατισµού της εκτέλεσής της, η Διαχειριστική Αρχή δύναται να καθορίζει διορθωτικά µέτρα και να τάσσει περίοδο συµµόρφωσης
του δικαιούχου. Αν οι ανωτέρω αποκλίσεις κριθούν αδικαιολόγητες ή ο δικαιούχος δεν υλοποιήσει τα απαιτούµενα διορθωτικά
µέτρα εντός της ταχθείσας περιόδου συµµόρφωσης, η απόφαση
ένταξης ανακαλείται. Η ανάκληση της απόφασης ένταξης αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση απένταξης/ολοκλήρωσης της πράξης
από τη συγχρηµατοδοτούµενη Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Στην ίδια απόφαση δύναται να καθορίζεται και ο τρόπος χρηµατοδότησης
υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί.
7. Υπερδεσµεύσεις για πληρωµές από το ΠΔΕ για την κάλυψη
επιλέξιµων δαπανών δεν πρέπει να υπερβαίνουν το δέκα τοις
εκατό (10%) της µέγιστης συνεισφοράς της δηµόσιας δαπάνης
που ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής µε την οποία εγκρίνεται το ΣΣ ΚΑΠ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων µπορεί
να αποφασίσει για αύξηση των πρόσθετων δεσµεύσεων πάνω
από αυτό το όριο, εάν είναι απαραίτητες για πλήρη χρήση της
ενωσιακής συνδροµής και εάν δεν προκαλεί κίνδυνο πρόσθετων
δαπανών για την κάλυψη επιλέξιµων δαπανών που προβλέπονται
στο ΠΔΕ.
8. Για τα επιµέρους θέµατα της ένταξης των πράξεων στο ΣΣ
ΚΑΠ εφαρµόζονται οι κανόνες και αρµοδιότητες που προβλέπονται στο Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΣΣ ΚΑΠ.
Άρθρο 38
Έλεγχοι δηµόσιων συµβάσεων
1. Η Διαχειριστική Αρχή Προγράµµατος/Προγραµµάτων και η

Διαχειριστική Αρχή του ΣΣ ΚΑΠ διασφαλίζουντη συµµόρφωση
προς τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις και την τήρηση των αρχών της ίσης µεταχείρισης, της απαγόρευσης των διακρίσεων, της προσβασιµότητας
στα άτοµα µε αναπηρία, της διαφάνειας, της ελεύθερης κυκλοφορίας και του ανταγωνισµού καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
2. Η Διαχειριστική Αρχή Προγράµµατος/Προγραµµάτων και η
Διαχειριστική Αρχή του ΣΣ ΚΑΠ είναι αρµόδιες για τον έλεγχο
της νοµιµότητας των διαδικασιών διακήρυξης, ανάθεσης και
εκτέλεσης των δηµόσιων συµβάσεων που συγχρηµατοδοτούνται
στο πλαίσιο της υλοποίησης των Προγραµµάτων ή του ΣΣ ΚΑΠ.
3. Για τις συµβάσεις που ελέγχονται υποχρεωτικά, η θετική
γνώµη της Διαχειριστικής Αρχής αποτελεί όρο για τη χρηµατοδότηση της πράξης και µνηµονεύεται στις οικείες αποφάσεις διακήρυξης υπό ανάθεση συµβάσεων ή στις αποφάσεις ανάθεσης
που εκδίδονται από τα αποφασίζοντα όργανα των δικαιούχων.
Άρθρο 39
Διαχειριστικές επαληθεύσεις
1. Διαχειριστικές επαληθεύσεις διενεργούνται σε µια πράξη,
ώστε να επαληθευτεί ότι τα συγχρηµατοδοτούµενα προϊόντα και
υπηρεσίες έχουν παραδοθεί και ότι η πράξη είναι σύµφωνη µε
το εφαρµοστέο δίκαιο, το Πρόγραµµα και τους όρους για τη στήριξη της πράξης. Επιπλέον, διενεργούνται προκειµένου να διασφαλιστεί ότι:
α) Όταν πρέπει να γίνει επιστροφή εξόδων στη βάση πραγµατικών δαπανών, το ποσό των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι σε σχέση µε τα έξοδα αυτά έχει καταβληθεί, και ότι οι
δικαιούχοι τηρούν χωριστά λογιστικά αρχεία ή χρησιµοποιούν
κατάλληλους λογιστικούς κωδικούς για όλες τις συναλλαγές που
σχετίζονται µε την πράξη,
β) όταν πρέπει να γίνει επιστροφή εξόδων στη βάση επιλογών
απλοποιηµένου κόστους, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την
επιστροφή των δαπανών στον δικαιούχο,
γ) όταν η χρηµατοδότηση δεν συνδέεται µε δαπάνες, έχουν
εκπληρωθεί οι όροι για επιστροφή από την Επιτροπή ή έχουν επιτευχθεί τα αποτελέσµατα.
2. Οι διαχειριστικές επαληθεύσεις περιλαµβάνουν διοικητικές
επαληθεύσεις των δηλώσεων δαπανών που υποβάλλουν οι δικαιούχοι, καθώς και επιτόπιες επαληθεύσεις των πράξεων.
Οι διαχειριστικές επαληθεύσεις διενεργούνται βάσει ανάλυσηςκινδύνου και είναι ανάλογες µε τους εκ των προτέρων εντοπισθέντες κινδύνους, ενώ τα αποτελέσµατά τους αποτυπώνονται
γραπτώς. Διενεργούνται από τη Διαχειριστική Αρχή ή υπό την
εποπτεία της, σύµφωνα µε πρότυπα, διαδικασίες και οδηγίες στο
πλαίσιο των ΣΔΕ. Για τη διαδροµή ελέγχου διασφαλίζεται η τήρηση όλων των απαραίτητων σχετικών εγγράφων.
Οι διαχειριστικές επαληθεύσεις ολοκληρώνονταιπριν από την
υποβολή των λογαριασµών.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, για τα Προγράµµατα ΤΑΜΕΥ
όταν δικαιούχος είναι διεθνής οργανισµός, ακολουθούνται οι ειδικοί κανόνες για τις διαχειριστικές επαληθεύσεις, όπως αυτοί
θεσπίζονται στο άρθρο 22 του Κανονισµού 2021/1147 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2021,
«για τη θέσπιση του Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης» (L 251), στο άρθρο 17 του Κανονισµού 2021/1149 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,της 7ης Ιουλίου
2021, «για τη θέσπιση του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας» (L
251) και στο άρθρο 18 του Κανονισµού 2021/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2021, «για
τη θέσπιση, ως µέρους του Ταµείου για την Ολοκληρωµένη Διαχείριση των Συνόρων, του Μέσου Χρηµατοδοτικής Στήριξης για
τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων» (L
251).
4. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, στα Προγράµµατα INTERREG
εφαρµόζονται οι κανόνες και αρµοδιότητες για τις διαχειριστικές
επαληθεύσεις που προβλέπονται στο Σύστηµα Διαχείρισης και
Ελέγχου κάθε Προγράµµατος, µε βάση το πλαίσιο που τίθεται
στο άρθρο 46 του Κανονισµού INTERREG.
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5. Στις περιπτώσεις αξιοποίησης χρηµατοδοτικών µέσων, η
Διαχειριστική Αρχή διεξάγει επιτόπιες διαχειριστικές επαληθεύσεις µόνο στο επίπεδο των φορέων υλοποίησης του χρηµατοδοτικού µέσου και, στο πλαίσιο ταµείων εγγυήσεων, στο επίπεδο
των φορέων που παρέχουν τα υποκείµενα νέα δάνεια.
6. Η Διαχειριστική Αρχή µπορεί να βασίζεται σε επιτόπιες επαληθεύσεις που διενεργούνταιυπό την ευθύνη της από εξωτερικούς φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει επαρκείς
αποδείξεις για την επάρκεια των εν λόγω εξωτερικών φορέων.
7. Αν η Διαχειριστική Αρχή είναι και δικαιούχος στο πλαίσιο του
Προγράµµατος, οι ρυθµίσεις για τις διαχειριστικές επαληθεύσεις
εξασφαλίζουν διαχωρισµό των καθηκόντων.
8. Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου
84 του Κανονισµού, οι Διαχειριστικές Αρχές δύνανται να εφαρµόζουνµόνο εθνικέςδιαδικασίες για τη διενέργεια διαχειριστικών
επαληθεύσεων.
9. Κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στις παρ. 1 έως 8, οι κανόνες και αρµοδιότητες για τους ελέγχους πράξεων στο πλαίσιο
του ΣΣ ΚΑΠ καθορίζονται στο Εγχειρίδιο ΣΔΕ του ΣΣ ΚΑΠ, σύµφωνα και µε τις σχετικές εκτελεστικές πράξεις που εκδίδει η Επιτροπή.
Άρθρο 40
Θέµατα επιλεξιµότητας δαπανών στα Προγράµµατα
1. Η επιλεξιµότητα των δαπανών των πράξεων που χρηµατοδοτούνται από τα Προγράµµατα της προγραµµατικής περιόδου
2021-2027 καθορίζεται βάσει εθνικών κανόνων, οι οποίοι ενσωµατώνουν κατάλληλα τους ειδικούς κανόνες επιλεξιµότητας που
προβλέπονται στον Κανονισµό ή στους ειδικούς για κάθε Ταµείο
Κανονισµούς.
2. Επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από τα Ταµεία είναι οι
πράξεις που αφορούν στους στόχους πολιτικής, τους ειδικούς
στόχους των Ταµείων και τα πεδία παρέµβασης που καθορίζονται στους Κανονισµούς και υποστηρίζονται από το αντίστοιχο
Πρόγραµµα.
Το σύνολο ή µέρος πράξης µπορεί να εκτελείται εκτός της ελληνικής επικράτειας, µεταξύ άλλων και εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, υπό τον όρο ότι η πράξη συµβάλλει στην επίτευξη των
στόχων του αντίστοιχου Προγράµµατος.
3. Οι πράξεις και οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την
υλοποίησή τους και υποστηρίζονται από τα Ταµεία συµµορφώνονται µε το εφαρµοστέο δίκαιο.
4. Μια δαπάνη είναι επιλέξιµη για συνεισφορά από τα Ταµεία,
εάν έχει πραγµατοποιηθεί από τονδικαιούχο ή τον ιδιώτη εταίρο
µιας πράξης ΣΔΙΤ και έχει πληρωθεί για την υλοποίηση πράξεων
από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεµβρίου 2029.
Όταν ο δικαιούχος αποζηµιώνεται από το Πρόγραµµα στη
βάση µοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών και χρηµατοδότησης που δεν συνδέεται µε τις δαπάνες των συναφών πράξεων,
οι δράσεις που συνιστούν τη βάση για την αποζηµίωση πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2021 και έως την 31η Δεκεµβρίου 2029.
Οι δαπάνες που καθίστανται επιλέξιµες λόγω τροποποίησης
ενός Προγράµµατος ή λόγω έγκρισης ενός νέου Προγράµµατος
είναι επιλέξιµες από την ηµεροµηνία υποβολής του σχετικού αιτήµατος για τροποποίηση ή για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Όταν ένα Πρόγραµµα τροποποιείται µε σκοπό την αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών, η επιλεξιµότητα των δαπανών που
σχετίζονται µε την εν λόγω τροποποίηση αρχίζει από την ηµεροµηνία εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής, υπό τον όρο ότι
αυτό προβλέπεται στο Πρόγραµµα.
5. Οι πράξεις δεν επιλέγονται για στήριξη από τα Ταµεία, ανέχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείµενό τους ή αν έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν να υποβληθεί αίτηση χρηµατοδότησης στο
Πρόγραµµα, ανεξαρτήτως του αν έχουν εκτελεστεί όλες oι σχετικές πληρωµές, µε την επιφύλαξη της περ. β) της παρ. 1 του
άρθρου 20 του Κανονισµού για πράξεις που ανταποκρίνονται σε
έκτακτες περιστάσεις.
6. Μια πράξη µπορεί να λαµβάνει στήριξη από ένα ή περισσό-
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τερα Ταµεία ή από ένα ή περισσότερα Προγράµµατα και από
άλλα µέσα της Ένωσης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι δαπάνες που
δηλώνονται σε µια αίτηση πληρωµής για ένα από τα Ταµεία δεν
δηλώνονται για κανένα από τα παρακάτω:
α) Στήριξη από άλλο Ταµείο ή µέσο της Ένωσης,
β) στήριξη από το ίδιο Ταµείο στο πλαίσιο άλλου Προγράµµατος.
Το ποσό των δαπανών που περιέχεται σε αίτηση πληρωµής
ενός Ταµείου µπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία για κάθε Ταµείο και για το ή τα σχετικά Προγράµµατα, σύµφωνα µε την απόφαση ένταξης στο Πρόγραµµα.
7. Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιµες για συνεισφορά
από τα Ταµεία:
α) Τόκοι χρέους, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη
µορφή επιδότησης επιτοκίου ή επιδότησης προµηθειών εγγύησης,
β) αγορά γης για ποσό που υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό
(10%) των συνολικών επιλέξιµων δαπανών για την οικεία
πράξη.Για εγκαταλελειµµένες και πρώην βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαµβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για τα χρηµατοδοτικά µέσα. Τα εν
λόγω ποσοστά εφαρµόζονται στη συνεισφορά προγράµµατος
που καταβάλλεται στον τελικό δικαιούχο ή, σε περίπτωση εγγυήσεων, στο ποσό του υποκείµενου δανείου. Η παρούσα περίπτωση δεν εφαρµόζεται σε πράξεις που αφορούν στη διατήρηση
του περιβάλλοντος,
γ) φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ), εκτός από:
γα) πράξεις των οποίων το συνολικό κόστος είναι λιγότερο από
πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ), µε εξαίρεση πράξεις κρατικών ενισχύσεων και ενισχύσεις
ήσσονος σηµασίας,
γβ) πράξεις των οποίων το συνολικό κόστος είναι τουλάχιστον
πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ) όταν ο ΦΠΑ δεν είναι ανακτήσιµος βάσει της εθνικής νοµοθεσίας για τον ΦΠΑ,
γγ) επενδύσεις που πραγµατοποιούνται από τελικούς αποδέκτες στο πλαίσιο χρηµατοδοτικών µέσων, όταν οι επενδύσεις
αυτές στηρίζονται από χρηµατοδοτικά µέσα σε συνδυασµό µε
στήριξη προγράµµατος υπό µορφή επιχορήγησης όπως αναφέρεται στην παρ. 5 του άρθρου 58 του Κανονισµού, ο ΦΠΑ δεν
είναι επιλέξιµος για το µέρος του επενδυτικού κόστους που αντιστοιχεί στη στήριξη του προγράµµατος υπό µορφή επιχορήγησης, εκτός εάν ο ΦΠΑ για το επενδυτικό κόστος δεν είναι
ανακτήσιµος βάσει της εθνικής νοµοθεσίας για τον ΦΠΑ ή εάν
το µέρος του επενδυτικού κόστους που αντιστοιχεί στη στήριξη
του προγράµµατος υπό µορφή επιχορήγησης είναι µικρότερο
από πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ),
γδ) ταµεία µικρών έργων και επενδύσεις που πραγµατοποιούνται από τελικούς αποδέκτες στο πλαίσιο ταµείων µικρών έργων
δυνάµει του INTERREG,
δ) άλλες δαπάνες που οι ειδικοί Κανονισµοί για κάθε Ταµείο
προσδιορίζουν ως µη επιλέξιµες για συνεισφορά από κάθε Ταµείο.
8. Οι κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών έχουν υποχρεωτική
εφαρµογή και τηρούνται από όλους τους φορείς που εµπλέκονται στη διαχείριση και στον έλεγχο των Προγραµµάτων, καθώς
και στην υλοποίηση των πράξεων. Οι φορείς διαχείρισης δύναται
να εξειδικεύουν τους εθνικούς κανόνες επιλεξιµότητας στις προσκλήσεις που εκδίδονται µε ευθύνη τους για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης από τους δικαιούχους, ανάλογα µε το
είδος και τον τύπο των δράσεων που πρόκειται ναχρηµατοδοτηθούν, τον τρόπο υλοποίησης, τον διαθέσιµο προϋπολογισµό της
πρόσκλησης και τους στόχους του Προγράµµατος που επιδιώκονται.
Άρθρο 41
Θέµατα επιλεξιµότητας δαπανών στο ΣΣ ΚΑΠ
1. Στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ, επιλέξιµες είναι οι δαπάνες:
α) Για συνεισφορά από το ΕΓΤΕ από την 1η Ιανουαρίου του
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έτους που ακολουθεί το έτος έγκρισης του ΣΣ ΚΑΠ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
β) για συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ από την ηµεροµηνία υποβολής του ΣΣ ΚΑΠ, αλλά όχι πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023.
2. Οι δαπάνες που καθίστανται επιλέξιµες λόγω τροποποίησης
του ΣΣ ΚΑΠ είναι επιλέξιµες για συνεισφορά από το ΕΓΤΕ µετά
την έγκριση της εν λόγω τροποποίησης από την Επιτροπή και
από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης που καθορίζεται από τη Διαχειριστική Αρχή του ΣΣ ΚΑΠ, σύµφωνα µε
την παρ. 8 του άρθρου 119 του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ.
3. Οι δαπάνες που καθίστανται επιλέξιµες λόγω τροποποίησης
του ΣΣ ΚΑΠ είναι επιλέξιµες για συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ από
την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος τροποποίησης στην
Επιτροπή ή από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της τροποποίησης
που αναφέρεται στην παρ. 9 του άρθρου 119 του Κανονισµού ΣΣ
ΚΑΠ.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρούσας και από
το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4, το ΣΣ ΚΑΠ µπορεί να προβλέπει
ότι, σε περίπτωση έκτακτων µέτρων λόγω φυσικών καταστροφών, καταστροφικών φαινοµένων ή δυσµενών κλιµατικών συνθηκών ή σηµαντικής και ξαφνικής µεταβολής των
κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών της επικράτειας ή της περιφέρειας, η επιλεξιµότητα των δαπανών που χρηµατοδοτούνται από
το ΕΓΤΑΑ και σχετίζονται µε τροποποιήσεις του ΣΣ ΚΑΠ µπορεί
να αρχίσει από την ηµεροµηνία του συµβάντος.
4. Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες για συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ
εάν έχουν πραγµατοποιηθεί από δικαιούχο και έχουν καταβληθεί
µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2029. Επιπλέον, οι δαπάνες είναι επιλέξιµες για συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ, µόνο εφόσον η σχετική
ενίσχυση καταβληθεί πράγµατι από τον Οργανισµό Πληρωµών
έως την 31η Δεκεµβρίου 2029.
Τα κράτη µέλη καθορίζουν την ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν από τον δικαιούχο. Η ηµεροµηνία έναρξης δεν µπορεί να είναι πριν από την
1η Ιανουαρίου 2023.
Δεν είναι επιλέξιµες για τη χορήγηση στήριξης, οι πράξεις που
έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείµενό τους ή έχουν εκτελεστεί πλήρως, πριν υποβληθεί στη Διαχειριστική Αρχήη αίτηση για
παροχή στήριξης, ανεξάρτητα από το εάν έχουν καταβληθεί όλες
οι σχετικές ενισχύσεις.
Ειδικώς οι πράξεις που σχετίζονται µε την πρώιµη διατήρηση
φυτωρίων και τη διατήρηση φυτειών νεαρών φυτών, σύµφωνα
µε τις αρχές της βιώσιµης διαχείρισης των δασών, και επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στις περ. δ), ε) και στ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του
Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ, όπως ορίζονται από το κράτος µέλος, µπορούν να είναι επιλέξιµες για στήριξη ακόµη και σε περίπτωση που
έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείµενό τους πριν από την
υποβολή της αίτησης για παροχή στήριξης στη Διαχειριστική
Αρχή.
5. Οι συνεισφορές σε είδος και οι δαπάνες απόσβεσης µπορούν να είναι επιλέξιµες για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ υπό όρους
που καθορίζονται βάσει εθνικών κανόνων.
6. Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιµες για συνεισφορά
από το ΕΓΤΑΑ:
α) Αγορά δικαιωµάτων γεωργικής παραγωγής,
β) αγορά δικαιωµάτων ενίσχυσης,
γ) αγορά γης για ποσό που υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10
%) των συνολικών επιλέξιµων δαπανών για την οικεία πράξη, µε
εξαίρεση την αγορά γης για διατήρηση του περιβάλλοντος και
προστασία εδάφους πλούσιου σε άνθρακα ή την αγορά γης από
γεωργούς νεαρής ηλικίας µε χρηµατοοικονοµικά µέσα. Στην περίπτωση της χρήσης χρηµατοοικονοµικών µέσων, το εν λόγω
ανώτατο όριο εφαρµόζεται στην επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη που
καταβάλλεται στον τελικό αποδέκτη ή, στην περίπτωση εγγυήσεων, στο ποσό του υποκείµενου δανείου,
δ) αγορά ζώων και αγορά µονοετών φυτών και φύτευσή τους,
για σκοπούς εκτός από:
δα) Την αποκατάσταση του γεωργικού ή δασικού δυναµικού
ύστερα από φυσικές καταστροφές, δυσµενή κλιµατικά φαινόµενα ή καταστροφικά φαινόµενα,
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δβ) την προστασία του ζωικού κεφαλαίου από µεγάλους θηρευτές ή τη χρήση ζώων που αντικαθιστούν µηχανήµατα στη δασοκοµία,
δγ) την εκτροφή απειλούµενων φυλών όπως ορίζονται στο σηµείο 24 του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/1012, βάσει των
δεσµεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 70 του Κανονισµού ΣΣ
ΚΑΠ, ή
δδ) τη διατήρηση φυτικών ποικιλιών που απειλούνται από γενετική διάβρωση βάσει των δεσµεύσεων που αναφέρονται στο
άρθρο 70 του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ,
ε) τόκοι χρέους, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη
µορφή επιδότησης επιτοκίου ή επιδότησης προµηθειών εγγύησης,
στ) επενδύσεις σε µεγάλης κλίµακας υποδοµές, όπως καθορίζονται από τα κράτη µέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την
ΚΓΠ, οι οποίες δεν αποτελούν µέρος των στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης µε πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 32 του Κανονισµού, εκτός από τις δράσεις πρόληψης για την ευρυζωνικότητα και την προστασία από
πληµµύρες ή την παράκτια προστασία, οι οποίες αποσκοπούν
στη µείωση των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών, δυσµενών κλιµατικών φαινοµένων ή καταστροφικών φαινοµένων,
ζ) επενδύσεις στη δάσωση που δεν συνάδουν µε τους περιβαλλοντικούς και κλιµατικούς στόχους σύµφωνα µε τις αρχές
της βιώσιµης διαχείρισης των δασών, όπως περιγράφονται στις
πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραµµές για τη δάσωση και την
αναδάσωση.
7. Οι περ. α), β), δ) και στ) της παρ. 6 δεν ισχύουν όταν η στήριξη παρέχεται µέσω χρηµατοοικονοµικών µέσων.
Άρθρο 42
Παρατυπίες, δηµοσιονοµικές διορθώσεις
και ανακτήσεις
1. Οι αρµόδιες Αρχές για τη διαχείριση και τον έλεγχο των
Προγραµµάτων και του ΣΣ ΚΑΠ έχουν, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, την πρωταρχική ευθύνη για τη διαπίστωση των
παρατυπιών και την επιβολή δηµοσιονοµικών διορθώσεων και
ανάκτησης των σχετικών ποσών, όπου απαιτείται. Όταν διαπιστώνονται παρατυπίες σε δαπάνες που δηλώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφαρµόζονται δηµοσιονοµικές διορθώσεις,
ακυρώνοντας το σύνολο ή µέρος της στήριξης που καταβάλλεται
από τα Ταµεία σε µια πράξη ή ένα Πρόγραµµα ή από το ΕΓΤΕ
και το ΕΓΤΑΑστο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ.
2. Η δηµοσιονοµική διόρθωση που επιβάλλεται ως συνεπεία
παρατυπίας είναι αναλογική και το ποσό της ακύρωσης είναι ίσο
µε την παράτυπη δαπάνη. Αν η δηµοσιονοµική επίπτωση µιας παρατυπίας δεν είναι άµεσα µετρήσιµη, επιβάλλεται κατ’ αποκοπή
δηµοσιονοµική διόρθωση που συνίσταται σε ποσοστό περικοπής,
το οποίο προσδιορίζεται µε βάση τη βαρύτητα της παράβασης
που οδήγησε στη διαπιστωθείσα παρατυπία.
3. Οι δηµοσιονοµικές διορθώσεις που επιβάλλονται εγγράφονται στους λογαριασµούς για τη λογιστική χρήση όσον αφοράστα
Προγράµµατα, και στους λογαριασµούς για το οικονοµικό έτος
όσον αφορά στο ΣΣ ΚΑΠ,κατά τη διάρκεια της/του οποίας/ου
αποφασίζεται η ακύρωση.
4. Το ποσό που ακυρώνεται λόγω µεµονωµένης παρατυπίας,
µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί στο πλαίσιο του οικείου Προγράµµατος ή του ΣΣ ΚΑΠ, αλλά όχι για την πράξητης οποίαςη
παράτυπη δαπάνη ακυρώθηκε.
5. Αν η δηµοσιονοµική διόρθωση επιβάλλεται λόγω συστηµικής παρατυπίας, το ποσό της ακύρωσης δεν επαναχρησιµοποιείται για πράξη που επηρεάστηκε από τη συστηµική παρατυπία.
6. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 4, ειδικά για τις πράξεις που
περιλαµβάνουν χρηµατοδοτικά µέσα, το ποσό που ακυρώνεται
λόγω µεµονωµένης παρατυπίας επαναχρησιµοποιείται στο πλαίσιο της ίδιας πράξης υπό τους παρακάτω όρους:
α) Όταν η παρατυπία που συνεπάγεται την ακύρωση της στήριξης εντοπίζεται στο επίπεδο του τελικού αποδέκτη, το ποσό
αυτό επαναχρησιµοποιείται µόνο για άλλους τελικούς αποδέκτες
στο πλαίσιο του ίδιου χρηµατοδοτικού µέσου.
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β) Όταν το χρηµατοδοτικό µέσο εφαρµόζεται µέσω δοµής µε
ταµείο χαρτοφυλακίου και η παρατυπία που συνεπάγεται την
ακύρωση της στήριξης εντοπίζεται στο επίπεδο του φορέα υλοποίησης του ειδικού ταµείου,το ποσό αυτό επαναχρησιµοποιείται
µόνο για άλλους φορείς υλοποίησης ειδικών ταµείων.
7. Στο πλαίσιο των Προγραµµάτων INTERREG και στην περίπτωση της επιβολής πρόσθετων δηµοσιονοµικών διορθώσεων
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 49 του Κανονισµού INTERREG, οι αρµόδιες Αρχές του
Προγράµµατος προβαίνουν στις απαιτούµενες δηµοσιονοµικές
διορθώσεις.
8. Όταν, στο πλαίσιο των Προγραµµάτων και του ΣΣ ΚΑΠ πλην
των Προγραµµάτων INTERREG, σε συνέχεια διαπίστωσης παρατυπίας, εκτός από την επιβαλλόµενη δηµοσιονοµική διόρθωση,
απαιτείται και ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντωνποσών, εφαρµόζεται το άρθρο 33 του ν. 4314/2014 (Α’
265).
9. Για τις ανακτήσεις στο πλαίσιο των Προγραµµάτων INTERREG, οι εταίροι επιστρέφουν στον επικεφαλής εταίρο τυχόν
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και η Διαχειριστική Αρχή κάθε
Προγράµµατος INTERREG µεριµνά για την ανάκτηση από τον
επικεφαλής ή τον µόνο εταίρο των ποσών που καταβλήθηκαν
αχρεωστήτως για την πράξη.
Εάν, µε βάση το πρώτο εδάφιο, δεν εξασφαλιστεί η επιστροφή
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στη Διαχειριστική
Αρχή του Προγράµµατος INTERREG, τότε το κράτος µέλος ή η
χώρα εταίρος, στο έδαφος του οποίου είναι εγκατεστηµένος ο
εταίρος, επιστρέφει τα ποσά αυτά στη Διαχειριστική Αρχή, η
οποία έχει την ευθύνη για την επιστροφή των σχετικών ποσών
στον γενικό προϋπολογισµό της Ένωσης, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 52 του Κανονισµού INTERREG.
Αν τα ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως σε
εταίρο δεν επιστραφούν στη Διαχειριστική Αρχή, τα εν λόγω
ποσά υπόκεινται σε έκδοση εντάλµατος είσπραξης που εκδίδει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο εκτελείται µε συµψηφισµό, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 52 του Κανονισµού INTERREG.
Σε κάθε περίπτωση, στο έγγραφο του Προγράµµατος INTERREG καθορίζεται ο καταµερισµός των ευθυνών µεταξύ των συµµετεχόντωνκρατών µελών και, κατά περίπτωση, των
συµµετεχουσών χωρών-εταίρων, σε περίπτωση επιβολής δηµοσιονοµικών διορθώσεων από τη Διαχειριστική Αρχή ή από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εφόσον συµφωνηθεί από τα κράτη µέλη ή και τις άλλες χώρες
που συµµετέχουν σε ένα Πρόγραµµα INTERREG, αχρεωστήτως
καταβληθέν ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει, χωρίς τους τόκους,
τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ συνεισφοράς από οποιοδήποτε
από τα κονδύλια INTERREG σε µια πράξη σε µια λογιστική χρήση
µπορεί να µην ανακτάται.
10. Στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα
ποσά που είναι µικρότερα από το ποσό των εκατό (100) ευρώ δεν
αναζητούνται.
Στην περίπτωση είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών µε βάση τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974, Α’ 90), αυτά αποδίδονται στο ακέραιο χωρίς οποιαδήποτε παρακράτηση στον λογαριασµό που τηρείται υπέρ ΕΛΕΓΕΠ, χωρίς την απαίτηση προσκόµισης φορολογικής ή
ασφαλιστικής ενηµερότητας εκ µέρους του Οργανισµού Πληρωµών.
11. Για τις ανακτήσεις στο πλαίσιο των χρηµατοδοτικών
µέσων, οι φορείς υλοποίησης των χρηµατοδοτικών µέσων επιστρέφουν τις συνεισφορές Προγράµµατος ή του ΣΣ ΚΑΠ που
επηρεάστηκαν από παρατυπίες, µαζί µε τους σχετικούς τόκους,
καθώς και όλα τα έσοδα που δηµιουργήθηκαν από αυτές τις συνεισφορές. Κατ’ εξαίρεση, τα εν λόγω ποσά δεν επιστρέφονται
εφόσον οι φορείς υλοποίησης αποδείξουν ότι πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Η παρατυπία σηµειώθηκε στο επίπεδο των τελικών αποδεκτών ή, σε περίπτωση ταµείου χαρτοφυλακίου, στο επίπεδο των
φορέων υλοποίησης ειδικών ταµείων ή τελικών αποδεκτών,
β) οι φορείς υλοποίησης χρηµατοδοτικών µέσων εκπλήρωσαν
τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά σε συνεισφορές Προγράµ-
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µατος ή του ΣΣ ΚΑΠ που επηρεάστηκαν από την παρατυπία, και
ενήργησαν µε τον βαθµό επαγγελµατικής µέριµνας, διαφάνειας
και επιµέλειας που αναµένεται από επαγγελµατικό φορέα, ο
οποίος διαθέτει πείρα στην υλοποίηση χρηµατοδοτικών µέσων,
γ) δεν κατέστη δυνατή η ανάκτηση των ποσών που επηρεάστηκαν από την παρατυπία, παρά το γεγονός ότι οι φορείς υλοποίησης των χρηµατοδοτικών µέσων έλαβαν όλα τα εφαρµοστέα
συµβατικά και νοµικά µέτρα µε τη δέουσα επιµέλεια.
12. Στο πλαίσιο των Προγραµµάτων, για τις παρατυπίες της
περ. β) της παρ. 1.1 του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Κανονισµού,
εκτός από την επιβολή δηµοσιονοµικών διορθώσεων και ανακτήσεων όπου απαιτείται, οι αρµόδιες Αρχές των Προγραµµάτων
διαβιβάζουν τα στοιχεία, µέσω της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
(ΕΑΔ), στις αρµόδιες εθνικές αρχές ή όργανα για την περαιτέρω
διερεύνηση των υποθέσεων ως προς τη διάπραξη ή µη απάτης.
Σε κάθε περίπτωση η ΕΑΔ, ως η Ελληνική Υπηρεσία Συντονισµού
Καταπολέµησης της Απάτης (AFCOS), διασφαλίζει την ενηµέρωση των Αρχών των Προγραµµάτων για τα πορίσµατα των αρµόδιων εθνικών αρχών/οργάνων σε σχέση µε την εξέλιξη και
έκβαση των υποθέσεων, ώστε να προβαίνουν στη λήψη επιπλέον
διορθωτικών και προληπτικών µέτρων.
13. Για τα Προγράµµατα, οι παρατυπίες που εµπίπτουν στις
περιπτώσεις του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Κανονισµού γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω της καταχώρισης των
στοιχείων τους στο Σύστηµα Διαχείρισης Παρατυπιών (IrregularityManagementSystem-IMS) της Επιτροπής, µε βάση τους αναλυτικούς κανόνες και το υπόδειγµα του Παραρτήµατος. Η
καταχώριση των στοιχείων γίνεται από τις αρµόδιες Αρχές των
Προγραµµάτων σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες
του/των Συστήµατος/των Διαχείρισης και Ελέγχου. Υπεύθυνη για
την οριστική υποβολή των παρατυπιών στο IMS είναι η Επιτροπή
Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), σύµφωνα µε την περ. στ) της
παρ. 2 του άρθρου 17.
14. Στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ, οι κανόνες και αρµοδιότητες για
τον εντοπισµό παρατυπιών, τη διαβίβαση και τη γνωστοποίηση
στοιχείων τους, όπως και οι λοιποί κανόνες και αρµοδιότητες για
τις δηµοσιονοµικές διορθώσεις και ανακτήσεις, καθορίζονται µε
την απόφαση της παρ. 19 του άρθρου 63, καθώς και στο Εγχειρίδιο ΣΔΕ του ΣΣ ΚΑΠ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους Κανονισµούς για το ΣΣ ΚΑΠ και σχετικές εκτελεστικές πράξεις που
εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 43
Τεχνική βοήθεια Προγραµµάτων
1. Οι πόροι του Προγράµµατος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων», καθώς και των αξόνων προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας των Προγραµµάτων µπορούν να χρηµατοδοτούν
δράσεις τεχνικής βοήθειας, οι οποίες αφορούν στην τρέχουσα,
σε προηγούµενες και σε επόµενες προγραµµατικές περιόδους
και είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική διαχείριση και
χρήση των πόρων των Προγραµµάτων, συµπεριλαµβανοµένης
της ανάπτυξης των διοικητικών ικανοτήτων των εταίρων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 8 του Κανονισµού.
Μέσω αυτών των πόρων, δύναται να χρηµατοδοτούνται, επίσης, ενέργειες προετοιµασίας, κατάρτισης, διαχείρισης, ελέγχου,
παρακολούθησης,
αξιολόγησης,
προβολής
και
επικοινωνίας.
Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας συνίστανται, ιδίως, στην προµήθεια αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών, την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών και δαπανών αµοιβών προσωπικού, καθώς και κάθε
άλλη απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην υλοποίηση των
Προγραµµάτων.
2. Κάθε Ταµείο στηρίζει δράσεις τεχνικής βοήθειας, οι οποίες
είναι επιλέξιµες βάσει οποιουδήποτε άλλου Ταµείου.
3. Η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πράξεις τεχνικής βοήθειας που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΤΣ, το
ΕΚΤ+ και το ΤΔΜ επιστρέφεται στη βάση της χρηµατοδοτικής
υποστήριξης που παρέχεται στους δικαιούχους του Προγράµµατος για την υλοποίηση της πράξης.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η συνεισφορά της Ευ-
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ρωπαϊκής Ένωσης για τις δράσεις τεχνικής βοήθειας που χρηµατοδοτούνται από τα ΤΑΜΕΥ και τα Προγράµµατα INTERREG,
επιστρέφεται ως κατ’ αποκοπή ποσό µε εφαρµογή συγκεκριµένων ποσοστών επί των επιλέξιµων δαπανών που περιλαµβάνονται
σε κάθε αίτηση πληρωµής, σύµφωνα µε το στοιχείο ε) του άρθρου 51 του Κανονισµού. Ειδικοί κανόνες για την τεχνική βοήθεια
για τα Προγράµµατα INTERREG που ορίζονται στον Κανονισµό
INTERREG συµπεριλαµβάνονται ή εξειδικεύονται στους σχετικούς µε τα Προγράµµατα αυτά εθνικούς κανόνες επιλεξιµότητας. Για τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας που χρηµατοδοτούνται
από τα ΤΑΜΕΥ εφαρµόζονται οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 44 του
ν. 4825/2021 (Α’ 157).
4. Η τεχνική βοήθεια µπορεί να χρηµατοδοτεί πρόσθετες δράσεις για να ενισχύσει την ικανότητα και την αποτελεσµατικότητα
δηµόσιων αρχών και φορέων, καθώς και δικαιούχων και οικείων
εταίρων που απαιτούνται για την αποτελεσµατική διαχείριση και
χρησιµοποίηση των Ταµείων, µε τη χρήση χρηµατοδότησης που
δεν συνδέεται µε δαπάνες, σύµφωνα µε το άρθρο 95 του Κανονισµού, βάσει ειδικού οδικού χάρτη που διαµορφώνεται από το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και χρηµατοδοτείται από
ειδικούς άξονες προτεραιότητας του Προγράµµατος «Τεχνική
Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων». Στο πλαίσιο αυτό, η ΜΟΔ,
µέσω της τεχνικής της υπηρεσίας, µπορεί να αναλάβει οριζόντιες
δράσεις, όπως τεχνικές µελέτες για την ωρίµανση έργων σε στοχευµένες κατηγορίες πράξεων, καθώς και δράσεις βελτίωσης
της διοικητικής ικανότητας φορέων.
5. Οι Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος, η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Επενδύσεων, η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιώντου Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
η ΜΟΔ ΑΕ, η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ, καθώς και δικαιούχοι, όπως καθορίζονται
στην εξειδίκευση και στις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης, ασκούν καθήκοντα δικαιούχου ενεργειών τεχνικής βοήθειας, και καταρτίζουν και εκτελούν
προγράµµατα ενεργειών τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο του
Προγράµµατος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων».
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ) «Μεταρρύθµιση Δηµοσίου Τοµέα» 2014-2020 καταρτίζει
και εκτελεί προγράµµατα ενεργειών τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» και µετά την 31η Δεκεµβρίου 2023 για τις ανάγκες
κλεισίµατος του οικείου ΕΠ.
6. Δικαιούχοι πράξεων τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο ενός
άξονα προτεραιότητας ενός Προγράµµατος, είναι οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, οι οποίες καταρτίζουν και εκτελούν προγράµµατα ενεργειών τεχνικής βοήθειας, τα οποία εγκρίνονται
από το αρµόδιο όργανο που εποπτεύει την Ειδική Υπηρεσία. Δικαιούχοι πράξεων τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο ενός άξονα
προτεραιότητας ενός Προγράµµατος δύναται να είναι και οι Επιτελικές Δοµές, καθώς και δικαιούχοι, όπως αυτοί καθορίζονται
στην εξειδίκευση και στις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης.
7. Τα προγράµµατα ενεργειών τεχνικής βοήθειας δύνανται να
χρηµατοδοτούνται από συγχρηµατοδοτούµενους ενωσιακούς ή
εθνικούς πόρους και να εντάσσονται στο συγχρηµατοδοτούµενο
σκέλος του ΠΔΕ. Το µέρος των προγραµµάτων αυτών που χρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους εγκρίνεται σε κάθε περίπτωση και σε ετήσια βάση από τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας Διαχειριστικής
Αρχής του Προγράµµατος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων».
8. Η Αρχή Ελέγχου και ο Οργανισµός Πιστοποίησης καταρτίζουν και εκτελούν πρόγραµµα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που
χρηµατοδοτείται µόνο από εθνικούς πόρους.
Άρθρο 44
Τεχνική βοήθεια ΣΣ ΚΑΠ
1. Το ΕΓΤΑΑ µπορεί να στηρίζει ενέργειες τεχνικής βοήθειας
που κρίνονται απαραίτητες για την αποτελεσµατική διαχείριση

και υλοποίηση της στήριξης σε σχέση µε το ΣΣ ΚΑΠ, συµπεριλαµβανοµένων των ενεργειών προετοιµασίας, κατάρτισης, διαχείρισης, ελέγχου, παρακολούθησης, αξιολόγησης, προβολής
και επικοινωνίας, καθώς και της δηµιουργίας και λειτουργίας του
Εθνικού Δικτύου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική που προβλέπεται στο άρθρο 28. Οι ενέργειες που αναφέρονται στην παρούσα
µπορούν να αφορούν προηγούµενες περιόδους προγραµµατισµού και επόµενες περιόδους του ΣΣ ΚΑΠ. Οι ενέργειες τεχνικής
βοήθειας συνίστανται, ιδίως, στην προµήθεια αγαθών και τη
λήψη υπηρεσιών, την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών αµοιβών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην υλοποίηση του ΣΣ ΚΑΠ.
2. Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ επιστρέφεται ως χρηµατοδότηση
µε ενιαίο συντελεστή στο πλαίσιο ενδιάµεσων πληρωµών, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Οριζόντιου Κανονισµού ΚΑΠ. Ο εν
λόγω ενιαίος συντελεστής αντιπροσωπεύει το ποσοστό των συνολικών δηλωθεισών δαπανών που ορίζεται στο ΣΣ ΚΑΠ για την
τεχνική βοήθεια.
3. Δικαιούχοι πράξεων τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο του ΣΣ
ΚΑΠ, είναι οι Ειδικές Υπηρεσίες διαχείρισης και εφαρµογής του
ΣΣ ΚΑΠ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η ΜΟΔ ΑΕ. Δικαιούχοι πράξεων τεχνικής
βοήθειας στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ δύναται να είναι και οι Ενδιάµεσοι Φορείς, όπως προσδιορίζεται στις αποφάσεις ορισµού τους.
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν στη Διαχειριστική Αρχή ΣΣ ΚΑΠ προτάσεις για την κατάρτιση του προγράµµατος ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας του ΣΣ ΚΑΠ, το οποίο εγκρίνεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου που εποπτεύει τη Διαχειριστική Αρχή ΣΣ ΚΑΠ.
4. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας του ΣΣ ΚΑΠ δύνανται να
χρηµατοδοτούνται από συγχρηµατοδοτούµενους ενωσιακούς ή
εθνικούς πόρους και να εντάσσονται στο συγχρηµατοδοτούµενο
σκέλος του ΠΔΕ. Το µέρος των προγραµµάτων αυτών που χρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους εγκρίνεται σε κάθε περίπτωση και σε ετήσια βάση από τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρµόδιας Διαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων».
Άρθρο 45
Μορφές χρηµατοδοτικής συνεισφοράς
και υποστήριξης Προγραµµάτων
1. Η συνεισφορά της Ένωσης σε Πρόγραµµα είναι δυνατόν να
λάβει µία από τις ακόλουθες µορφές:
α) Χρηµατοδότηση που δεν συνδέεται µε τις δαπάνες των συναφών πράξεων, σύµφωνα µε το άρθρο 95 του Κανονισµού και µε
βάση οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία:
αα) Την εκπλήρωση των όρων ή
αβ) την επίτευξη των αποτελεσµάτων,
β) επιστροφή της στήριξης που παρασχέθηκε στους δικαιούχους για την υλοποίηση των πράξεων σύµφωνα µε τα Κεφάλαια ΙΙ
και ΙΙΙ του Τίτλου V του Κανονισµού,
γ) µοναδιαίες δαπάνες σύµφωνα µε το άρθρο 94 του Κανονισµού, οι οποίες καλύπτουν όλες ή ορισµένες ειδικές κατηγορίες
επιλέξιµων δαπανών που προσδιορίζονται µε σαφήνεια εκ των
προτέρων µε αναφορά σε ποσό ανά µονάδα,
δ) κατ’ αποκοπή ποσά σύµφωνα µε το άρθρο 94 του Κανονισµού, τα οποία καλύπτουν συνολικά όλες ή ορισµένες ειδικές κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών που προσδιορίζονται µε σαφήνεια
εκ των προτέρων,
ε) χρηµατοδότηση µε ενιαίο συντελεστή ,σύµφωνα µε το άρθρο
94 του Κανονισµού, η οποία καλύπτει ειδικές κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών που προσδιορίζονται µε σαφήνεια εκ των προτέρων
µε την εφαρµογή ποσοστού,
στ) συνδυασµός των µορφών στις οποίες αναφέρονται τα στοιχεία των περ. α) έως ε).
2. α) Η συνεισφορά της Ένωσης σε ένα Πρόγραµµα, σύµφωνα
µε τις περ. γ), δ) και ε) της παρ. 1, γίνετα είτε βάσει των ποσών και
των συντελεστών που εγκρίνονται στην απόφαση για την έγκριση
του Προγράµµατος ή την τροποποίησή του σε συνέχεια υποβολής
σχετικής πρότασης, είτε όπως ορίζεται σε κατ’ εξουσιοδότηση
πράξη της Ένωσης,σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 94 του
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Κανονισµού,
β) η συνεισφορά της Ένωσης στο σύνολο ή σε µέρη µιας προτεραιότητας Προγραµµάτων, σύµφωνα µε την περ. α) της παρ. 1
γίνεται είτε βάσει των ποσών που εγκρίνονται µε την απόφαση για
την έγκριση του Προγράµµατος/Προγραµµάτων ή την τροποποίησή του/τους µετά από σχετική πρόταση προς την Ένωση είτε
όπως ορίζεται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Ένωσης σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 95 του Κανονισµού.
γ) Η συνεισφορά της Ένωσης για πρόσθετες δράσεις τεχνικής
βοήθειας για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και αποδοτικότητας των φορέων που εµπλέκονται στη διαχείριση και τη
χρήση των Ταµείων λαµβάνει υποχρεωτικά τη µορφή χρηµατοδότησης που δεν συνδέεται µε τις δαπάνες των συναφών πράξεων.
3. Όταν η συνεισφορά της Ένωσης λαµβάνει οποιαδήποτε από
τις µορφές που περιγράφονται στις περ. α), γ), δ) ή ε) της παρ. 1,
οι έλεγχοι της Επιτροπής και της Αρχής Ελέγχου, καθώς και οι
διαχειριστικές επαληθεύσεις για τα ποσά αυτά έχουν ως αποκλειστικό στόχο να επαληθεύσουν ότι έχουν εκπληρωθεί οι όροι για
την επιστροφή της συνεισφοράς από την Επιτροπή ή ότι έχουν
επιτευχθεί τα αποτελέσµατα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η υποστήριξη του Προγράµµατος στους δικαιούχους µπορεί να λάβει οποιαδήποτε µορφή.
4. Η συνεισφορά της Ένωσης χρησιµοποιείται από το Πρόγραµµα για την παροχή στήριξης στους δικαιούχους υπό µορφή
επιχορηγήσεων, χρηµατοδοτικών µέσων ή βραβείων ή συνδυασµού αυτών.
5. Οι επιχορηγήσεις που παρέχονται στους δικαιούχους από το
Πρόγραµµα µπορούν να λάβουν µία από τις ακόλουθες µορφές:
α) Επιστροφή επιλέξιµων δαπανών που αποδεδειγµέναπραγµατοποιήθηκαν από έναν δικαιούχο ή από τον ιδιώτη εταίρο των πράξεων ΣΔΙΤ και καταβλήθηκαν για την υλοποίηση πράξεων,
συνεισφορές σε είδος και κόστος απόσβεσης,
β) µοναδιαίες δαπάνες,
γ) κατ’ αποκοπή ποσά,
δ) χρηµατοδότηση µε κατ’ αποκοπή συντελεστή,
ε) συνδυασµός των µορφών των περ. α) έως δ), µόνον όταν καθεµία από αυτές καλύπτει διαφορετικές κατηγορίες δαπανών ή
όταν χρησιµοποιούνται για διαφορετικά έργα που αποτελούν
µέρος µιας πράξης ή για διαδοχικά στάδια µιας πράξης,
στ) χρηµατοδότηση που δεν συνδέεται µε τις δαπάνες, υπό την
προϋπόθεση ότι οι σχετικές επιχορηγήσεις καλύπτονται από επιστροφή της συνεισφοράς της Ένωσης σύµφωνα µε την περ. α).
6. Αν οι συνολικές δαπάνες µιας πράξης δεν υπερβαίνουν τις
διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, η συνεισφορά που παρέχεται
στονδικαιούχο από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΔΜ, το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ
και το ΜΔΣΘ λαµβάνει τη µορφή µοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών ή ενιαίων συντελεστών, εξαιρουµένων των πράξεων
για τις οποίες η στήριξη συνιστά κρατική ενίσχυση. Αν χρησιµοποιείται χρηµατοδότηση µε ενιαίο συντελεστή, µόνον οι κατηγορίες δαπανών στις οποίες εφαρµόζεται ο ενιαίος συντελεστής
µπορούν να επιστρέφονται σύµφωνα µε την περ. α) της παρ. 5.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η Διαχειριστική Αρχή
µπορεί να συµφωνήσει να εξαιρεθούν ορισµένες πράξεις στον
τοµέα της έρευνας και της καινοτοµίας από την απαίτηση που
ορίζεται στο εν λόγω εδάφιο, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει προηγουµένως εγκρίνει την εν
λόγω εξαίρεση. Επιπλέον, οι αποζηµιώσεις και οι µισθοί που καταβάλλονται στους συµµετέχοντες µπορούν να επιστραφούν
σύµφωνα µε την περ. α) της παρ. 1.
Για τα Προγράµµατα INTERREG, αν η δηµόσια συνεισφορά,
στο πλαίσιο της υλοποίησης Προγράµµατος µικρού έργου, δεν
υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, η συνεισφορά του
ΕΤΠΑ ή, κατά περίπτωση, µηχανισµού εξωτερικής χρηµατοδότησης της Ένωσης, λαµβάνει τη µορφή µοναδιαίων δαπανών, κατ’
αποκοπή ποσών ή χρηµατοδότησης µε ενιαίο συντελεστή, εξαιρουµένων των έργων για τα οποία η στήριξη από τα Ταµεία συνιστά κρατική ενίσχυση.
7. Η µορφή που λαµβάνει η επιχορήγηση που παρέχεται στους
δικαιούχους πράξεων και οι όροι για την πληρωµή της καθορίζονται στην πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης ή το αργότερο στην απόφαση

10103

ένταξης της πράξης στο Πρόγραµµα.
8. Οι πληρωµές στους δικαιούχους από το ΠΔΕ λαµβάνουν τη
µορφή ποσοστού επί της συνολικής επιχορήγησης της πράξης
ή µέρους αυτής, σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης ένταξης και τον προγραµµατισµό υλοποίησης της πράξης, ανεξάρτητα από τη µορφή που λαµβάνει η επιχορήγηση στο πλαίσιο του
Προγράµµατος.
Άρθρο 46
Μορφές στήριξης στο ΣΣ ΚΑΠ
1. Η στήριξη για παρεµβάσεις άµεσων ενισχύσεων ΣΣ ΚΑΠ
µπορεί να λαµβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες µορφές:
α) Ετήσια αποσυνδεδεµένη ενίσχυση ανά επιλέξιµο εκτάριο,
β) κατ’ αποκοπή ενίσχυση ανά γεωργό νεαρής ηλικίας,
γ) ετήσια συνδεδεµένη ενίσχυση ανά εκτάριο ή ζώο,
δ) ετήσια ενίσχυση συνδεδεµένη ανά εκτάριο επιλέξιµης έκτασης βαµβακιού.
2. Η στήριξη για τοµεακές παρεµβάσεις ΣΣ ΚΑΠ µπορεί να
λαµβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες µορφές:
α) Επιστροφή επιλέξιµων δαπανών που έχουν όντως πραγµατοποιηθεί από τον δικαιούχο,
β) µοναδιαίες δαπάνες,
γ) κατ’ αποκοπή ποσά,
δ) χρηµατοδότηση µε ενιαίο συντελεστή.
3. Η στήριξη για παρεµβάσεις αγροτικής ανάπτυξης ΣΣ ΚΑΠ
µπορεί να λαµβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες µορφές:
α) Επιστροφή επιλέξιµων δαπανών που έχουν όντως πραγµατοποιηθεί από τον δικαιούχο,
β) µοναδιαίες δαπάνες,
γ) κατ’ αποκοπή ποσά,
δ) χρηµατοδότηση µε ενιαίο συντελεστή,
ε) ενισχύσεις ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης µε βάση τις πρόσθετες δαπάνες και τα διαφυγόντα εισοδήµατα.
4. Η µορφή που λαµβάνει η στήριξη και οι όροι για την πληρωµή της καθορίζονται, εφόσον απαιτείται, στην πρόσκληση της
Διαχειριστικής Αρχής για την υποβολή αιτήσεων στήριξης ή το
αργότερο στην απόφαση ένταξης της πράξης στο ΣΣ ΚΑΠ.
5. Οι πληρωµές στους δικαιούχους από το ΠΔΕ, όπου απαιτείται, λαµβάνουν τη µορφή ποσοστού επί της συνολικής επιχορήγησης της πράξης ή µέρους αυτής, σύµφωνα µε τους όρους της
απόφασης ένταξης και τον προγραµµατισµό υλοποίησης της
πράξης, ανεξάρτητα από τη µορφή που λαµβάνει η επιχορήγηση
στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ.
Άρθρο 47
Εφαρµογή κρατικών ενισχύσεων
1. Οι προσκλήσεις προς τους δικαιούχους δράσεων και πράξεων κρατικών ενισχύσεων και ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας
που παρέχονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1407/2013 και συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία και το ΕΓΤΑΑ, εγκρίνονται µε
απόφαση του αρµόδιου οργάνου που εποπτεύει τον φορέα διαχείρισης, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Γενικού Γραµµατέα
Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, µε την επιφύλαξη της απόφασης της παρ. 15 του άρθρου 13. Η σύµφωνη γνώµη αφορά στην
τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων και στη χρήση του
ΟΠΣΚΕ. Στην πρόσκληση προς τους δικαιούχους των ενισχύσεων, καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων, οι επιλέξιµες
δαπάνες που αφορούν στην ενίσχυση, οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, οι προθεσµίες υποβολής αιτήσεων και κάθε
άλλο θέµα σχετικόµε την υπαγωγή των δικαιούχων.
2. Στην πρόσκληση της παρ. 1 δύναται να προβλέπεται η δυνατότητα να πιστοποιούνται οι δαπάνες των επιµέρους έργων
από ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι υποβάλλουν σχετική βεβαίωση
περί της νοµιµότητας και της κανονικότητας διενέργειας των δαπανών, της ορθής λογιστικής καταχώρισης αυτών, της εξόφλησής τους, καθώς και ως προς το ότι οι δαπάνες πραγµατοποιήθηκαν εντός της επιλέξιµης περιόδου, αφορούν στο εγκεκριµένο έργο, υπήρξε συµµόρφωση µε τους όρους της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης και υπάρχουν επαρκή
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δικαιολογητικά. Ο ορκωτός λογιστής επιλέγεται από τον δικαιούχο και η δαπάνη του είναι επιλέξιµη στο οικείο πρόγραµµα.
3. Οι προσκλήσεις των ενισχύσεων δηµοσιεύονται µέσω του
διαδικτυακού τόπου του αντίστοιχου Προγράµµατος, του ιστοτόπου www.espa.gr και του προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Άρθρο 48
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις δικαιούχων
1. Οι υποχρεώσεις του δικαιούχου καθορίζονται αναλυτικά στις
προσκλήσεις/προκηρύξεις που εκδίδονται, καθώς και στις αποφάσεις ένταξης των πράξεων και αφορούν, µεταξύ άλλων, την υποχρέωση τήρησης του σχετικού ευρωπαϊκού και εθνικού θεσµικού
πλαισίου κατά την υλοποίηση της πράξης, υποχρεώσεις που σχετίζονται µε την υλοποίηση και χρηµατοδότηση της πράξης, µε τη
διενέργεια επαληθεύσεων και ελέγχων από τα αρµόδια εθνικά και
ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, την απαιτούµενη προβολή της πράξης, καθώς και την τήρηση των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών. Ειδικοί όροι που αφορούν σε συγκεκριµένη πράξη
αναφέρονται στην απόφαση ένταξης της πράξης ή στη σχετική
πρόσκληση/προκήρυξη.
2. Δικαίωµα υποβολής προτάσεων προς ένταξη σε Πρόγραµµα
ή το ΣΣ ΚΑΠ έχει κάθε δικαιούχος, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο
2, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται
στις προσκλήσεις/προκηρύξεις που εκδίδονται για την υποβολή
προτάσεων χρηµατοδότησης.
3. Η υποβολή πρότασης ένταξης πράξης από µέρους των ενδιαφερόµενων δικαιούχων γίνεται µε τη χρήση τυποποιηµένου Τεχνικού Δελτίου Πράξης.
4. Ο δικαιούχος παρέχει στις αρµόδιες Διαχειριστικές Αρχές
όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση και τη µετέπειτα
παρακολούθηση της πράξης, όπως ορίζονται στην
πρόσκληση/προκήρυξη και την απόφαση ένταξης της πράξης.
5. Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την ενηµέρωση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) ή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής (ΟΠΣΚΑΠ) µε τα δεδοµένα και έγγραφα των πράξεων
που υλοποιεί και ειδικότερα:
α) Για την υποχρεωτική καταχώριση µε ηλεκτρονικό τρόπο στο
ΟΠΣ ή στο ΟΠΣΚΑΠ των δεδοµένων και εγγράφων προγραµµατισµού και υλοποίησης που απαιτούνται για την αξιολόγηση πράξεων, τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση του
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, τις επαληθεύσεις/ελέγχους
και γενικότερα τη διαδροµή ελέγχου των πράξεων,
β) για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων
που υποβάλλει στο ΟΠΣ ή στο ΟΠΣΚΑΠ, σύµφωνα µε το χρονικό
πλαίσιο που προβλέπεται στις κείµενες διατάξεις.
6. Ο δικαιούχος υποχρεούται να εξασφαλίζει στα αρµόδια στελέχη του τις σχετικές υποδοµές για την πρόσβαση στο ΟΠΣ ή στο
ΟΠΣΚΑΠ.
7. Η Διαχειριστική Αρχή Προγράµµατος/Προγραµµάτων και η
Διαχειριστική Αρχή και ο Οργανισµός Πληρωµών του ΣΣ ΚΑΠ, διασφαλίζουν την πρόσβαση των δικαιούχων στις απαραίτητες πληροφορίες για την υλοποίηση των πράξεων, συµπεριλαµβανοµένων
επικαιροποιηµένων πληροφοριών, όταν κρίνεται απαραίτητο, και
λαµβάνοντας υπόψη την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές ή άλλες υπηρεσίες επικοινωνίας.
8. Ο δικαιούχος δικαιούται, βάσει των όρων χρηµατοδότησης
που αναφέρονται στην απόφαση ένταξης, να λαµβάνει χρηµατοδότηση για την υλοποίηση της πράξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 49
Καταπολέµηση της απάτης
1. Στο πλαίσιο διαχείρισης και ελέγχου των Προγραµµάτων και
του ΣΣ ΚΑΠ, οι εµπλεκόµενες Αρχές και φορείς λαµβάνουν κάθε
αναγκαίο µέτρο για την πρόληψη, τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση φαινόµενων απάτης.

2. Για την πρόληψη και την καταπολέµηση της απάτης εφαρµόζεται σύστηµα διαχείρισης απάτης µε καθορισµένες αρµοδιότητες, µέτρα και µηχανισµούς αναφοράς, κατά τα προβλεπόµενα
στα Εγχειρίδια Διαδικασιών ΣΔΕ των Προγραµµάτων και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ και του ΣΣ ΚΑΠ καιδιασφαλίζονται η
συνεργασία µε τους αρµόδιους εθνικούς φορείς και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και η εκπαίδευση των
στελεχών των εµπλεκόµενων Αρχών/φορέων.
3. Νέα µέτρα για την πρόληψη και καταπολέµηση της απάτης,
που κρίνεται σκόπιµο να υιοθετηθούν κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου, ενσωµατώνονται στα ΣΔΕ των Προγραµµάτων και του ΣΣ ΚΑΠ.
Για τα Προγράµµατα που λαµβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ, το
ΕΚΤ+ και το ΤΣ, εξαιρουµένων των Προγραµµάτων INTERREG,
η υφιστάµενη Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις, επικαιροποιείται, εφόσον απαιτείται, υπό την ευθύνη της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ,
µέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΕΥΘΥΠΣ) της ΕΑΣ.
Η ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της
Απάτης (OLAF) σχετικά µε νέα µέτρα για την πρόληψη και την
καταπολέµηση της απάτης πραγµατοποιείται µε τη συµπλήρωση
του ερωτηµατολογίου της OLAF για την εφαρµογή του άρθρου
325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και υποβάλλεται ετησίως µέσω της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
(ΕΑΔ) ως Anti-fraud Coordination Service (AFCOS).
4. Για την πρόληψη της απάτης, για κατηγορίες προσωπικού
των Ειδικών Υπηρεσιών του παρόντος και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ ισχύουν οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα
άρθρα 33 και 51. Για κατηγορίες προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ που
έχει οριστεί µε βάση το άρθρο 16 ως Οργανισµός Πληρωµών στο
πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ, ισχύουν οι υποχρεώσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 51.
5. Για τα θέµατα παρατυπιών και απάτης, οι αρµόδιες
Αρχές/φορείς για τη διαχείριση και τον έλεγχο των Προγραµµάτωνκαι του ΣΣ ΚΑΠ δύνανται να αξιοποιούν το Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ), το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ), το Πληροφοριακό Σύστηµα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος
Σηµασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ) και το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΟΠΣΚΑΠ) και να αντλούν
στοιχεία από πληροφοριακά συστήµατα της δηµόσιας διοίκησης
του άρθρου 59 µέσω διαλειτουργικότητας.
6. Το Εσωτερικό Δίκτυο Συνεργασίας για την Καταπολέµηση
της Απάτης µεταξύ των Διαχειριστικών Αρχών των Προγραµµάτων ΕΣΠΑ, που συγκροτείται µε βάση το άρθρο 28 λειτουργεί ως
µηχανισµός υποστήριξης του έργου των αρµόδιων Διαχειριστικών Αρχών για να διασφαλίζεται η εφαρµογή των µέτρων καταπολέµησης της απάτης και να αξιολογείται η αποτελεσµατικότητά τους. Το Δίκτυο λειτουργεί µε στόχο την ανάπτυξη συναντίληψης σε θέµατα πρόληψης και καταπολέµησης της απάτης, καθώς, επίσης, και για την ανταλλαγή γνώσεων, εµπειριών
και καλών πρακτικών σε σχέση µε την εφαρµογή των προβλεπόµενων σχετικών διαδικασιών, την επίλυση προβληµάτων και την
περαιτέρω βελτίωση και προσαρµογή τους. Η ανταλλαγή πληροφοριών και η µεταφορά τεχνογνωσίας µεταξύ των µελών του
Εσωτερικού Δικτύου Συνεργασίας για την Καταπολέµηση της
Απάτης γίνεται µέσω της επιχειρησιακής πλατφόρµας (intranet)
«ΔΙΑΥΛΟΣ» της ΜΟΔ ΑΕ.
7. Για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης κατά την υλοποίηση των Προγραµµάτων και του ΣΣ ΚΑΠ
ισχύει η ενισχυµένη συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/1939 του Συµβουλίου,
της 12ης Οκτωβρίου 2017, «σχετικά µε την εφαρµογή ενισχυµένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»
(L 283) και του ν. 4786/2021 (A’ 43).
8. Η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της
Απάτης (OLAF), το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν την αναγκαία πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 69 του
Κανονισµού σχετικά µε τις περιπτώσεις απάτης.
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Άρθρο 50
Μηχανισµός καταγγελιών
1. Η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστηµάτων
(ΕΥΘΥΠΣ), έχει την ευθύνη, ώστε το/α Σύστηµα/τα Διαχείρισης και
Ελέγχου (ΣΔΕ) Προγραµµάτων να διασφαλίζει/ουν την εξέταση
των καταγγελιών, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των
Προγραµµάτων. Προκειµένου να απλοποιηθεί και να επιταχυνθεί
η διαδικασία µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων, η καταχώριση
των καταγγελιών και των πορισµάτων εξέτασης, η ανταλλαγή πληροφοριών και η διαβίβαση των σχετικών εγγράφων πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο από εξουσιοδοτηµένους χρήστες,
µέσω του ΟΠΣ.
Για τον σκοπό αυτό η Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης
και Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΕΥΘΥΠΣ) συνεργάζεται µε τους
αρµόδιους εθνικούς φορείς, σύµφωνα µε το νοµικό τους πλαίσιο,
προκειµένου να περιγραφούν στο/α Εγχειρίδιο/α Διαδικασιών
του/των ΣΔΕ, το πεδίο εφαρµογής, οι κανόνες και οι διαδικασίες
που σχετίζονται µε την υποδοχή και εξέταση των καταγγελιών.
2. Στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ, η Διαχειριστική Αρχή ΣΣ ΚΑΠ σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Πληρωµών έχουν την ευθύνη, ώστε
το ΣΔΕ του ΣΣ ΚΑΠ να διασφαλίζει την εξέταση των καταγγελιών,
οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του. Για τον σκοπό
αυτόν η Διαχειριστική Αρχή ΣΣ ΚΑΠ συνεργάζεται µε τους αρµόδιους εθνικούς φορείς, σύµφωνα µε το θεσµικό τους πλαίσιο, προκειµένου να περιγραφούν στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ του ΣΣ
ΚΑΠ, το πεδίο εφαρµογής, οι κανόνες και οι διαδικασίες που σχετίζονται µε την υποδοχή και εξέταση των καταγγελιών.
Άρθρο 51
Σύγκρουση συµφερόντων
1. Το προσωπικό που υπηρετεί σε Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος, στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ
του άρθρου 16 και σε Ενδιάµεσους Φορείς και το οποίο έχει αρµοδιότητα για την αξιολόγηση πράξεων, τις επαληθεύσεις και τις
πληρωµές, υποχρεούται να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια που
συνιστά σύγκρουση συµφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στην παρ.
3 του άρθρου 61 του Κανονισµού (ΕE, Ευρατόµ) 2018/1046 (L
193).
2. Για το προσωπικό της παρ.1 ισχύει η υποχρέωση υποβολής
δήλωσης µη σύγκρουσης συµφερόντων της παρ. 5 του άρθρου
38 του ν. 4314/2014 (Α’ 265).
Άρθρο 52
Πλαίσιο Επίδοσης και δείκτες
1. Κάθε Πρόγραµµα καθορίζει πλαίσιο επίδοσης, το οποίο περιλαµβάνει όλους τους δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων του
Προγράµµατος, τα ορόσηµα και τους στόχους κατηγοριοποιηµένους ανά ειδικό στόχο, και επιτρέπει την παρακολούθηση, την κατάρτιση εκθέσεων και την αξιολόγηση της επίδοσης του
Προγράµµατος.
2. Η καταχώριση, η αποθήκευση και παρακολούθηση των απαιτούµενων από το Παράρτηµα XVII του Κανονισµού δεδοµένων των
δεικτών και του πλαισίου επίδοσης για τα Προγράµµατα γίνεται
µέσω του ΟΠΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 54.
3. Η ΕΑΣ εκδίδει έγγραφα εργασίας, κατευθύνσεις, οδηγίες και
αναφορές για τους δείκτες των Προγραµµάτων, λαµβάνοντας
υπόψη τις απαιτήσεις του/των Συστήµατος/των Διαχείρισης και
Ελέγχου και λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη διασφάλιση
της ποιότητας των σχετικών τηρούµενων στοιχείων και την πρόληψη και αποφυγή εφαρµογής µέτρων αναστολής πληρωµών ή
δηµοσιονοµικών διορθώσεων δυνάµει της περ. β) της παρ. 1 του
άρθρου 97 και της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 104 του Κανονισµού.
4. Στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ, το πλαίσιο επιδόσεων επιτρέπει την
υποβολή εκθέσεων για τις επιδόσεις του ΣΣ ΚΑΠ κατά την υλοποίησή του και την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εν λόγω
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επιδόσεων, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο ΙΙ του Τίτλου VII του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ. Η καταχώριση, η αποθήκευση και παρακολούθηση
των απαιτούµενων δεδοµένων για τον υπολογισµό των δεικτών
του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ γίνονται µέσω του
ΟΠΣΚΑΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 58.
Η Διαχειριστική Αρχή ΣΣ ΚΑΠ εκδίδει έγγραφα εργασίας, κατευθύνσεις, οδηγίες και αναφορές σχετικά µε το πλαίσιο επιδόσεων, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του Συστήµατος
Διαχείρισης και Ελέγχου ΣΣ ΚΑΠ και λαµβάνει όλα τα κατάλληλα
µέτρα για την ανάπτυξη περιεκτικών, έγκαιρων και αξιόπιστων
πηγών δεδοµένων, προκειµένου να καθίσταται δυνατή η αποτελεσµατική παρακολούθηση της προόδου του ΣΣ ΚΑΠ προς την επίτευξη των στόχων, χρησιµοποιώντας δείκτες εκροών,
αποτελεσµάτων και συνεπειών.
Άρθρο 53
Δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
1. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπέχει θέση «Υπευθύνου Επεξεργασίας», σύµφωνα µε την περ. 7 του άρθρου 4 του
Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισµός για την
Προστασία Δεδοµένων) (L 119), για τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα - που τηρούνται και διακινούνται µέσω των πληροφοριακών συστηµάτων ΟΠΣ, ΟΠΣΚΕ και ΠΣΣΚΕΗΣ - των συµµετεχόντων
σε πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία και τον Χρηµατοδοτικό Μηχανισµό του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ
ΕΟΧ) και υλοποιούνται στο πλαίσιο των σχετικών Προγραµµάτων
για την προγραµµατική περίοδο 2021-2027. Ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η διαχείριση των Προγραµµάτων αυτών, καθώς και η
άσκηση αρµοδιοτήτων αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν
λόγω διαχείριση.
2. Η Εθνική Αρχή Συντονισµού, οι Ειδικές Υπηρεσίες, οι Ενδιάµεσοι Φορείς και οι δικαιούχοι, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υποχρεούνται να
συµµορφώνονται πλήρως στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους
προς τις οδηγίες και τις υποχρεώσεις που θέτει ο «Υπεύθυνος
Επεξεργασίας», καθώς και προς την κείµενη νοµοθεσία για την
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία κατά τη διαχείριση των ανωτέρω πράξεων.
Όλοι οι µη εποπτευόµενοι από το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων φορείς (Ειδικές Υπηρεσίες, Ενδιάµεσοι Φορείς και
δικαιούχοι) ως προς τις πράξεις τις οποίες διενεργούν για την εξυπηρέτηση του σκοπού επεξεργασίας της παρ. 1, υπέχουν θέση
«Εκτελούντος την Επεξεργασία» για λογαριασµό του «Υπεύθυνου
Επεξεργασίας» της παρ. 1, σύµφωνα µε την περ. 8 του άρθρου
4του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισµός
για την Προστασία Δεδοµένων) και υποχρεούνται να συµµορφώνονται πλήρως, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, προς τις οδηγίες και τις υποχρεώσεις που θέτει ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»,
καθώς και προς τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία κατά τη διαχείριση των ανωτέρω πράξεων.
Η επεξεργασία από τους εκτελούντες την επεξεργασία διέπεται
από νοµική πράξη υπαγόµενη στο δίκαιο της Ένωσης ή στο εθνικό
δίκαιο, που δεσµεύει τον εκτελούντα την επεξεργασία σε σχέση
µε τον υπεύθυνο επεξεργασίας και καθορίζει το αντικείµενο και τη
διάρκεια της επεξεργασίας, τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και τις
κατηγορίες των υποκειµένων των δεδοµένων, καθώς και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του υπευθύνου επεξεργασίας και των
εκτελούντων την επεξεργασία. Η νοµική αυτή πράξη λαµβάνει τη
µορφή της Απόφασης Ένταξης αναφορικά µε τους δικαιούχους
και της Απόφασης Ανάθεσης αναφορικά µε τις Ειδικές Υπηρεσίες
και τους Ενδιάµεσους Φορείς, όπου σε σχετικό Παράρτηµα προβλέπονται όλα τα σχετικά µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Η επεξεργασία από τους υποεκτελούντες την
επεξεργασία που προσλαµβάνονται από τον εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται από την ίδια νοµική πράξη και δεσµεύει κατά
τον ίδιο τρόπο τα εµπλεκόµενα µέρη.
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3. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων για τους σκοπούς της διαχείρισης των Προγραµµάτων που αναφέρονται στην
παρ. 1 και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν
λόγω διαχείριση πραγµατοποιείται ιδίως υπό τις προϋποθέσεις
των περ. γ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 6 και της περ.ζ) της παρ.
2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων.
4. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων υπέχει
θέση «Υπευθύνου Επεξεργασίας», σύµφωνα µε την περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός
Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων), για τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα - που τηρούνται και διακινούνται µέσω του
ΟΠΣΚΑΠ - των συµµετεχόντων σε πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ. Ο
σκοπός της επεξεργασίας είναι η διαχείριση του ΣΣ ΚΑΠ, καθώς
και η άσκηση αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω διαχείριση, υπό τις προϋποθέσεις των περ. γ) και ε) της παρ. 1 του
άρθρου 6 και της περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων.
5. Οι Ειδικές Υπηρεσίες και οι Ενδιάµεσοι Φορείς του ΣΣ ΚΑΠ,
που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, υποχρεούνται να συµµορφώνονται πλήρως, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, προς τις οδηγίες και τις υποχρεώσεις
που θέτει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας της παρ. 4, καθώς και προς
τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία
κατά τη διαχείριση των παρεµβάσεων του ΣΣ ΚΑΠ.
Όλοι οι µη εποπτευόµενοι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων φορείς (Οργανισµός Πιστοποίησης και Ενδιάµεσοι Φορείς), ως προς τις πράξεις τις οποίες διενεργούν για
την εξυπηρέτηση του σκοπού επεξεργασίας της παρ. 4, υπέχουν
θέση «Εκτελούντος την Επεξεργασία» για λογαριασµό του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας» της παρ. 4, σύµφωνα µε την περ. 8 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων και
υποχρεούνται να συµµορφώνονται πλήρως, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, προς τις οδηγίες και τις υποχρεώσεις που θέτει
ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», καθώς και προς τις διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία κατά τη διαχείριση
των ανωτέρω πράξεων.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδοµένων», σύµφωνα µε το
άρθρο 37 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679, για όλες τις Υπηρεσίες
της παρ. 2 και ρυθµίζονται ζητήµατα όπως η θέση, τα καθήκοντά
του, η διάρκεια της θητείας του και κάθε άλλο σχετικό θέµα µε την
εφαρµογή των παρ. 1 έως 3.
7. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ορίζεται «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδοµένων», σύµφωνα
µε το άρθρο 37 του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων, για τις Ειδικές Υπηρεσίες, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Οργανισµό Πιστοποίησης και τους Ενδιάµεσους Φορείς του ΣΣ ΚΑΠ και
ρυθµίζονται ζητήµατα όπως η θέση, τα καθήκοντά του, η διάρκεια
της θητείας του και κάθε άλλο σχετικό θέµα µε την εφαρµογή των
παρ. 4 και 5.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Άρθρο 54
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ)
1. Το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) είναι το
κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα για την ηλεκτρονική καταχώριση
και αποθήκευση των δεδοµένων, τα οποία είναι αναγκαία για την
παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση, τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους σχετικά µε τις πράξεις που λαµβάνουν στήριξη από τα Ταµεία, σύµφωνα µε το
Παράρτηµα XVII του Κανονισµού.
2. Επιπλέον στο ΟΠΣ καταχωρίζονται και δεδοµένα που αφορούν στα προγράµµατα του ΧΜΕΟΧ, στις δράσεις και τα έργα του

Μηχανισµού «Συνδέοντας την Ευρώπη», του Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση και του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Το ΟΠΣ, επίσης, φιλοξενεί τις δράσεις και τα έργα του
Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης.
3. Η αρµοδιότητα για την καταχώριση των δεδοµένων στο ΟΠΣ
ανήκει στις Αρχές και στους φορείς που εφαρµόζουν τις διαδικασίες των ΣΔΕ. Το ΟΠΣ διασφαλίζει την προστασία, την ακεραιότητα, τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των δεδοµένων αυτών και την
ταυτοποίηση των χρηστών του.
4. Το ΟΠΣ διασφαλίζει την τήρηση απαραίτητων εγγράφων για
τη διαδροµή ελέγχου, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 69 του
Κανονισµού.
5. Μέσω του ΟΠΣ πραγµατοποιείται η ηλεκτρονική ανταλλαγή
των πληροφοριών µεταξύ των δικαιούχων και των αρµόδιων
Αρχών, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 69 του Κανονισµού,
καθώς και η διαβίβαση των απαιτούµενων πληροφοριών στο σύστηµα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων της Επιτροπής
(«SFC2021»), σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 69, το Παράρτηµα XV και το άρθρο 42 του Κανονισµού, καθώς και µε το άρθρο
32 του Κανονισµού INTERREG.
6. Το ΟΠΣ διασφαλίζει τη δηµοσίευση στοιχείων προόδου υλοποίησης πράξεων είτε απευθείας σε διαδικτυακούς κόµβους είτε
µε τη µορφή ανοιχτών/διασυνδεδεµένων δεδοµένων για τις πράξεις που έχουν καταχωριστεί σε αυτό.
7. Η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µέσω της αρµόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΕΥΘΥΠΣ) της ΕΑΣ, αναλαµβάνει την εποπτεία της
παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣ, τη φιλοξενία των εξυπηρετητών του ΟΠΣ, του δικτυακού εξοπλισµού, την τεχνική υποστήριξη
του κεντρικού εξοπλισµού και του λογισµικού υποδοµής, τις απαραίτητες προµήθειες σε εξοπλισµούς και λογισµικά,την παροχή
υπηρεσιών για τη δικτυακή σύνδεση του ΟΠΣ µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Δηµοσίου, την ανάπτυξη και συντήρηση του επιχειρησιακού λογισµικού, καθώς και των σχετικών αναβαθµίσεων.
Επιπλέον, αναλαµβάνει τη συγκέντρωση των απαιτήσεων των χρηστών του ΟΠΣ, την ανάλυση και τον σχεδιασµό του Πληροφοριακού Συστήµατος και των προσαρµογών του, την εκπαίδευση και
υποστήριξη των χρηστών, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της παραγωγικής λειτουργίας του, τη διενέργεια στατιστικών αναλύσεων
και την αξιοποίηση των δεδοµένων για τις ανάγκες των Προγραµµάτων. Το πληροφοριακό σύστηµα του ΟΠΣ φιλοξενείται στις υποδοµές του Υπολογιστικού Κέντρου της ΜΟΔ ΑΕ, η οποία παρέχει
και την τεχνική υποστήριξη.
Άρθρο 55
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων ΟΠΣ-ΠΔΕ (e-pde)
Στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΟΠΣ-ΠΔΕ ή «e-pde»), που λειτουργεί
µε ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καταχωρίζονται τα δεδοµένα που αφορούν στον προγραµµατισµό, την εκτέλεση και παρακολούθηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ),
στη χρηµατοδότηση και τις πληρωµές των δικαιούχων και των
αναδόχων τους, καθώς και οι σχετικές ενέργειες των εµπλεκόµενων φορέων χρηµατοδότησης και υλοποίησης. Το πληροφοριακό
σύστηµα του ΟΠΣ ΠΔΕ (e-pde) φιλοξενείται στις υποδοµές του
Υπολογιστικού Κέντρου της ΜΟΔ ΑΕ, η οποία παρέχει και την τεχνική υποστήριξη.
Άρθρο 56
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης
Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)
1. Το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης
Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ) περιλαµβάνει τις διαδικασίες και
τα δεδοµένα που απαιτούνται για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την υλοποίηση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων και ήσσονος
σηµασίας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 1407/2013, ή τον Κα-
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νονισµό (ΕΕ) 1408/2013, ή τον Κανονισµό (ΕΕ) 717/2014. Οι διαδικασίες προδιαγράφονται στα Εγχειρίδια Διαδικασιών ΣΔΕ,
ώστε να είναι σύµφωνες µε τους ενωσιακούς κανόνες των ταµείων και των κρατικών ενισχύσεων.
2. Με τις σχετικές προσκλήσεις του άρθρου 47 προσδιορίζονται τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Σύστηµα ΟΠΣΚΕ, ο χρόνος υποβολής τους, οι ευθύνες των υπόχρεων και κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε τη διαχείριση κάθε δράσης.
3. Το OΠΣΚΕ διαλειτουργεί µε συστήµατα της Δηµόσιας Διοίκησης για την ανταλλαγή των δεδοµένων, σύµφωνα µε το άρθρο
59.
4. Το OΠΣΚΕ, µε βάση τους κανόνες διαφάνειας όπως ορίζονται από τους κανονισµούς κρατικών ενισχύσεων, δύναται να δηµοσιεύει στοιχεία πράξεων κρατικών ενισχύσεων είτε απευθείας
σε διαδικτυακούς κόµβους είτε µε τη µορφή ανοιχτών/διασυνδεδεµένων δεδοµένων.
5. Την εποπτεία της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣΚΕ, τη
φιλοξενία των εξυπηρετητών του ΟΠΣΚΕ, του δικτυακού εξοπλισµού, την τεχνική υποστήριξη του κεντρικού εξοπλισµού και του
λογισµικού υποδοµής, την παροχή υπηρεσιών για τη δικτυακή
σύνδεση του ΟΠΣΚΕ µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Δηµοσίου,
την ανάπτυξη και συντήρηση του επιχειρησιακού λογισµικού και
την υλοποίηση των σχετικών αναβαθµίσεων, τη συγκέντρωση
των απαιτήσεων των χρηστών, την ανάλυση και τον σχεδιασµό
του Πληροφοριακού Συστήµατος και των προσαρµογών του, τη
συντήρηση και ανάπτυξη του επιχειρησιακού λογισµικού, την εκπαίδευση των χρηστών, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της παραγωγικής λειτουργίας, τη διενέργεια στατιστικών αναλύσεων
και την αξιοποίηση των δεδοµένων, την ανάλυση και τον προγραµµατισµό για περαιτέρω βελτιώσεις της λειτουργίας και αποτελεσµατικότητας του ΟΠΣΚΕ, καθώς και την υλοποίηση των
σχετικών αναβαθµίσεων, αναλαµβάνει η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων µέσω της αρµόδιας για τις κρατικές ενισχύσεις Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηµατοδοτικών Εργαλείων της ΕΑΣ. Για την τεχνική ανάπτυξη του ΠΣΚΕ,
συνεργάζεται µε τη ΜΟΔ ΑΕ, η οποία υποστηρίζει τη φιλοξενία
του ΟΠΣΚΕ στις υποδοµές του Πληροφοριακού Κέντρου της.
Επιπλέον, η ΜΟΔ ΑΕ διατηρεί τεχνικό γραφείο εξυπηρέτησης
(help desk) για τη υποστήριξη των χρηστών του ΟΠΣΚΕ. Τα ανωτέρω ισχύουν και για το υφιστάµενο σύστηµα ΠΣΚΕ (ΕΣΠΑ 20142020), το οποίο παραµένει σε λειτουργία, για την εξυπηρέτηση
των χρηστών της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, σύµφωνα µε το οικείο θεσµικό πλαίσιο.
6. Η χρήση του ΟΠΣΚΕ είναι υποχρεωτική για το σύνολο των
φορέων που υλοποιούν δράσεις κρατικών ενισχύσεων και ήσσονος σηµασίας, που χρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία και το
ΕΓΤΑΑ. Επιπλέον, στο ΟΠΣΚΕ δύνανται να καταχωρίζονται και
δεδοµένα που αφορούν σε προγράµµατα, δράσεις ή έργα που
χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, όπως το
Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης, το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας και τον τακτικό προϋπολογισµό.
7. Οι παρ. 1 έως 6 δύναται να εφαρµόζονται και σε τοµεακές
παρεµβάσεις του ΣΣ ΚΑΠ και παρεµβάσεις των άρθρων 73, 75
και 77 του Κανονισµού ΣΣ ΚΑΠ για πράξεις που εµπίπτουν στο
άρθρο 42 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 57
Πληροφοριακό Σύστηµα Σώρευσης Κρατικών
Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ)
1. Η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ τηρεί
Πληροφοριακό Σύστηµα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ), στο οποίο καταχωρίζονται τα δεδοµένα που αφορούν τον έλεγχο σώρευσης για την
παρακολούθηση της τήρησης των Κανονισµών Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας α) 1407/2013, β)1408/2013, γ)717/2014
και δ) 360/2012.
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2. Η χρήση του ΠΣΣΚΕΗΣ για την καταχώριση και τον έλεγχο
σώρευσης των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας είναι υποχρεωτική
για το σύνολο των φορέων που τις χορηγούν, ανεξαρτήτως της
πηγής χρηµατοδότησης.
3. Η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ διασφαλίζει τη δυνατότητα διασύνδεσης του εν λόγω συστήµατος
µε το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων
της υποπαρ. Β.8 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).
Άρθρο 58
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής (ΟΠΣΚΑΠ)
1. Στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΟΠΣΚΑΠ) καταχωρίζονται κυρίως δεδοµένα που
αφορούν στις διαδικασίες και τα στοιχεία προγραµµατισµού, διαχείρισης, ελέγχου και υλοποίησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
2. Για τις ανάγκες του ΣΣ ΚΑΠ, τη συγκέντρωση των απαιτήσεων των χρηστών και την εκπαίδευσή τους αναφορικά µε το
ΟΠΣΚΑΠ, καθώς και την ανάλυση και επεξεργασία του συνόλου
του πληροφοριακού υλικού που απαιτείται για τη διοικητική παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τους ελέγχους και τις πληρωµές
της ΚΑΠ, αναλαµβάνει ο Οργανισµός Πληρωµών, συνεπικουρούµενος από τη Διαχειριστική Αρχή ΣΣ ΚΑΠ, η οποία διασφαλίζει
ότι καταγράφονται και διατηρούνται βασικές πληροφορίες σχετικά µε την υλοποίηση του ΣΣ ΚΑΠ, οι οποίες είναι αναγκαίες για
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, ιδίως για την παρακολούθηση της προόδου προς τους στόχους και τους αριθµητικούς
στόχους που έχουν τεθεί, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών για κάθε δικαιούχο και πράξη.
3. Ο Οργανισµός Πληρωµών αναλαµβάνει την εποπτεία της
παραγωγικής λειτουργίας και τη φιλοξενία των εξυπηρετητών
του ΟΠΣΚΑΠ, καθώς και την παροχή υπηρεσιών για δικτυακή
σύνδεση του ΟΠΣΚΑΠ µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και φορείς και
την τεχνική υποστήριξη και επίλυση προβληµάτων του κεντρικού
εξοπλισµού και λογισµικού υποδοµής.
4. Επιπλέον, ο Οργανισµός Πληρωµών, σε συνεργασία µε τη
Διαχειριστική Αρχή ΣΣ ΚΑΠ, όπου απαιτείται, αναλαµβάνει τη
συντήρηση και ανάπτυξη του ΟΠΣΚΑΠ, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της παραγωγικής του λειτουργίας, την ανάλυση και τον
προγραµµατισµό για περαιτέρω βελτιώσεις της λειτουργίας και
αποτελεσµατικότητάς του και την υλοποίηση των σχετικών αναβαθµίσεων.
Άρθρο 59
Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστηµάτων
1. Το ΟΠΣ και το ΟΠΣΚΑΠ διαλειτουργούν υποχρεωτικά και
µε υψηλή διαθεσιµότητα µε το ΟΠΣ-ΠΔΕ (e-pde), το ΟΠΣΚΕ, το
πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών
Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (Δηµοσίων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών), το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), τα
Πληροφοριακά Συστήµατα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων της Δηµοσίας Διοίκησης, την Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), τα πληροφοριακά συστήµατα της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ) και του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(ΟΑΕΔ), το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), το σύστηµα
«ΕΡΓΑΝΗ», καθώς και µε το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα «Ταµείο Ανάκαµψης» (ΟΠΣ ΤΑ). Το ΟΠΣ και το ΟΠΣΚΑΠ
δύναται να διαλειτουργούν και µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα για την άντληση και ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται µε την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πράξεων.
2. Το ΟΠΣΚΕ διαλειτουργεί µε τα λοιπά συστήµατα της δηµόσιας διοίκησης, όπως τα αναφερόµενα στην παρ. 1, για την ανταλλαγή των δεδοµένων, καθώς και µε το ΠΣΣΕΗΣ.

10108

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ
Άρθρο 60
Χρηµατοδοτήσεις και πληρωµές από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
1. Η εθνική και ενωσιακή συµµετοχή για όλες τις πράξεις που
εντάσσονται στα Προγράµµατα και τις παρεµβάσεις αγροτικής
ανάπτυξης του ΣΣ ΚΑΠ είναι δηµόσιες επενδύσεις και χρηµατοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µέσω του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Οι παρεµβάσεις άµεσων
ενισχύσεων και οι τοµεακές παρεµβάσεις του ΣΣ ΚΑΠ δύναται,
επίσης, να χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
µέσω του ΠΔΕ.
2. Η απόφαση ένταξης που εκδίδεται από την αρµόδια Διαχειριστική Αρχή, σύµφωνα µε τα άρθρα 36 και 37, αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του
ΠΔΕ. Η εγγραφή πραγµατοποιείται από τη Διεύθυνση Δηµοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε
συλλογική απόφαση (ΣΑ) του αρµόδιου φορέα χρηµατοδότησης,
διακριτή ανά Πρόγραµµα και ενιαία για το ΣΣ ΚΑΠ, και βαρύνει
το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων. Με την εγγραφή στον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων εγγράφεται πίστωση για το έτος της ένταξης
ίση τουλάχιστον µε το δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισµού του έργου. Η υπολειπόµενη χρηµατοδότηση για το έτος
ένταξης ή για τα επόµενα έτη γίνεται µε την ετήσια εγγραφή πιστώσεων στο ΠΔΕ, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και µετά
από εισήγηση της αρµόδιας Διαχειριστικής Αρχής στον φορέα
χρηµατοδότησης.
3. Όλες οι πράξεις που εντάσσονται στα Περιφερειακά Προγράµµατα εγγράφονται σε µία (1) συλλογική απόφαση (ΣΑ) ανά
οικεία Περιφέρεια.
4. Ειδικά για τις πράξεις στο πλαίσιο παρεµβάσεων
LEADER/ΤΑΠΤΟΚ του ΣΣ ΚΑΠ, η εγγραφή στο ΠΔΕ πραγµατοποιείται σε έναν ενάριθµο κωδικό µε την απόφαση έγκρισης των
τοπικών προγραµµάτων.
5. Οι χρηµατοδοτήσεις (διάθεση ποσών στους λογαριασµούς
κάθε συλλογικής απόφασης) των ως άνω συλλογικών αποφάσεων του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του ΠΔΕ εκτελούνται
από την Τράπεζα της Ελλάδος, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων µέσω του
Κεντρικού Λογαριασµού, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον
οδηγό λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασµού.
6. Οι Ειδικές Υπηρεσίες δύναται να ορίζονται, µε απόφαση του
διατάκτη, διαχειριστές έργου/υπόλογοι για τις πληρωµές του
ΠΔΕ, ως εξής:
α) για πληρωµή ποσού προς τελικό δικαιούχο πληρωµής,
όπως προς τον ανάδοχο, για παροχή αγαθών/υπηρεσιών ενεργειών τεχνικής βοήθειας µε δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία,
β) για πληρωµή δικαιούχων δράσεων κρατικών ενισχύσεων
(Άµεση Πληρωµή), για τις οποίες η Ειδική Υπηρεσία ασκεί καθήκοντα διαχείρισης,
γ) για µεταφορά ποσού έργου του ΠΔΕ προς δικαιούχο (όπως
ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ενδιάµεσο Φορέα, Ειδικό Λογαριασµό) για την
εκτέλεση/υλοποίηση συγκεκριµένου έργου (Έµµεση Πληρωµή).
Ειδικότερα στις έµµεσες πληρωµές περιλαµβάνονται:
γα) Έµµεση Πληρωµή - Επιχορήγηση: Πληρωµή σε δικαιούχο
νοµικό πρόσωπο, Ενδιάµεσο Φορέα κ.λπ., για την υλοποίηση
συγκεκριµένου έργου, συµπεριλαµβανοµένων των κρατικών ενισχύσεων. Πραγµατοποιείται από τον Υπόλογο/Διαχειριστή στον
λογαριασµό του δικαιούχου που τηρείται σε επίπεδο έργου.
γβ) Έµµεση Πληρωµή - Ειδικός Λογαριασµός: Μεταφορά
ποσού σε Ειδικό Λογαριασµό (ΕΛ) βάσει ειδικού θεσµικού πλαισίου.
7. Οι πληρωµές των έργων, που χρηµατοδοτούνται από τα
Προγράµµατα, πραγµατοποιούνται, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις για το ΠΔΕ και ειδικότερα την υπ’ αριθµ.
134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας,

Ανάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών (Β’ 2857) για τις πληρωµές των δαπανών του ΠΔΕ.
8. Οι ενδεχόµενοι τόκοι που δηµιουργούνται από τα ποσά που
µεταφέρονται στους λογαριασµούς των νοµικών προσώπων,
σύµφωνα µε την περ. γ) της παρ. 6, είναι έσοδο για την πράξη,
το οποίο µειώνει ισόποσα το ποσό της εθνικής χρηµατοδότησης.
Σε κάθε περίπτωση, η συνολική χρηµατοδότηση σε βάρος του
προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα απαραίτητα ποσά για την ολοκλήρωση του έργου που έχει
εγκριθεί, αφαιρουµένων των λογιζοµένων τόκων. Μετά από την
ολοκλήρωση των πληρωµών για τα ενταγµένα έργα, διενεργείται
εκκαθάριση µε ευθύνη της αρµόδιας Διαχειριστικής Αρχής και
τυχόν αχρησιµοποίητα υπόλοιπα επιστρέφονται στα έσοδα του
προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων.
9. α) Η Βουλή των Ελλήνων µπορεί να συµµετέχει στα Προγράµµατα της προγραµµατικής περιόδου 2021-2027 και στα
λοιπά προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η συµµετοχή της Βουλής των Ελλήνων στα προγράµµατα αυτά πραγµατοποιείται µέσω της Υπηρεσίας Εφαρµογής
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, η οποία ασκεί τις αρµοδιότητες
της Βουλής των Ελλήνων ως αναθέτουσα αρχή και ως δικαιούχος.
β) Η εγγραφή έργων στο ετήσιο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων µε φορέα εκτέλεσης τη Βουλή των Ελλήνων µέσω της
Υπηρεσίας Εφαρµογής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων εγκρίνεται
από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από πρόταση του Συντονιστή της Υπηρεσίας Εφαρµογής Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων. Οι πιστώσεις των έργων αυτών, που περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων, εγγράφονται
σε αντίστοιχη συλλογική απόφαση (ΣΑ) της Βουλής των Ελλήνων.
γ) Οι ανεξάρτητες αρχές που προβλέπονται στο Σύνταγµα ή
έχουν θεσπιστεί µε νόµο και οι οποίες συµµετέχουν στα Προγράµµατα της προγραµµατικής περιόδου 2021 - 2027 και στα
λοιπά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να χρηµατοδοτούνται για τον σκοπό αυτόν µέσω της συλλογικής απόφασης (ΣΑ) της Βουλής των Ελλήνων.
10. Στις συλλογικές αποφάσεις του συγχρηµατοδοτούµενου
σκέλους του ΠΔΕ, εγγράφονται οι αποφάσεις υπαγωγής των
επενδυτικών σχεδίων του
ν. 4399/2016(Α’ 117),
οι οποίες δύνανται να συγχρηµατοδοτηθούν από Προγράµµατα
του ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027.
11. Στις περιπτώσεις εµµέσων πληρωµών που πραγµατοποιούνται από τους φορείς, µέσω εµπορικών τραπεζών ή µέσω της
Τράπεζας της Ελλάδος (εκτός Επενδύσεων), τηρούνται υποχρεωτικά διακριτοί λογαριασµοί για κάθε ενάριθµο έργο του ΠΔΕ.
12. Τα αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντα ποσά, που
περιλαµβάνονται στις αποφάσεις δηµοσιονοµικών διορθώσεων
µε ανάκτηση, βεβαιώνονται από τις αρµόδιες ΔΟΥ και κατατίθενται σε λογαριασµό ιδίων εσόδων ΠΔΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Κατά την κατάθεση/µεταφορά των εν λόγω ποσών,
καθίσταται υποχρεωτική, στα σχόλια της πίστωσης, η αναγραφή
του σχετικού εναρίθµου.
13. Οι δράσεις του ΣΣ ΚΑΠ που εγγράφονται στο ΠΔΕ χρηµατοδοτούνται µε µεταφορά των πιστώσεων από την Τράπεζα της
Ελλάδος στον ειδικό λογαριασµό (ΕΛΕΓΕΠ) που τηρεί σε πιστωτικό ίδρυµα ο Οργανισµός Πληρωµών.
Άρθρο 61
Πληρωµές στους δικαιούχους
1. Στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραµµάτων, η αρµόδια
Διαχειριστική Αρχή διασφαλίζει, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιµη χρηµατοδότηση, ότι ο δικαιούχος λαµβάνει το πλήρες οφειλόµενο ποσό το αργότερο ογδόντα (80) ηµέρες µετά
από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης πληρωµής εκ µέρους
του δικαιούχου, των απαιτούµενων δικαιολογητικών και στοιχείων, όπως αυτά καθορίζονται στο οικείο Πρόγραµµα και στην
οικεία πρόσκληση. Η προθεσµία µπορεί να διακοπεί εάν οι πληροφορίες που υποβάλλει ο δικαιούχος δεν επιτρέπουν στη Διαχειριστική Αρχή να εξακριβώσει κατά πόσον οφείλεται το ποσό.
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Σε ό,τι αφορά στις πράξεις ΣΔΙΤ, οι πληρωµές πραγµατοποιούνται σε λογαριασµό υπό µεσεγγύηση που δηµιουργείται ειδικά γι’
αυτόν τον σκοπό στο όνοµα του δικαιούχου για χρήση σύµφωνα
µε τη συµφωνία ΣΔΙΤ.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΣΣ ΚΑΠ, οι πληρωµές πραγµατοποιούνται στους δικαιούχους από τον Οργανισµό Πληρωµών.
2. Το ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται από τα Προγράµµατα και το ΣΣ ΚΑΠ, δεν υπόκειται σε παρακράτηση ή
κατάσχεση στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν
εισπράττεται οποιαδήποτε άλλη ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος
ισοδύναµου αποτελέσµατος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσµα τη
µείωση του ποσού που οφείλεται στους δικαιούχους.
3. Οι πληρωµές στους δικαιούχους καταβάλλονται µόνο µε την
προσκόµιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων,
χωρίς όµως τον όρο της παρακράτησης. Ο διατάκτης της πληρωµής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωµής ορίζει ρητά ότι η ενίσχυση αυτή εµπίπτει στις ρυθµίσεις του
παρόντος άρθρου.
4. Κατ’ εξαίρεση όσων ορίζονται στην παρ. 3, δεν απαιτείται η
προσκόµιση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για την πληρωµή:
α) πράξεων µέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,
β) ενισχύσεων που καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής, και ειδικών µέτρων στήριξης του ΕΓΤΕ,
γ) ενισχύσεων/µέτρων του ΕΓΤΑΑ, που καταβάλλονται βάσει
έκτασης, ζώων ή παραγωγής, και
δ) ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
(ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεµβρίου 2013, σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος
σηµασίας («de minimis») στον γεωργικό τοµέα.
5. Οι διατάξεις της παρούσας είναι ειδικότερες και κατισχύουν
κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΜΟΔ ΑΕ)
Άρθρο 62
Αρµοδιότητες και θέµατα προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ Τροποποίηση του άρθρου 1 και του άρθρου 9
του καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ
1. Στο άρθρο 1 του καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ, όπως κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο 33 του ν. 3614/2007
(Α’ 267), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η περ. γ) τροποποιείται, ως προς το αντικείµενο και τους
αποδέκτες της παρεχόµενης υποστήριξης, και διαµορφώνεται
ως εξής:
«γ) Υποστηρίζει τους φορείς διαχείρισης και τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως προς την
ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας και οργάνωσης αυτών,
καθώς και τους δικαιούχους των Προγραµµάτων µε την παροχή
τεχνογνωσίας, αλλά και µέσω ενεργειών υποστήριξης και δράσεων τεχνικής βοήθειας για τη βελτίωση της επιχειρησιακής τους
ικανότητας ως προς την ωρίµανση και υλοποίηση των πράξεων.»
β) Η περ. στ) τροποποιείται,ως προς το περιεχόµενο της παρεχόµενης υποστήριξης, και διαµορφώνεται ως εξής:
«στ. Υποστηρίζει τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την οργάνωση των πληροφοριακών συστηµάτων των εθνικών και συγχρηµατοδοτούµενων αναπτυξιακών προγραµµάτων, σε συνεργασία
µε τις κατά περίπτωση επιχειρησιακά αρµόδιες Υπηρεσίες. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και επίλυση προβληµάτων των κεντρικών
και
λοιπών
πληροφοριακών
συστηµάτων,
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συµπεριλαµβανοµένων και των αναγκαίων αναβαθµίσεων και
προµηθειών του κεντρικού εξοπλισµού εξυπηρετητών, του περιφερειακού εξοπλισµού και του κατά περίπτωση κεντρικού λογισµικού υποδοµής και αυτοµατισµών γραφείου που απαιτείται για
την αποτελεσµατική διοικητική και πληροφοριακή παρακολούθηση των Προγραµµάτων, µε µόνη προϋπόθεση την έγκριση του
φορέα χρηµατοδότησης.
Υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας των κεντρικών
πληροφοριακών συστηµάτων και εξυπηρετητών των δοµών του
ΕΣΠΑ. Δύναται να παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας και υποστήριξης πληροφοριακών συστηµάτων σε Δικαιούχους.
Κάθε δράση που υλοποιεί η ΜΟΔ ΑΕ, στο πλαίσιο του σκοπού
της για την υποστήριξη πληροφοριακών συστηµάτων (όπως τεχνικό γραφείο εξυπηρέτησης [help desk], καταγραφή και διαχείριση δεδοµένων), αποτελεί διακριτό και ξεχωριστό έργο ανά
φυσικό αντικείµενο. Η υλοποίηση ανατίθεται αυτοτελώς, λόγω
της εξειδίκευσης και διαφοροποίησης του φυσικού αντικειµένου
και του απρόβλεπτου χρόνου υποβολής των αιτηµάτων υποστήριξης και έναρξης υλοποίησής τους.»
γ) Η υποπερ. γγ) της περ. ιη) τροποποιείται ως προς τις προϋποθέσεις αξιοποίησης στελεχών από τον ιδιωτικό τοµέα για την
υποστήριξη της επίβλεψης των έργων και µελετών και πρόσληψης νοµικών συµβούλων, καθώς και ως προς τις προϋποθέσεις
ανάληψης της υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας και διαµορφώνεται ως εξής:
«γγ. Για την υποστήριξη της επίβλεψης έργων και µελετών δύναται να χρησιµοποιεί εξειδικευµένα στελέχη από τον ιδιωτικό
τοµέα ως βοηθούς επίβλεψης. Για τον σκοπό αυτό, η ΜΟΔ ΑΕ
συστήνει µητρώο, στο οποίο εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα
που δύνανται να χρησιµοποιηθούν ως βοηθοί επίβλεψης των
κάθε είδους, συγχρηµατοδοτούµενων ή µη, έργων που αναλαµβάνει. Η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο, οι όροι τήρησης
αυτού, καθώς και η διαδικασία επιλογής µεταξύ των εγγεγραµµένων στελεχών εξειδικεύεται στον Κανονισµό Λειτουργίας της
τεχνικής υπηρεσίας της υποπερ. ββ).
Η ΜΟΔ ΑΕ συνάπτει
συµβάσεις µίσθωσης έργου µε
στελέχη της απαιτούµενης
ειδικότητας που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο της για τη διάρκεια
εκτέλεσης των έργων ή των µελετών κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206) και του άρθρου 25 του
ν. 4829/2021 (Α’ 166).
Με απόφαση του ΔΣ της ΜΟΔ ΑΕ προβλέπεται η πρόσληψη
έως δύο δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208). Ως απαιτούµενα προσόντα ορίζονται η εικοσαετής τουλάχιστον άσκηση
δικηγορίας που αποδεικνύεται µε την εγγραφή στα µητρώα δικηγορικού συλλόγου, καθώς και η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου
κατά προτίµηση σε θέµατα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στους προσληφθέντες δεν εµποδίζεται η άσκηση ελεύθερης δικηγορίας µε την προϋπόθεση της µη σύγκρουσης συµφερόντων
µε τα θέµατα που χειρίζεται η ΜΟΔ ΑΕ.
Η ΜΟΔ ΑΕ δύναται να αναλαµβάνει ως δικαιούχος την υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων», καθώς και
στο πλαίσιο των αξόνων τεχνικής βοήθειας των λοιπών Προγραµµάτων».
δ) Προστίθεται περ. ιθ), ως εξής:
«(ιθ) Υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», µε χρηµατοδότηση από πόρους της τεχνικής βοήθειας
του οικείου Προγράµµατος.»
2. Στο άρθρο 9 του καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ, όπως κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο 33 του ν. 3614/2007 προστίθεται περ. ζ),
ως εξής:
«ζ) Για τη διαχείριση της στελέχωσης του συνόλου των θέσεων
εργασίας των Ειδικών Υπηρεσιών, δηµιουργείται διακριτή οργανική µονάδα στο Οργανόγραµµα της ΜΟΔ ΑΕ και τα απαραίτητα
στοιχεία - υπηρετούντες ανά Υπηρεσία, περιγράµµατα θέσεων
εργασίας, µεταβολές, προβλέψεις στελέχωσης και σχετικές καταχωρίσεις - αποτυπώνονται στο ψηφιακό οργανόγραµµα της
εταιρείας, διακριτά ανά Ειδική Υπηρεσία.»

10110

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 63
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για
τις Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος που υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και για τις Ειδικές Υπηρεσίες
Διαχείρισης των Περιφερειακών Προγραµµάτων καθορίζονται ο
σκοπός και οι αρµοδιότητές τους, η εσωτερική τους διάρθρωση
σε οργανικές µονάδες, η κατανοµή των αρµοδιοτήτων σε αυτές
και ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα. Η απόφαση της παρούσας εκδίδεται µετά από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κατόπιν πρότασης του αρµόδιου
οργάνου στο οποίο υπάγεται η Ειδική Υπηρεσία, που υποβάλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΕΥΘΥΠΣ). Ειδικά για τη Διαχειριστική Αρχή
Προγράµµατος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ),
για τα ζητήµατα της παρούσας εδαφίου εφαρµόζεται ο ν.
4872/2021 (Α’ 247).
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του οικείου Υπουργού, για τις Ειδικές Υπηρεσίες του
παρόντος που δεν υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων ή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθορίζονται ο σκοπός και οι αρµοδιότητές τους, η εσωτερική τους διάρθρωση σε οργανικές µονάδες, η κατανοµή των
αρµοδιοτήτων σε αυτές και ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Η απόφαση της παρούσας εκδίδεται µετά από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κατόπιν πρότασης του αρµόδιου οργάνου στο οποίο υπάγεται η Ειδική
Υπηρεσία, που υποβάλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής
Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΕΥΘΥΠΣ). Ειδικά
για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔΜΕΥ) για τα ζητήµατα του πρώτου εδαφίου εφαρµόζονται τα
άρθρα 76 και 79 του ν. 4375/2016 (Α’ 51).
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, για τις Ειδικές
Υπηρεσίες του παρόντος που υπάγονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθορίζονται ο σκοπός και οι αρµοδιότητές τους, η εσωτερική τους διάρθρωση σε οργανικές
µονάδες, η κατανοµή των αρµοδιοτήτων σε αυτές, και ρυθµίζεται
κάθε άλλο σχετικό θέµα. Η απόφαση της παρούσας εκδίδεται
µετά από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Ενωσιακών Πόρων
και Υποδοµών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
4. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή Περιφερειάρχη ορίζονται Ενδιάµεσοι Φορείς για την εκτέλεση καθηκόντων της Διαχειριστικής Αρχής Προγράµµατος/των, υπό την εποπτεία αυτής,
για την εφαρµογή του άρθρου 13.
5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ορίζονται Ενδιάµεσοι Φορείς για την εκτέλεση καθηκόντων
της Διαχειριστικής Αρχής ΣΣ ΚΑΠ υπό την εποπτεία αυτής, για
την εφαρµογή του άρθρου 13.
6. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου
ορίζονται Ενδιάµεσοι Φορείς για την εκτέλεση καθηκόντων της
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων
Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ), τα
οποία εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Διαχειριστικής Αρχής,
υπό την εποπτεία αυτής, για την εφαρµογή του άρθρου 13.
7. α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται η
συγκρότηση της ΕΔΕΛ, τα θέµατα λειτουργίας της ΕΔΕΛ και των
οργανικών µονάδων που την υποστηρίζουν, οι σχετικές διαδικασίες επιβολής δηµοσιονοµικών διορθώσεων και ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών, η λήψη λοιπών
διορθωτικών µέτρων, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την
εφαρµογή των άρθρων 17 και 18.

β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται η
συγκρότηση της ΕΔΕΛ, ως Οργανισµού Πιστοποίησης του άρθρου 19, τα θέµατα λειτουργίας της ΕΔΕΛ και των οργανικών µονάδων που την υποστηρίζουν, οι σχετικές διαδικασίες επιβολής
διορθωτικών µέτρων, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την
εφαρµογή του άρθρου 19.
8. Με κοινή απόφαση των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών που εποπτεύουν τις Διαχειριστικές Αρχές Προγραµµάτων
και του αρµόδιου Περιφερειάρχη που εποπτεύει τη Διαχειριστική
Αρχή του οικείου Περιφερειακού Προγράµµατος εκδίδεται η
κοινή πρόσκληση για την υποβολή στρατηγικής ΤΑΠΤΟΚ, στην
περίπτωση που η στρατηγική αφορά στην ίδια περιοχή παρέµβασης. Με την ίδια απόφαση προβλέπεται η συγκρότηση Κοινής
Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της στρατηγικής του άρθρου 26, ορίζονται τα µέλη, το αντικείµενο, οι αρµοδιότητές της και ρυθµίζονται η οργάνωση και λειτουργία της,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα που αφορά στα Ταµεία που
παρέχουν στήριξη στα Προγράµµατα ΕΣΠΑ.
9. Για την εφαρµογή του άρθρου 26 σε σχέση µε τις στρατηγικές LEADER/ΤΑΠΤΟΚ, µε αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων: α) εκδίδεται η πρόσκληση για την υποβολή σχεδίων τοπικών στρατηγικών LEADER/ΤΑΠΤΟΚ και ρυθµίζονται τα συναφή θέµατα, β) συστήνεται και συγκροτείται
επιτροπή για την αξιολόγηση και την εξέταση προσφυγών σχετικά µε την επιλογή των τοπικών στρατηγικών LEADER/ΤΑΠΤΟΚ,
γ) εγκρίνονται οι τοπικές στρατηγικές LEADER/ΤΑΠΤΟΚ που
χρηµατοδοτούνται από το ΣΣ ΚΑΠ και ορίζονται οι Οµάδες Τοπικής Δράσης ως Ενδιάµεσοι Φορείς και δ) δύναται να καθορίζεται
το πλαίσιο εφαρµογής των τοπικών στρατηγικών LEADER/ΤΑΠΤΟΚ.
10. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ συγκροτούνται τα Θεµατικά Δίκτυα και ορίζονται
τα µέλη, το αντικείµενο, οι αρµοδιότητες, η οργάνωση και η λειτουργία τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του άρθρου 28.
11. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ενωσιακών Πόρων
και Υποδοµών συγκροτείται το Εθνικό Δίκτυο για την ΚΑΠ και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του για την εφαρµογή
της παρ. 6 του άρθρου 28.
12. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού ή Περιφερειάρχη
όπου
υπάγεται
η
Διαχειριστική
Αρχή
Προγράµµατος/των, έπειτα από εισήγηση της αρµόδιας Διαχειριστικής Αρχής, εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης µε την οποία εγκρίνεται το
Πρόγραµµα, συγκροτείται η Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 29.
13. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ορίζονται εκπρόσωποι στις Επιτροπές Παρακολούθησης και σε
κοινά όργανα που συγκροτούνται στο πλαίσιο των Προγραµµάτων INTERREG για τα οποία η Ελλάδα δεν έχει την ευθύνη διαχείρισης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό αναγκαίο ζήτηµα.
14. Για κάθε ένα από τα πέντε (5) Προγράµµατα INTERREG
που τελούν υπό την ευθύνη διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας
INTERREG 2021-2027, όπως αυτά προσδιορίζονται στις περ. α)
έως ε) της παρ. 4 του άρθρου 3, το ελληνικό τµήµα της Επιτροπής Παρακολούθησηςτου άρθρου 30 συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από πρόταση
της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραµµάτων INTERREG 2021-2027.
15. Για την εφαρµογή του άρθρου 31, µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, έπειτα από εισήγηση
της Διαχειριστικής Αρχής ΣΣ ΚΑΠ, εντός τριών (3) µηνών από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης στο κράτος µέλος της εκτελεστικής
απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση του ΣΣ ΚΑΠ, συγκροτείται η Επιτροπή Παρακολούθησης για το ΣΣ ΚΑΠ.
16. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
καθορίζεται η διαδικασία για την υποβολή και την αξιολόγηση
των ενστάσεων των δικαιούχων πράξεων Προγραµµάτων επί των
αιτήσεων ένταξής τους στα αντίστοιχα Προγράµµατα, σύµφωνα
µε την παρ. 7 του άρθρου 36.
17. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
εξειδικεύεται η διαδικασία ελέγχου των δηµόσιων συµβάσεων
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της παρ. 2 του άρθρου 38, καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής
των συµβάσεων προς έλεγχο και οι προϋποθέσεις απαλλαγής
από αυτόν, οι προθεσµίες ολοκλήρωσης του ελέγχου, καθώς και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή των ελέγχων αυτών.
18. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων προσδιορίζονται οι διαδικασίες επαλήθευσης και ελέγχων, τα αντίστοιχα όργανα, οι διαδικασίες
έγκρισης των σχετικών εκθέσεων, οι διαδικασίες και προθεσµίες
υποβολής αντιρρήσεων, οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης
των δηµοσιονοµικών διορθώσεων, η διαδικασία ανάκτησης των
αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών, τα κριτήρια
και οι κλίµακες εφαρµογής των κατ’ αποκοπή δηµοσιονοµικών
διορθώσεων και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή των
άρθρων 39 και 42 όσον αφορά στα Προγράµµατα 2021-2027.
19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων προσδιορίζονται οι διαδικασίες
ελέγχων, τα αντίστοιχα όργανα, οι διαδικασίες έγκρισης των σχετικών εκθέσεων, οι διαδικασίες και προθεσµίες υποβολής αντιρρήσεων, οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης των
δηµοσιονοµικών διορθώσεων, η διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών, τα κριτήρια και
οι κλίµακες εφαρµογής των κατ’ αποκοπή δηµοσιονοµικών διορθώσεων και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του άρθρου 42 όσον αφορά στο ΣΣ ΚΑΠ. Με την ίδια απόφαση
καθορίζονται ειδικότερα θέµατα, κατ’εφαρµογή του
ν.
2520/1997 (Α’ 173) όπως εκάστοτε ισχύει, όπως, ενδεικτικά, οι
προϋποθέσεις παραγραφής ή µη αναζήτησης των οφειλών
αυτών, καθώς και τα αρµόδια όργανα για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων.
20. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
καθορίζονται οι εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών
των πράξεων των Προγραµµάτων 2021-2027, σύµφωνα µε την
παρ. 8 του άρθρου 40.
21. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών για τις παρεµβάσεις αγροτικής ανάπτυξης του ΣΣ ΚΑΠ,
σύµφωνα µε το άρθρο 41.
22. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
καθορίζονται οι επιλέξιµες κατηγορίες ενεργειών τεχνικής βοήθειας, τα όρια χρηµατοδότησης ανά κατηγορία ενεργειών, οι κατηγορίες δαπανών για το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος και το
σκέλος που καλύπτεται από εθνικούς πόρους, οι διαδικασίες δηµοσιότητας που εφαρµόζονται για την ανάθεση προµηθειών και
υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή
των άρθρων 43 και 44. Ειδικά για τις ενέργειες τεχνικής βοήθειας
των ΤΑΜΕΥ εφαρµόζεται η παρ. 5 του άρθρου 44 του ν.
4825/2021 (Α’ 157).
23. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, δύναται
να συγκροτούνται επιτροπές ή οµάδες εργασίας και να ορίζονται
εµπειρογνώµονες ήαξιολογητές στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής
βοήθειας των άρθρων 43 και 44για την υποβοήθηση του έργου
των Ειδικών Υπηρεσιών ή της Εθνικής Αρχής Συντονισµού ή της
Ειδικής Υπηρεσίας «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων».
24. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών ρυθµίζονται, κατά παρέκκλιση των παρ. 3,
9 και 10 του άρθρου 1 και της παρ. 2 του άρθρου 11, καθώς και
της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’
94), τα χιλιοµετρικά όρια για µετακίνηση εντός και εκτός έδρας,
το επιτρεπόµενο όριο των ηµερών µετακίνησης εκτός έδρας, το
καθεστώς αναγνώρισης εξόδων διανυκτέρευσης, καθώς και οι
όροι καταβολής της ηµερήσιας αποζηµίωσης, για τις µετακινήσεις που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής
βοήθειας για τα Προγράµµατα ΕΣΠΑ,για το ΣΣ ΚΑΠ, για τον ΕΟΧ
και για τον Μηχανισµό «Συνδέοντας την Ευρώπη».
25. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
καθορίζονται και εξειδικεύονται τα θέµατα που αφορούν στη
ρήτρα αµεροληψίας και στα ζητήµατα πρόληψης της σύγκρουσης συµφερόντων του άρθρου 51.
26. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην προσαρµογή του ΟΠΣ
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2021-2027 στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της διαχείρισης και της παρακολούθησης των Προγραµµάτων INTERREG, τα δικαιώµατα
πρόσβασης των εθνικών Αρχών των κρατών - εταίρων, καθώς και
στη διασύνδεση του ΟΠΣ µε επιµέρους πληροφοριακά συστήµατα των Προγραµµάτων συνεργασίας, στα οποία µετέχει η Ελλάδα, µε βάση τις ειδικές απαιτήσεις των συνεργαζόµενων ανά
Πρόγραµµα χωρών.
27. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του ΟΠΣΚΕ, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 56.
28. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις,
η διαδικασία και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του
ΠΣΣΚΕΗΣ, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 57.
29. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται τα ειδικά θέµατα για τη
συγκρότηση και τη λειτουργία του µητρώου αξιολογητών της
παρ. 9 του άρθρου 11, όπως τα προσόντα των προσκαλούµενων,
η απαιτούµενη εµπειρία, η ρήτρα αµεροληψίας και σύγκρουσης
συµφερόντων, οι διαδικασίες εκπαίδευσης και εξετάσεων, το
ύψος και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την αποζηµίωση των µελών
του µητρώου αξιολογητών. Η αποζηµίωση της παρούσας δεν
υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και ειδικότερα στο άρθρο 21 αυτού.
30. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται τα ειδικά θέµατα για τη συγκρότηση και τη
λειτουργία του µητρώου αξιολογητών της παρ. 4 του άρθρου 37
για το ΣΣ ΚΑΠ, όπως, ιδίως, τα προσόντα των προσκαλούµενων,
η απαιτούµενη εµπειρίακαι κάθε άλλο σχετικό θέµα.
31. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν στις προϋποθέσεις, τις
διαδικασίες, τους όρους, τα όργανα και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηµατοδότηση, υλοποίηση ή άλλη συναφή ενέργεια που συνδέεται µε την υλοποίηση
πράξεων, οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο των Προγραµµάτων, προγραµµάτων του ΕΟΧ, άλλων ευρωπαϊκών ταµείων ή διεθνών ή διακρατικών προγραµµάτων.
32. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν στις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες, τους όρους, τα όργανα και κάθε άλλο
ζήτηµα σχετικό µε τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηµατοδότηση, υλοποίηση ή άλλη συναφή ενέργεια που συνδέεται µε την
ένταξη και υλοποίηση πράξεων, οι οποίες χρηµατοδοτούνται στο
πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ.
33. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία πληρωµών των έργων
του ΣΣ ΚΑΠ που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ.
34. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
συγκροτείται κοινή Επιτροπή για τον συντονισµό και την παρακολούθηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων των Προγραµµάτων INTERREG, στην οποία συµµετέχουν ο Ειδικός Γραµµατέας
Διαχείρισης Προγραµµάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών,
εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών. Στις συνεδριάσεις της
Επιτροπής δύναται να µετέχουν, κατά περίπτωση, και εκπρόσωποι άλλων φορέων.
35. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
για την εξασφάλιση της επαρκούς διοικητικής και επιχειρησιακής
ικανότητας των δικαιούχων, καθορίζονται το πλαίσιο και οι διαδικασίες για την υλοποίηση οριζόντιων και στοχευµένων δράσεων υποστήριξής τους. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου,
καθορίζονται ειδικότερες ρυθµίσεις που αφορούν στο είδος των
παρεµβάσεων υποστήριξης των δικαιούχων, στους εµπλεκόµενους φορείς και τον ρόλο τους, καθώς και στη διαδικασία συντονισµού από τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ για την επιλογή και προτεραιοποίηση των παρεµβάσεων.
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36. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν στις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες, τους όρους, τα όργανα και κάθε άλλο
ζήτηµα σχετικό µε τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηµατοδότηση, υλοποίηση ή άλλη συναφή ενέργεια που συνδέεται µε την
ένταξη και υλοποίηση δράσεων, οι οποίες χρηµατοδοτούνται
από το Πρόγραµµα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» και
υπάγονται στο άρθρο 42 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
37. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών
ρυθµίζονται, σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση για τους
απολυµένους εργαζόµενους, τα θέµατα που αφορούν στον προγραµµατισµό, την αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση και
τον έλεγχο της υλοποίησης των ενεργειών που απολαύουν χρηµατοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 2021-2027.
Άρθρο 64
Ειδικές διατάξεις
1.α) Η υποχρέωση τήρησης από τους δικαιούχους, τους φορείς διαχείρισης, την Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή Ελέγχου,
όλων των δικαιολογητικών εγγράφων σχετικά µε τις δαπάνες και
τους ελέγχους πράξεων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ)
που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ),
το Ταµείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΘΑ),
καθώς και τα προγράµµατα του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου υφίσταται για µια τριετία
από την ηµεροµηνία κλεισίµατος του Προγράµµατος. Η ηµεροµηνία κλεισίµατος του Προγράµµατος γνωστοποιείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) στη
Διαχειριστική Αρχή/Διαχειριστή του Προγράµµατος, η οποία
οφείλει να ενηµερώσει σχετικά τους δικαιούχους και τους φορείς
διαχείρισης του Προγράµµατος.
β) Η προθεσµία της περ. α) δεν ισχύει για τα δικαιολογητικά
έγγραφα που αφορούν σε πράξεις ΕΠ:
βα) Για τις οποίες εκκρεµεί ένδικη διαδικασία,
ββ) οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί (ηµιτελείς),
βγ) οι οποίες συνεχίζονται σε επόµενη προγραµµατική περίοδο, και
βδ) για τις οποίες υπάρχει δεόντως αιτιολογηµένη αίτηση της
Επιτροπής.
γ) Μετά τις ανωτέρω ηµεροµηνίες, τα σχετικά έγγραφα/αρχεία
δύνανται να εκκαθαριστούν µε την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων
διατάξεων. Για τον σκοπό αυτόν ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας
ορίζει έναν ή περισσότερους υπαλλήλους από κάθε
µονάδα/τµήµα, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εξέταση και καταγραφή του αρχειακού υλικού, τη σύνταξη του πρωτοκόλλου
εκκαθάρισης και την τελική καταστροφή του υλικού. Στην εν
λόγω περίπτωση δεν ακολουθείται η διαδικασία επιλογής ιστορικού ενδιαφέροντος αρχείων από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
2. α) Η ΜΟΔ ΑΕ δύναται να παρέχει, ως φορέας υποδοχής, θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε φοιτητές, στην Κεντρική Υπηρεσία
της, η οποία διεξάγεται µε φυσική παρουσία των φοιτητών σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους κάθε προγράµµατος σπουδών
α’ ή β’ κύκλου και τον ισχύοντα Κανονισµό Πρακτικής Άσκησης
φοιτητών του εκάστοτε ΑΕΙ, εφόσον υφίσταται, ο οποίος καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής. Με απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ, η πρακτική άσκηση των
φοιτητών δύναται να πραγµατοποιείται και στις Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ, κατόπιν αίτησής τους.
β) Η πρακτική άσκηση φοιτητών χρηµατοδοτείται από την
ΜΟΔ ΑΕ µέσω επιχορήγησης από το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων και υπό την προϋπόθεση τήρησης της εκάστοτε
ισχύουσας ασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων και Παιδείας και Θρησκευµάτων δύνανται να καθορίζονται
οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας.
3. Στο άρθρο 33 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) προστίθεται παρ. 8
ως εξής:
«8. Σε περίπτωση διαπίστωσης συστηµικής παρατυπίας, επιβάλλεται δηµοσιονοµική διόρθωση, χωρίς ανάκτηση ποσών από
τους δικαιούχους/ λήπτες».
4. Σε κάθε Περιφέρεια συγκροτείται Περιφερειακή Επιτροπή
Αναπτυξιακού Σχεδιασµού (ΠΕΑΣ). Η Επιτροπή λειτουργεί ως
υποεπιτροπή της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράµµατος και αποτελείται από:
α) Δύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας, µε τους αναπληρωτές τους,
β) Δύο (2) εκπροσώπους της Περιφερειακής Ενωσης Δήµων
(ΠΕΔ), µε τους αναπληρωτές τους και
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο των αναπτυξιακών εταιρειών, µε τον
αναπληρωτή του που ορίζεται µε πρόταση της ΠΕΔ.
Η ΠΕΑΣ διατυπώνει εισηγήσεις προς την Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικά µε τον προγραµµατισµό των δράσεων και
έργων τοπικής ανάπτυξης του Περιφερειακού Προγράµµατος,
τον συντονισµό τους µε τις δράσεις και τα έργα των Τοµεακών
και λοιπών Προγραµµάτων που αφορούν στην Περιφέρεια και
παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
Η ΠΕΑΣ συγκροτείται εντός µηνός από την ψήφιση του παρόντος, µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, και συνεδριάζει τακτικά µία (1) φορά ετησίως και εκτάκτως, µετά από πρόσκληση
του Πρόεδρου ή µετά από αίτηµα δύο (2) τουλάχιστον µελών
της.
5. Στο άρθρο 13 του ν. 4872/2021 (Α’ 247) προστίθεται παρ. 6,
ως εξής:
«6. Η ΜΟΔ ΑΕ ορίζεται ως δικαιούχος πράξεων τεχνικής βοήθειας του Προγράµµατος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση».
6. Στο άρθρο 11 του ν. 4872/2021 τροποποιείται η παρ. 5, ως
προς την υπαγωγή των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής του
Προγράµµατος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», ως ακολούθως:
«5. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας, µε την επιφύλαξη
της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4314/2014, υπάγεται στο Πειθαρχικό και Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων.»
7. Το τελευταίο εδάφιο της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 11
του ν. 4872/2021 τροποποιείται ως προς τις αποδοχές του αποσπασµένου προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», και η περ. α)
διαµορφώνεται ως εξής:
«3. α) Οι θέσεις προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, µε
εξαίρεση τις θέσεις δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής, καλύπτονται τουλάχιστον κατά το ήµισυ µε αποσπάσεις προσωπικού, το οποίο απασχολείται ως µόνιµο προσωπικό ή µε σχέση
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η απόσπαση του προσωπικού διενεργείται
µε απόφαση του αρµόδιου για θέµατα ΔΑΜ Υπουργού κατόπιν
αίτησης των ενδιαφεροµένων υπαλλήλων, ύστερα από δηµόσια
πρόσκληση, που εκδίδει ο αρµόδιος για θέµατα ΔΑΜ Υπουργός,
κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας,
χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων
υπηρεσιακών συµβουλίων του φορέα προέλευσης. Σε περίπτωση
απόσπασης υπαλλήλου ΟΤΑ α’ ή β’ βαθµού απαιτείται σύµφωνη
γνώµη Δηµάρχου ή Περιφερειάρχη αντίστοιχα. Οι ενδιαφερόµενοι/υποψήφιοι αξιολογούνται από τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, ο οποίος εισηγείται σχετικά στον αρµόδιο για
θέµατα ΔΑΜ Υπουργό. Η απόσπαση πραγµατοποιείται για τρία
(3) έτη µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της απόσπασης για
µία (1) φορά κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, σύµφωνης γνώµης
του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ και έκδοσης σχετικής
απόφασης του αρµόδιου για θέµατα ΔΑΜ Υπουργού. Ο χρόνος
υπηρεσίας των αποσπασµένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας
στην οργανική τους θέση για θέµατα βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης και οι αποδοχές τους, πλην των αποσπασµένων
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στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος «Δίκαιη Αναπτυξιακή
Μετάβαση», βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.»
Άρθρο 65
Ειδικά θέµατα διάρθρωσης Ειδικών Υπηρεσιών
1. Η προβλεπόµενη στην παρ. 3 του άρθρου 5 του
ν.
4314/2014 (Α’ 265) «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» µετονοµάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος «Ανθρώπινο Δυναµικό και Κοινωνική Συνοχή» και
αναλαµβάνει αρµοδιότητες διαχείρισης σύµφωνα µε τα άρθρα 7
και 8 ως Διαχειριστική Αρχή του οικείου Προγράµµατος. Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία εξακολουθεί να ασκεί τις αρµοδιότητες
που προβλέπονται στον ν. 4314/2014.
2. Η προβλεπόµενη στην παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν.
4314/2014 «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» µετονοµάζεται
σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος “Ανταγωνιστικότητα”» και αναλαµβάνει αρµοδιότητες διαχείρισης σύµφωνα
µε τα άρθρα 7 και 8 ως Διαχειριστική Αρχή του οικείου Προγράµµατος. Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία εξακολουθεί να ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στον ν. 4314/2014.
3. Η προβλεπόµενη στην παρ. 7 του άρθρου 53 του ν.
4314/2014 «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής Τοµέα
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» µετονοµάζεται σε
«Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος “Ψηφιακός Μετασχηµατισµός”» και αναλαµβάνει αρµοδιότητες διαχείρισης σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8 ως Διαχειριστική Αρχή του οικείου
Προγράµµατος. Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία εξακολουθεί να
ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στον ν. 4314/2014.
4. α) Η προβλεπόµενη στην παρ. 4 του άρθρου 5 του
ν.
4314/2014 «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» διασπάται
σε δύο ειδικές υπηρεσίες, ως ακολούθως:
αα) «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραµµάτων “Περιβάλλον και Κλιµατική Αλλαγή”» και “Πολιτική Προστασία”», η οποία
αναλαµβάνει αρµοδιότητες Ενδιάµεσου Φορέα, των αξόνων προτεραιότητας 10, 11, 12,13 και 14Β, καθώς και του άξονα προτεραιότητας 14, µε εξαίρεση τις εκχωρηθείσες δράσεις στις
δεκατρείς (13) Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 και των δράσεων Τεχνικής Βοήθειας
αρµοδιότητας του Τοµέα Περιβάλλοντος των αξόνων προτεραιότητας 15 και 16 του ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020, όπως έχουν
διαµορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020 και αρµοδιότητες διαχείρισης
σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8 ως Διαχειριστική Αρχή των Προγραµµάτων «Περιβάλλον και Κλιµατική Αλλαγή» και «Πολιτική
Προστασία» για την προγραµµατική περίοδο 2021-2027, και
αβ) «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος “Μεταφορές”», η οποία αναλαµβάνει αρµοδιότητες διαχείρισηςσύµφωνα
µε τα άρθρα 7 και 8 ως Διαχειριστική Αρχή του οικείου Προγράµµατος. Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία εξακολουθεί να ασκεί τις αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» που
προβλέπονται στον ν. 4314/2014.
β) Στην «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραµµάτων “Περιβάλλον και Κλιµατική Αλλαγή” και “Πολιτική Προστασία”» µεταφέρεται, ως σύνολο αρµοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, η
Υποδιεύθυνση Τοµέα Περιβάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020),
όπως έχει διαµορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Στην «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος “Μεταφορές“» µεταφέρεται το σύνολο των αρµοδιοτήτων, θέσεων και
προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, εκτός
της Υποδιεύθυνσης Τοµέα Περιβάλλοντος, όπως έχει διαµορφω-
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θεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
γ) Για την οργάνωση και λειτουργία των δύο νέων Ειδικών Υπηρεσιών της παρούσας παραγράφου αξιοποιούνται πόροι της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, µέχρι την
ενεργοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας των Προγραµµάτων της
περιόδου 2021-2027.
5.α) Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται
«Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος, Τεχνική Βοήθεια
και Υποστήριξη Δικαιούχων» (ΕΥΔ ΤεΒο), η οποία υπάγεται στη
Γενική Διεύθυνση Θεσµικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης
ΕΣΠΑ. Η ΕΥΔ ΤεΒο αποτελεί οργανική µονάδα επιπέδου διεύθυνσης, δεν εντάσσεται στον Οργανισµό του Υπουργείου και ασκεί
τις αρµοδιότητες της παρ. 6 του άρθρου 21. Στην ΕΥΔ ΤεΒο µεταφέρεται το σύνολο των καθηκόντων, θέσεων και προσωπικού
που αφορούν στις αρµοδιότητες της Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ
«Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» της Μονάδας Δ’ της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασµού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του
άρθρου 15 του ν. 4314/2014.
β) Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται «Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού των Περιφερειακών Προγραµµάτων»
(ΕΥΣΠεΠ), η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής,
Σχεδιασµού και Εφαρµογής ΕΣΠΑ. Η ΕΥΣΠεΠ αποτελεί οργανική
µονάδα επιπέδου διεύθυνσης υπουργείου, δεν εντάσσεται στον
οργανισµό του Υπουργείου και ασκεί τις αρµοδιότητες της παρ.
3 του άρθρου 21.
6. α) Η Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) του
άρθρου 15 του ν. 4314/2014 και η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΕΥΟΠΣ) του άρθρου 15 του
ίδιου νόµου συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία
µε την επωνυµία «Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης και
Πληροφοριακών Συστηµάτων» (ΕΥΘΥΠΣ), όπως προβλέπεται
στο άρθρο 21.
β) Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασµού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του άρθρου 15 του ν. 4314/2014, εκτός της Μονάδας Δ’ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ. α) της παρ. 5
του παρόντος και η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής (ΕΥΣΕ) του άρθρου 15 του ν. 4314/2014 συγχωνεύονται και
συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία µε την επωνυµία «Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού του Σχεδιασµού, της Αξιολόγησης και της
Εφαρµογής» (ΕΥΣΣΑΕ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 21.
γ) Η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) του άρθρου 15 του ν. 4314/2014 µετονοµάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία
Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηµατοδοτικών Εργαλείων» (ΕΥΚΕ)
και ασκεί τις αρµοδιότητες του άρθρου 21.
Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά ή παραποµπή
στις Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ του άρθρου 15 του ν. 4314/2014,
νοούνται εφεξής οι αντίστοιχες Ειδικές Υπηρεσίες του άρθρου
21 του παρόντος, σύµφωνα και µε όσα ορίζονται στην παρούσα
και την παρ. 5.
7. Η προβλεπόµενη στην παρ. 2 του άρθρου 62 του ν.
4314/2014 «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» µετονοµάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος “Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα”» και
αναλαµβάνει αρµοδιότητες διαχείρισης του οικείου Προγράµµατος, ως Διαχειριστική Αρχή σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8, επιπροσθέτως των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στον
Κανονισµό (ΕΕ) 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, «για το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισµών
του Συµβουλίου (ΕΚ) αρίθµ. 2328/2003, (ΕΚ) αρίθµ. 861/2006,
(ΕΚ) αρίθµ. 1198/2006 και (ΕΚ) αρίθµ. 791/2007 και του κανονισµού (ΕΕ) αρίθµ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου» (L 149).
8. Συστήνεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ειδική Υπηρεσία INTERREG 2021-2027», η οποία υπάγεται στον Ειδικό Γραµµατέα Διαχείρισης Προγραµµάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ και
αναλαµβάνει αρµοδιότητες διαχείρισης και παρακολούθησης
Προγραµµάτων INTERREG, σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10.
9. Η προβλεπόµενη στην παρ. 5 του άρθρου 5 του
ν.
4314/2014 «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»» ασκεί, επιπροσθέτως των
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αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στον ν. 4314/2014, και τις αρµοδιότητες για την προετοιµασία, τον σχεδιασµό και τη διαχείριση των Προγραµµάτων INTERREG για την προγραµµατική
περίοδο 2021-2027, µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Ειδικής
Υπηρεσίας της παρ. 8. Η παύση λειτουργίας της «Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»» και η ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιµασίας για
την πλήρη λειτουργία της «Ειδικής Υπηρεσίας INTERREG 20212027» της παρ. 8 βεβαιώνονται µε διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η Ειδική Υπηρεσία της
παρ. 8, από την έναρξη λειτουργίας της, ασκεί και τις αρµοδιότητες των Προγραµµάτων INTERREG 2014-2020.
10. Οι προβλεπόµενες στο άρθρο 7 του ν. 4314/2014 Ειδικές
Υπηρεσίες των Περιφερειών µε την επωνυµία «Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ …(µε την αναφορά της ονοµασίας
κάθε Περιφέρειας)» µετονοµάζονται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράµµατος “…”», στην οποία προστίθεται η ονοµασία
κάθε Προγράµµατος που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου
3. Καθεµία από τις Υπηρεσίες αυτές αναλαµβάνει αρµοδιότητες
διαχείρισης του οικείου Προγράµµατος, ως Διαχειριστική Αρχή,
σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8. Οι ανωτέρω Ειδικές Υπηρεσίες
εξακολουθούν να ασκούν τις αρµοδιότητες που προβλέπονται
στον ν. 4314/2014.
11. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής Δράσεων
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων στους Τοµείς της
Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (ΕΥΔΕ
ΕΤΑΚ), η οποία έχει συσταθεί µε την υπ’ αριθµ. 15137/30.7.2008
(B’ 1540) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας
και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, µετονοµάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής Δράσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων στους Τοµείς της Έρευνας και Καινοτοµίας». Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία εξακολουθεί να ασκεί τις
αρµοδιότητες που προβλέπονται στην προαναφερόµενη απόφαση και στις αποφάσεις εκχώρησης αρµοδιοτήτων Ενδιάµεσου
Φορέα για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020 και δύναται
να ορίζεται Ενδιάµεσος Φορέας σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 13 για την προγραµµατική περίοδο 2021-2027.
12. Η προβλεπόµενη στην παρ. 13 του άρθρου 18 του ν.
4314/2014 Ειδική Υπηρεσία µε την ονοµασία «Επιτελική Δοµή
ΕΣΠΑ Πολιτικής Προστασίας» µετονοµάζεται σε «Επιτελική Δοµή
ΕΣΠΑ Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας».
13. Η Ειδική Υπηρεσία µε την επωνυµία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τοµέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονοµίας», η
Ειδική Υπηρεσία µε την επωνυµία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και η Ειδική Υπηρεσία µε την επωνυµία «Επιτελική Δοµή
ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τοµέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης», οι οποίες
έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τις παρ. 6α), 6β) και 6γ) του άρθρου
18 του ν. 4314/2014, συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική
Υπηρεσία µε την επωνυµία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων». Στη νέα Ειδική Υπηρεσία
µεταφέρονται οι αρµοδιότητες του Τοµέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων των Μονάδων Α και Β της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία συστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 49 του
ν.4647/2019 (Α’ 204) και διαρθρώθηκε µε το άρθρο 2 της υπ’
αρίθµ. 237/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Εσωτερικών (Β’ 1610). Το προσωπικό των Μονάδων του δεύτερου εδαφίου δύναται, κατόπιν αίτησής του, να
αποσπαστεί στην Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το
πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου του προσωπικού των Μονάδων αυτών κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος.
14. Η Ειδική Υπηρεσία µε την επωνυµία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τοµέα Ενέργειας» και
η Ειδική Υπηρεσία µε την επωνυµία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τοµέα Περιβάλλοντος», οι οποίες έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τις παρ. 7α) και 7β)
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του άρθρου 18 του ν. 4314/2014 συγχωνεύονται και συνιστούν
νέα Ειδική Υπηρεσία µε την επωνυµία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
15. Στην Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Προγραµµάτων ΕΚΤ
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται «Ειδική
Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο+». Η Ειδική Υπηρεσία λειτουργεί ως δικαιούχος για την υλοποίηση πράξεων κατά την έννοια
του άρθρου 2 στα Προγράµµατα «Ανθρώπινο Δυναµικό και Κοινωνική Συνοχή» και «Ανταγωνιστικότητα» της περιόδου 20212027, συµπεριλαµβανοµένων πράξεων τεχνικής βοήθειας.
16. Στην Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Προγραµµάτων ΕΤΠΑ
και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται
«Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το EΤΠΑ και το ΤΣ». Η Ειδική Υπηρεσία λειτουργεί ως
δικαιούχος για την υλοποίηση πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 2 στα Προγράµµατα «Περιβάλλον και Κλιµατική Αλλαγή»,
«Ανταγωνιστικότητα» και «Μεταφορές» της περιόδου 2021-2027,
συµπεριλαµβανοµένων πράξεων τεχνικής βοήθειας. Η Ειδική
Υπηρεσία δύναται, επίσης, να ορίζεται Ενδιάµεσος Φορέας για
να ασκεί καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής για τη διαχείριση πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται από τα Προγράµµατα του
ΕΣΠΑ.
17. Η περιγραφή και το είδος των πράξεων, ο προϋπολογισµός
τους και η κατάλληλη διάκριση αρµοδιοτήτων µε Επιτελικές
Δοµές, όπου αφορά, περιγράφονται και ανατίθενται στις Ειδικές
Υπηρεσίες των παρ. 15 και 16, µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του συναρµοδίου για τον τοµέα
πολιτικής Υπουργού.
18. Συστήνεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
ειδικότερα στην Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΕΥΘΥΠΣ) της Εθνικής Αρχής Συντονισµού της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ, Αυτοτελές Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών
Δεδοµένων (Data Protection Officer-DPO/ ΕΣΠΑ), σύµφωνα µε
τον Κανονισµό (ΕΕ) αρίθµ. 2016/679 και τον ν. 4624/2019 (Α’
137), για τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που διακινούνται
µέσω των πληροφοριακών συστηµάτων ΟΠΣ, ΟΠΣΚΕ και
ΠΣΣΚΕΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 53.
19. Η προβλεπόµενη στην παρ. 1 του άρθρου 62 του ν.
4314/2014 «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020» µετονοµάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ» και αναλαµβάνει αρµοδιότητες διαχείρισης του ΣΣ ΚΑΠ ως Διαχειριστική
Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 12, επιπροσθέτως των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΕ) αρίθµ. 1305/2013.
20. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ 2014-2020 µετονοµάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Παρεµβάσεων Αγροτικής
Ανάπτυξης» και δύναται να ορίζεται ως Ενδιάµεσος Φορέας για
τις παρεµβάσεις αγροτικής ανάπτυξης, επιπροσθέτως των αρµοδιοτήτων που ήδη ασκεί.
21. Συστήνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Άµεσων Ενισχύσεων και Τοµεακών Παρεµβάσεων, η οποία δύναται να οριστεί ως
Ενδιάµεσος Φορέας για τις αντίστοιχες παρεµβάσεις.
22. Οι Ειδικές Υπηρεσίες των παρ. 20 και 21 δύναται επίσης
να ασκούν τον ρόλο του φορέα υλοποίησης δράσεων ή έργων
που έχουν περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας ή τον ρόλο της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου
ευθύνης για το συντονισµό και την παρακολούθηση των σχετικών
δράσεων και έργων αρµοδιότητας του Υπουργείου, µε βάση τα
οριζόµενα στην υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’
4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών περί
καθορισµού Συστήµατος Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων
και των έργων του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.
23.α) Οι Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος νόµου είναι αυτοτελείς Δηµόσιες Υπηρεσίες υπαγόµενες σε Υπουργεία ή Περιφέρειες, χωρίς να εντάσσονται στον οργανισµό του οικείου
Υπουργείου ή της οικείας Περιφέρειας.
β) Οι Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος εξασφαλίζουν τη διοίκηση του προσωπικού και την οικονοµική διαχείριση των πόρων
της τεχνικής βοήθειας σύµφωνα µε την παρ. 3α) του άρθρου 79
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του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Ειδικότερα για τις πληρωµές έργων
τεχνικής βοήθειας των Ειδικών Υπηρεσιών του παρόντος νόµου,
σύµφωνα µε την παρ. 3α) του άρθρου 79 του ν. 4270/2014, ως
αρµόδια οικονοµική υπηρεσία ορίζεται η αντίστοιχη µονάδα που
υλοποιεί τις δράσεις/έργα τεχνικής βοήθειας.
γ) Η λειτουργία των Ειδικών Υπηρεσιών ρυθµίζεται συµπληρωµατικά από τον ενιαίο Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, µε τον
οποίο καθορίζονται και εξειδικεύονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας και άσκησης των αρµοδιοτήτων των Ειδικών Υπηρεσιών, καθώς και θέµατα διοίκησης του προσωπικού τους,
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας εκδίδεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Ειδικά για την ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ, ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της εκδίδεται µε απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.
24. Όπου στον παρόντα νόµο γίνεται αναφορά σε «Ειδικές
Υπηρεσίες», νοείται και η «Μονάδα Προγραµµατισµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης, που συστάθηκε µε το άρθρο 79 του ν. 4849/2021
(Α’ 207).
25. Οργανική µονάδα Ειδικής Υπηρεσίας κατά την έννοια του
παρόντος νόµου είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση, η Υποδιεύθυνση, η µονάδα επιπέδου Τµήµατος, το αυτοτελές γραφείο,
καθώς και οργανική µονάδα αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόµενες, όπως αυτές προβλέπονται στην οργανωτική
δοµή της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ.
26. Το αρµόδιο όργανο για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Υπουργείου ή της Περιφέρειας, που αναφέρεται στις παρ. 2, 3, 6 και 8 του άρθρου 119 του ν. 4412/2016 (Α’
147), είναι το αρµόδιο όργανο που εποπτεύει την οικεία Ειδική
Υπηρεσία.
27. Το αρµόδιο όργανο για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Υπουργείου ή της Περιφέρειας, που αναφέρεται στην παρ. 10 του άρθρου 119 του ν. 4412/2016 είναι ο
Υπουργός ή Περιφερειάρχης, αντίστοιχα, που εποπτεύει την οικεία Ειδική Υπηρεσία.
28. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, στις Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ, όπου αναφέρεται το αρµόδιο όργανο που εποπτεύει άµεσα τις Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ, νοείται ο Γενικός
Γραµµατέας Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
Άρθρο 66
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α’ 265) και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν όσον αφορά στη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων ΕΣΠΑ για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, συµπεριλαµβανοµένου του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020), εκτός όσων
ρυθµίζονται διαφορετικά µε τον παρόντα νόµο.
2. Για τα Προγράµµατα ΕΣΠΑ της προγραµµατικής περιόδου
2014-2020, συµπεριλαµβανοµένου του ΠΑΑ 2014-2020, εφαρµόζονται:
α) Οι παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 34,
β) το άρθρο 53,
γ) το άρθρο 57, και
δ) το άρθρο 59.
3. Ειδικώς οι παρακάτω διατάξεις του ν. 4314/2014 και οι κατ’
εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες πράξεις εφαρµόζονται και για
τα Προγράµµατα ΕΣΠΑ 2021-2027 και το ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027:
α) Το άρθρο 27Α,
β) οι παρ. 2,3,4,5,8,11,15 και 16 του άρθρου 28,
γ) οι παρ. 2, περ. α’ έως στ’, η’, θ’, ι’, ιδ’, ιε’, και ιστ’ και οι παρ.
3, 5, 6 και 8 του άρθρου 33,
δ) οι παρ. 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 47, και
ε) η παρ. 9 του άρθρου 48.
4. Το άρθρο 21 του ν. 4469/2017 (Α’ 62), περί της καταβολής
ειδικού επιδόµατος στους υπαλλήλους που αποσπώνται ή µετακινούνται στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 και την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, εφαρµόζεται και για τις Ειδικές
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Υπηρεσίες της προγραµµατικήςπεριόδου 2021-2027, όπως διαµορφώνονται µε τον παρόντα.
5. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά στις Ειδικές
Υπηρεσίες που µετονοµάζονται, διασπώνται ή συγχωνεύονται,
νοείται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Ειδική Υπηρεσία
που προκύπτει από τον παρόντα, µε την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερης διάταξης για την έναρξη λειτουργίας της.
6. Το σύνολο του προσωπικού, που υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποσπάται ή µετακινείται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες Ειδικές Υπηρεσίες και στις
νέες Ειδικές Υπηρεσίες που είτε προκύπτουν µε µετονοµασία
είτε συστήνονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος.
7. Οι αποσπάσεις ή µετακινήσεις του συνόλου του προσωπικού που υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος και στην
Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, παρατείνονται αυτοδικαίως,
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µέχρι την 31η Δεκεµβρίου
2027. Η παρούσα διάταξη κατισχύει κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.
8. Στην περίπτωση που οι εν ενεργεία, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, υπηρετούντες προϊστάµενοι οργανικών µονάδων
των Ειδικών Υπηρεσιών του παρόντος νόµου, των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ
ΑΕ, επιλεγούν, στο πλαίσιο της διαδικασίας των παρ. 18 και 19
του παρόντος, σε άλλη θέση προϊσταµένου από αυτή που κατέχουν, ο χρόνος µέχρι την επανατοποθέτησή τους στη νέα θέση
λογίζεται για κάθε συνέπεια, πλην του επιδόµατος θέσης ευθύνης, ως χρόνος πραγµατικής και συνεχούς υπηρεσίας στην αρχική θέση που κατείχαν. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω δεν
επανεπιλεγούν, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό µετά την
απώλεια της θέσης ευθύνης επιστρέφεται ατόκως και χωρίς προσαυξήσεις, τµηµατικά, µε παρακράτηση της µηνιαίας αναλογίας
αυτού από τις τακτικές αποδοχές των εποµένων µηνών.
9. Το προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση ή µετακίνηση
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ) «Μεταρρύθµιση Δηµόσιου Τοµέα» 2014-2020 κατά
τον χρόνο κλεισίµατος του ΕΠ, αποσπάται ή µετακινείται σε Ειδικές Υπηρεσίες που προβλέπονται στον παρόντα ή στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, κατόπιν αίτησης προτίµησης, µε
απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, που εκδίδεται εντός ενός (1) µηνός από το κλείσιµο
του ΕΠ.
10. Το στελεχιακό δυναµικό του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος
που υπηρετεί µε διάθεση στην Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος, µετακινείται στην Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µε αντίστοιχη
δέσµευση θέσεων για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η µετακίνηση αυτή. Με την τοποθέτησή του εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις του ν. 4314/2014.
11. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 22 του άρθρου
63 για τον καθορισµό των επιλέξιµων κατηγοριών ενεργειών τεχνικής
βοήθειας,
εφαρµόζεται
η
υπό
στοιχεία
23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης (Β’ 677).
12. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 24 του άρθρου
63, εφαρµόζεται η υπό στοιχεία 2/68332/ΔΕΠ/2016 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών (Β’ 2943) για τις µετακινήσεις
στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014-2020, του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020, του ΕΟΧ και του Μηχανισµού «Συνδέοντας την Ευρώπη».
13. α) Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έπειτα από σύµφωνη γνώµη του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και του
φορέα προέλευσης, οι αποσπασµένοι, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
υπάλληλοι του δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, καθώς
και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, πλην της ΜΟΔ ΑΕ,
στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 που υπάγονται στο
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Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στη ΜΟΔ ΑΕ µετατάσσονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εφόσον
υποβάλουν σχετική αίτηση εντός δυο (2) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α’
224). Οι υπάλληλοι του πρώτου εδαφίου µετατάσσονται σε κενή
οργανική θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, µε τον
βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχουν, την ίδια σχέση
εργασίας και µε διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς στις
αποδοχές. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική θέση µονίµου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι δυνατή η µετάταξη αποσπασµένων
υπαλλήλων µε σχέση εργασίας µονίµου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αντίστοιχα, µε παράλληλη δέσµευση
κενών οργανικών θέσεων δηµοσίου δικαίου, για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπαγείς θέσεις.
β) Η περ. α) εφαρµόζεται και για τους υπαλλήλους που είναι
αποσπασµένοι σε Ειδική Υπηρεσία του ν. 4314/2014 που υπάγεται σε άλλο Υπουργείο ή σε Περιφέρεια, οι οποίοι µετατάσσονται
στο Υπουργείο ή στην Περιφέρεια που είναι αποσπασµένοι µε
απόφαση του αρµοδίου οργάνου του οικείου Υπουργείου ή του
Υπουργείου Εσωτερικών αντίστοιχα.
γ) Οι υπάλληλοι που µετατάσσονται δυνάµει του παρόντος
µπορούν να αποσπώνται ή να µετακινούνται εκ νέου στις Ειδικές
Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 και του παρόντος νόµου και στη
ΜΟΔ ΑΕ µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µετά από αίτηµά τους και εισήγηση
του οργάνου που εποπτεύει την Ειδική Υπηρεσία υποδοχής ή του
Προέδρου της ΜΟΔ ΑΕ κατά περίπτωση, και µε διάρκεια απόσπασης ή µετακίνησης µέχρι την 31η.12.2027.
14. Μετακίνηση υπαλλήλου από µία Ειδική Υπηρεσία σε άλλη
Ειδική Υπηρεσία πραγµατοποιείται,λόγω υπηρεσιακών αναγκών
ή µε αίτησή του, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου που εποπτεύει τις Ειδικές Υπηρεσίες. Η µετακίνηση πραγµατοποιείται
υπό την προϋπόθεση ότι οι Ειδικές Υπηρεσίες προέλευσης και
υποδοχής υπάγονται στον ίδιο Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα και
εφόσον τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της Ειδικής Υπηρεσίας υποδοχής υπερκαλύπτονται ή είναι ταυτόσηµα µε τα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα της Ειδικής Υπηρεσίας προέλευσης.
Μετακίνηση προϊσταµένων γίνεται σε αντίστοιχης βαθµίδας οργανική µονάδα.
15. Έργα προµηθειών ή υπηρεσιών που αφορούν στις συγχωνευόµενες Ειδικές Υπηρεσίες και είναι σε εξέλιξη, από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, µε την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερης διάταξης για την έναρξη λειτουργίας τους, συνεχίζονται από
την Ειδική Υπηρεσία που συστήνεται µε τον παρόντα νόµο, η
οποία καθίσταται καθολικός δικαιούχος των έργων. Η Ειδική Υπηρεσία που συστήνεται συνεχίζει και ολοκληρώνει τις διαδικασίες
που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες περί διατάξεις προµηθειών ή υπηρεσιών.
16. Μέχρι την κατάρτιση του Μητρώου Εµπειρογνωµόνων, που
προβλέπεται στην περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 18, ως Εµπειρογνώµονες ορίζονται υπάλληλοι του Δηµοσίου ή του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, καθώς και ιδιώτες, που διαθέτουν σχετικές µε
τον εκάστοτε διενεργούµενο έλεγχο ειδικές γνώσεις και εµπειρία.
17. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η υπ’ αριθµ.
5003/19.12.2017 δηµόσια εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
των Ειδικών Υπηρεσιών διαχείρισης, ελέγχου και συντονισµού
του σχεδιασµού και της εφαρµογής των Προγραµµάτων του
ΕΣΠΑ 2014-2020, του ΕΟΧ και των προϊσταµένων της Κεντρικής
Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ, βάσει της υπό στοιχεία 133426/ΕΥΘΥ
972/5.12.2017 κοινής απόφασηςτου Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης (Β’ 4273), παύει να
ισχύει, κατά το µέρος των θέσεων που δεν έχουν πληρωθεί. Η
βαθµολογία που έλαβαν οι υποψήφιοι στη γραπτή εξέταση στο
πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης, δύναται να προσµετρηθεί για
τη συµµετοχή τους στον επόµενο διαγωνισµό πλήρωσης θέσεων
ευθύνης που θα προκηρυχθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 39 του
ν. 4314/2014, χωρίς τη συµµετοχή σε νέα γραπτή εξέταση, εφό-
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σον το δηλώσουν µε την αίτηση υποψηφιότητας.
18. Η επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων οργανικών µονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών διαχείρισης, ελέγχου και συντονισµού του σχεδιασµού και της εφαρµογής των Προγραµµάτων
του ΕΣΠΑ, του ΣΣ ΚΑΠ, του ΕΟΧ και της Κεντρικής Υπηρεσίας
της ΜΟΔ ΑΕ σε αντίστοιχες θέσεις που προκηρύχθηκαν µε την
υπ’ αριθµ. 5003/19.12.2017 «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» της ΜΟΔ ΑΕ, αλλά δεν έχουν
πληρωθεί ως αποτέλεσµα του ανωτέρω διαγωνισµού έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος, διενεργείται κατ’ εφαρµογή της
παρ. 19 του παρόντος. Οµοίως, µε την ίδια διαδικασία τοποθετούνται υπάλληλοι στις θέσεις προϊσταµένων των Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 20 και των Ειδικών Υπηρεσιών και των
µονάδων τους, που συστήνονται ή συγχωνεύονται µε τον παρόντα νόµο, καθώς και υπάλληλοι στις θέσεις προϊσταµένων µονάδων Ειδικών Υπηρεσιών που συστήνονται ή συγχωνεύονται σε
συνέχεια αναδιάρθρωσης σύµφωνα µε τον παρόντα.
19. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
µετά από σύµφωνη γνώµη του ΑΣΕΠ, καθορίζεται η διαδικασία
αξιολόγησης και επιλογής των προϊσταµένων οργανικών µονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών του παρόντος, των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ,
που τοποθετούνται µεταβατικά. Η ανωτέρω τοποθέτηση προϊσταµένων λήγει αυτοδικαίως µε την επιλογή και την τοποθέτηση
προϊσταµένων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 39 του ν. 4314/2014,
η οποία ολοκληρώνεται µέχρι τις 30.6.2023. Η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου για το ΕΣΠΑ Υπουργού, ύστερα
από εισήγηση των αρµοδίων οργάνων (Υπουργού, Περιφερειάρχη, Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα) στα οποία υπάγονται άµεσα
οι Ειδικές Υπηρεσίες. Για την κάλυψη θέσεων ευθύνης στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση
του ΔΣ της ΜΟΔ ΑΕ. Της εισήγησης των ανωτέρω οργάνων προηγείται σχετικό ερώτηµα για τον/την προτεινόµενο/η προς επιτροπή αξιολόγησης που αποτελείται από εµπειρογνώµονες και
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Την επιτροπή επικουρεί στο έργο της η ΜΟΔ ΑΕ. Δεν
απαιτούνται νέο ερώτηµα και κρίση της επιτροπής αξιολόγησης,
εφόσον τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της Ειδικής Υπηρεσίας τοποθέτησης υπερκαλύπτονται ή είναι ταυτόσηµα µε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ειδικής υπηρεσίας για την οποία
οι υπάλληλοι έχουν ήδη αξιολογηθεί θετικά στο παρελθόν από
την επιτροπή της παρ. 2α του άρθρου 7 του ν. 2860/2000 (Α’
251). Μετά από την επιλογή και την τοποθέτηση των προϊσταµένων, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης των προϊσταµένων των αντίστοιχων
οργανικών µονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών, καθώς, επίσης
παύει και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης λόγω αναπλήρωσης.
Ειδικά για τη Διαχειριστική Αρχή Προγράµµατος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» (ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ) της περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 7, για την τοποθέτηση των προϊσταµένων οργανικών
µονάδων εφαρµόζεται το άρθρο 11 του ν. 4872/2021 (Α’ 247).
20. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων για την
εσωτερική διάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών που µετονοµάζονται, διασπώνται ή συγχωνεύονται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στον παρόντα νόµο και την τοποθέτηση προϊσταµένου Ειδικής
Υπηρεσίας, η οργάνωση και η λειτουργία τους διέπονται από τις
ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις διάρθρωσης των οικείων Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014, µε την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων.
21. Οι υπάλληλοι φορέων Γενικής Κυβέρνησης που είχαν υπηρετήσει σε Ειδική Υπηρεσία του παρόντος, του ν. 4314/2014, του
ν. 3614/2007 (Α’ 267), του ν. 2860/2000 ή στην Κεντρική Υπηρεσία
της ΜΟΔ ΑΕ και αποχώρησαν, λόγω λήξης ή άρσης της απόσπασης ή µετακίνησής τους, κατά την έννοια του παρόντος, ή λόγω
µετάταξης, µπορούν να αποσπώνται ή να µετακινούνται εκ νέου
µε διάρκεια απόσπασης ή µετακίνησης µέχρι την 31η.12.2027,
στις Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος νόµου και στην Κεντρική
Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ. Η ανωτέρω απόσπαση ή µετακίνηση διενεργείται µε κοινή απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του αρµόδιου, κατά
περίπτωση,Υπουργείου. Η αίτηση για την απόσπαση ή τη µετα-
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κίνηση υποβάλλεται στην Ειδική Υπηρεσία υποδοχής ή στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, εντός αποκλειστικής προθεσµίας
εξήντα (60) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις αιτήσεις απόσπασης ή µετακίνησης που έχουν υποβληθεί κατ’ εφαρµογή της περ. γ) της παρ. 4
του άρθρου 37 του
ν. 4314/2014.
22. Η παρ. 9 του άρθρου 65 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) εφαρµόζεται και για το ΣΣ ΚΑΠ 2023 - 2027.
23. Το άρθρο 45 του ν. 4456/2017 (Α’ 24) εφαρµόζεται και για
το ΣΣ ΚΑΠ 2023 - 2027.

επενδυτές, όπως επενδυτικούς αγγέλους, venture capital funds
και επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η στοχευµένη
υποστήριξή τους µε διάφορα δυνητικά µέτρα χρηµατοδότησης
από την Πολιτεία και η χορήγηση επιχειρηµατικών βραβείων, όπως
αναλυτικότερα αναφέρονται στο καταστατικό της.
4. Για την εκπλήρωση επιµέρους σκοπών της, η «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» δύναται να συνεργάζεται µε
την «Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.»,
στη βάση µνηµονίου συνεργασίας που συνάπτουν µεταξύ τους οι
δύο εταιρείες.

Άρθρο 67
Καταργούµενες διατάξεις

Άρθρο 69
Κανόνες λειτουργίας της νέας εταιρείας

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
1. Το άρθρο 9 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) και όπου στην κείµενη
νοµοθεσία γίνεται παραποµπή ή αναφορά στο άρθρο 9 του ν.
4314/2014 νοείται εφεξής το άρθρο 34 του παρόντος.
2. Το άρθρο 14 του ν. 4314/2014 και όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται παραποµπή ή αναφορά στο άρθρο 14 του ν.
4314/2014 νοείται εφεξής το άρθρο 20 του παρόντος.
3. Το άρθρο 15 του ν. 4314/2014 και όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται παραποµπή ή αναφορά στο άρθρο 15 του ν.
4314/2014 νοείται εφεξής το άρθρο 21 του παρόντος.
4. Το άρθρο 44 του ν. 4314/2014 και όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται παραποµπή ή αναφορά στο άρθρο 44 του ν.
4314/2014 νοείται εφεξής η παρ. 3 του άρθρου 27 του παρόντος.
5. Το άρθρο 54Α του ν. 4314/2014 και όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται παραποµπή ή αναφορά στο άρθρο 54Α του ν.
4314/2014 νοείται εφεξής το άρθρο 53 του παρόντος.
6. Το άρθρο 57Α του ν. 4314/2014 και όπουστην κείµενη νοµοθεσία γίνεται παραποµπή ή αναφορά στο άρθρο 57Α του ν.
4314/2014 νοείται εφεξής το άρθρο 57 του παρόντος.
7. Το άρθρο 57Β του ν. 4314/2014 και όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται παραποµπή ή αναφορά στο άρθρο 57Β του ν.
4314/2014 νοείται εφεξής το άρθρο 59 του παρόντος.
8. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του νόµου αυτού ή αφορά θέµα που ρυθµίζεται από αυτόν,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα.

1. Η «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» λειτουργεί
χάριν του δηµόσιου συµφέροντος και εποπτεύεται από τον αρµόδιο Υπουργό για την έρευνα και την καινοτοµία.
2. Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
όπως εκάστοτε ισχύουν, από τις ειδικές για αυτήν διατάξεις στην
κείµενη νοµοθεσία και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του ν.
4548/2018 (Α’ 104). Η «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων
Α.Ε.» ανήκει στους οργανισµούς και τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και εφαρµόζονται ως προς αυτή οι διατάξεις
που διέπουν τους φορείς που έχουν ταξινοµηθεί ως φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Κατ’ εξαίρεση δεν εφαρµόζονται ως προς την
εταιρεία οι διατάξεις που αναφέρονται σε οργανισµούς δηµοσίου
δικαίου υπό την έννοια του ν. 4412/2016 (Α’ 147), εκτός των όσων
ορίζονται ρητά στον παρόντα νόµο. Οµοίως δεν εφαρµόζονται ως
προς την εταιρεία, οι διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’ 176), που διέπουν τους φορείς που έχουν ταξινοµηθεί ως Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, µε εξαίρεση των όσων ορίζονται ρητά στον παρόντα
νόµο.

ΜΕΡΟΣ Η’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.»
Άρθρο 68
Σύσταση, αντικείµενο και σκοπός της εταιρείας
1. Συστήνεται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ElevateGreece Α.Ε.» ή «ElevateGreeceS.A.» ή σε ακριβή µετάφρασή
του σε άλλη γλώσσα.
2. Στην «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» µεταφέρεται αυτοδικαίως το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων,
που έχει συσταθεί και διατηρείται στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας
και Καινοτοµίας, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του ν. 4712/2020 (Α’
146). Ειδικότερα, µεταφέρονται τα µνηµόνια συνεργασίας µε τρίτους, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Μητρώου, υλικά
και άυλα δικαιώµατα, δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατα λεκτικά και απεικονιστικά, καθώς και το σύνολο των εγγεγραµµένων σε αυτό εταιρειών έως τη δηµοσίευση του παρόντος.
3. Σκοπός της «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.»
είναι η διαχείριση και λειτουργία του ως άνω Μητρώου, η επίσηµη
και αξιόπιστη καταγραφή των νεοφυών (startup) επιχειρήσεων της
Χώρας, η χαρτογράφηση του οικοσυστήµατος που αυτές συνθέτουν, η µεταξύ τους δικτύωση, η δικτύωση µε την επιχειρηµατική
κοινότητα και την ελληνική βιοµηχανία µε σκοπό την ανατροφοδότηση αναγκών της αγοράς, η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων
αυτών, η παρακολούθηση της πορείας τους στη βάση κρίσιµων
δεικτών, η δηµιουργία βάσης δεδοµένων για την εύρεση εξειδικευµένων - επιστηµονικών θέσεων εργασίας σε νεοφυείς επιχειρήσεις, η λειτουργία της πλατφόρµας ως πόλου έλξης για

Άρθρο 70
Εγγραφή νεοφυών επιχειρήσεων
στο Μητρώο της εταιρείας
1. Η εγγραφή των νεοφυών επιχειρήσεων στο Μητρώο της
«Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» γίνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της, µετά από σχετική αίτηση
της επιχείρησης και θετική εισήγηση από επιτροπή αξιολόγησης.
Η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής των επιχειρήσεων στο Μητρώο, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι
επιχειρήσεις προκειµένου να εγγραφούν σε αυτό, η διαδικασία
αξιολόγησής τους, οι λεπτοµέρειες για τη σύσταση και λειτουργία
των επιτροπών αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας
της εταιρείας. Έως την κατάρτιση και ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της εταιρείας για τα ανωτέρω εφαρµόζεται
η κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµοδίου
για την έρευνα και την τεχνολογία Υπουργού της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4712/2020 (Α’ 146).
2. Από τη δηµοσίευση του παρόντος ως νεοφυής (startup) επιχείρηση νοείται κάθε επιχείρηση που είναι εγγεγραµµένη ή εγγράφεται στο Μητρώο που διατηρεί η «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών
Επιχειρήσεων Α.Ε.». Ακολούθως, οποιεσδήποτε ρυθµίσεις στην
κείµενη νοµοθεσία αφορούν σε νεοφυείς (startups) επιχειρήσεις,
έχουν εφαρµογή µόνο επί των εγγεγραµµένων επιχειρήσεων στο
εν λόγω Μητρώο της εταιρείας.
Άρθρο 71
Διαλειτουργικότητα του Μητρώου
της εταιρείας µε άλλα µητρώα
Το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 (A’ 170) για τη διαφύλαξη του
απορρήτου των πληροφοριών, καθώς και η εκδοθησοµένη δυνάµει αυτού κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7, εξακολουθούν
να ισχύουν και για την «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων
Α.Ε.», αναφορικά µε τις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες ή
αιτούνται την εγγραφή τους στο Μητρώο. Επιπλέον, η «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» µπορεί να συνάπτει µνηµόνια

10118

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συνεργασίας και µε άλλα µητρώα ή βάσεις δεδοµένων που τηρούνται στον δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, προκειµένου
να της διαβιβάζονται στοιχεία για τους σκοπούς λειτουργίας του
Μητρώου της.
Άρθρο 72
Καταστατικό της εταιρείας
Το καταστατικό της «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων
Α.Ε.» έχει ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 1
Σύσταση - Εταιρικός τύπος - Επωνυµία
Συστήνεται µε το παρόν καταστατικό Ανώνυµη Εταιρεία µε την
επωνυµία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» ή σε
ακριβή µετάφρασή της σε άλλη γλώσσα, η οποία αποκτά τον διακριτικό τίτλο «Elevate Greece S.A.».
Άρθρο 2
Έδρα
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήµος Αθηναίων. Είναι δυνατή η
ίδρυση παραρτηµάτων, υποκαταστηµάτων και γραφείων της στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Άρθρο 3
Διάρκεια
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) έτη και
αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας
µπορεί να παρατείνεται η διάρκειά της.
Άρθρο 4
Σκοπός
1. Σκοπός της «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.»
είναι η διαχείριση και λειτουργία του Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, η επίσηµη και αξιόπιστη καταγραφή των νεοφυών (startup) επιχειρήσεων της Χώρας, η χαρτογράφηση του
οικοσυστήµατος που αυτές συνθέτουν, η µεταξύ τους δικτύωση,
η δικτύωση µε την επιχειρηµατική κοινότητα και την ελληνική βιοµηχανία µε σκοπό την ανατροφοδότηση αναγκών της αγοράς, η
εξωστρέφεια των επιχειρήσεων αυτών, η παρακολούθηση της πορείας τους στη βάση κρίσιµων δεικτών, η δηµιουργία βάσης δεδοµένων για την εύρεση εξειδικευµένων - επιστηµονικών θέσεων
εργασίας σε νεοφυείς επιχειρήσεις, η λειτουργία της πλατφόρµας
ως πόλου έλξης για επενδυτές, όπως angels investors, venture capital funds και επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η
στοχευµένη υποστήριξη τους µε διάφορα δυνητικά µέτρα χρηµατοδότησης από την Πολιτεία και η χορήγηση επιχειρηµατικών βραβείων. Παράλληλα, η Εταιρεία παρακολουθεί και συνεργάζεται µε
τους υπόλοιπους συντελεστές του οικοσυστήµατος καινοτοµίας,
το οποίο περιλαµβάνει τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,
ιδίως τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, τα Ερευνητικά Κέντρα,
τα ΑΕΙ και άλλους εποπτευόµενους φορείς Υπουργείων, τις επιχειρήσεις και την Κοινωνία των Πολιτών, ως συστατικά µέρη της
«τετραπλής έλικας».
2. Αποστολή της εταιρείας αποτελεί η αποτελεσµατική διασύνδεση και ο συντονισµός των µερών του ελληνικού οικοσυστήµατος
καινοτοµίας, η σύνδεση της επιχειρηµατικότητας και της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας µε την παραγόµενη έρευνα και η βελτίωση των εθνικών επιδόσεων στους διεθνείς δείκτες καινοτοµίας,
µέσα από την καταγραφή, παρακολούθηση, προβολή, δικτύωση,
κινητοποίηση και ενδυνάµωση των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και όλων των συστατικών µερών της «τετραπλής έλικας».
3. Για την επίτευξη του σκοπού της η «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών

Επιχειρήσεων Α.Ε.»:
α. Στο πλαίσιο των διαδικασιών του «Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων»:
i. Δέχεται τις αιτήσεις για την ένταξη επιχειρήσεων στο «Εθνικό
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων»,
ii. αναθέτει σε αξιολογητές την αξιολόγηση των αιτηµάτων ένταξης,
iii. µεριµνά για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτηµάτων
ένταξης,
iv. µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της, µετά από θετική εισήγηση από επιτροπή αξιολόγησης, εγκρίνει την εγγραφή
νεοφυών επιχειρήσεων στο Μητρώο,
v. διοργανώνει και υλοποιεί κανάλια δικτύωσης, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, προκειµένου να διασυνδεθούν η έρευνα και η καινοτοµία µε την επιχειρηµατική κοινότητα.
β. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική πλατφόρµα «ElevateGreece»,
η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), διαφυλάττει την εύρυθµη λειτουργία της καιµεριµνά για τη διασύνδεση της µε µητρώα που τηρούνται σε Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές και άλλους δηµοσίους
φορείς προς επίτευξη των σκοπών της.
γ. Συµβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήµατος νεοφυών επιχειρήσεων,είτε οργανώνοντας ως επίσηµος κρατικός
φορέας, είτε αναθέτοντας και επιβλέποντας τη διοργάνωση της
εθνικής συµµετοχής σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού στο θεµατικό πεδίο της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας.
δ. Διοργανώνει τον «Εθνικό Διαγωνισµό Βραβείων Νεοφυούς
Επιχειρηµατικότητας» και συνεργάζεται προς τούτο µε τους «Επίσηµους Υποστηρικτές» της ηλεκτρονικής πλατφόρµας «ElevateGreece».
ε. Απευθύνει προσκλήσεις ενδιαφέροντος προς δυνητικούς
«Επίσηµους Υποστηρικτές» της ηλεκτρονικής πλατφόρµας «ElevateGreece» και αναλαµβάνει την κατάρτιση Μνηµονίων Συνεργασίας.
στ. Παρέχει στοχευµένη υποστήριξη στις νεοφυείς επιχειρήσεις, µέσω επιχορηγήσεων και άλλων δυνητικών µέτρων από την
Πολιτεία, πλην χρηµατοδοτικών µέσων και εργαλείων.
ζ. Παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη πληροφορίες για το
θεσµικό, νοµοθετικό, φορολογικό και χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο
που διέπει τη λειτουργία του «Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων».
η. Οργανώνει ολοκληρωµένα προγράµµατα προώθησης και
προβολής του ελληνικού οικοσυστήµατος νεοφυών επιχειρήσεων
που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, προσκλήσεις επενδυτών,
επενδυτικών αγγέλων, εταιρειών επιχειρηµατικών συµµετοχών,
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και δηµοσιογράφων, χωρίς να
φέρει ευθύνη για τις τοποθετήσεις που οι επενδυτές ενδεχοµένως
αναλάβουν.
θ. Καταγράφει τις επενδύσεις που πραγµατοποιούνται στις επιχειρήσεις του «Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων» από
επενδυτικούς αγγέλους.
ι. Μεριµνά για τη χαρτογράφηση του οικοσυστήµατος καινοτοµίας και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις, στις οποίες δύνανται να
συµπεριλαµβάνονται στοιχεία από ερευνητικούς φορείς, επιχειρήσεις µε δραστηριότητα στην έρευνα και ανάπτυξη (συµµετοχή σε
δράσεις Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας,
πραγµατοποίηση προγραµµάτων Έρευνας και Ανάπτυξης), καθώς
και άλλους φορείς της «Κοινωνίας των Πολιτών».
ια. Συµβάλλει στην κατάρτιση και παρακολούθηση της «Εθνικής
Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση» και της «Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας» παρέχοντας την αναγκαία πληροφόρηση και προτάσεις στη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Καινοτοµίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων για θέµατα που αφορούν στη νεοφυή επιχειρηµατικότητα.
ιβ. Αναλαµβάνει την παρακολούθηση, µελέτη, εκπόνηση και εισήγηση µελετών, προτάσεων, µέτρων, προγραµµάτων και δράσεων για την προώθηση, ενίσχυση και υποστήριξη της νεοφυούς
επιχειρηµατικότητας και ειδικότερα των εγγεγραµµένων επιχειρήσεων στο «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων».
ιγ. Διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσµικού πλαι-
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σίου που αφορά τη νεοφυή επιχειρηµατικότητα.
ιδ. Προωθεί ενεργά τη δικτύωση µεταξύ όλων των µερών που
απαρτίζουν την «τετραπλή έλικα» του οικοσυστήµατος καινοτοµίας και παρέχει, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, δυνατότητες δικτύωσης στις εγγεγραµµένες στο «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών
Επιχειρήσεων» επιχειρήσεις.
ιε. Συνεργάζεται µε αντίστοιχους οργανισµούς του εξωτερικού
και µεριµνά για την αξιοποίηση ενωσιακών και διεθνών πόρων, ανταλλάσσει και υιοθετεί καλές πρακτικές.
4. Περαιτέρω, για την εκπλήρωση των σκοπών της, η Εταιρεία
µπορεί: α) Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, µε όµοιους, ή παρεµφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς, β) να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο µε οποιονδήποτε τρόπο, γ) να αντιπροσωπεύει
οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή, µε όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς, δ) να συνάπτει συµβάσεις προς εξεύρεση οικονοµικών πόρων,µε την εξαίρεση της σύναψης δανειακών
συµβάσεων, για τις οποίες απαιτείται έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών, να αναθέτει σε τρίτους οποιοδήποτε έργο ή προµήθεια
εξοπλισµού, να εποπτεύει και να συντονίζει τις απαιτούµενες εργασίες και εν γένει να προβαίνει σε οποιαδήποτε εργασία προς
πραγµάτωση του ως άνω σκοπού της, και ε) να εκπονεί για λογαριασµό τρίτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αντί αµοιβής, µελέτες σχετικές µε τις σκοπούς της, ερευνητικά προγράµµατα,
καθώς και να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης αντίστοιχων έργων σε τρίτους.
5. Η Εταιρεία υλοποιεί κάθε άλλο έργο στο πλαίσιο του σκοπού
της, για το οποίο αποφασίζει το Διοικητικό της Συµβούλιο, ή της
αναθέτει ο εποπτεύων Υπουργός, ή άλλοι φορείς του δηµοσίου ή
του ιδιωτικού τοµέα, ή φορείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές
1. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) µετοχές
ονοµαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεµία και καλύπτεται
ολόκληρο από το Ελληνικό Δηµόσιο. Για κάθε άλλη αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εφαρµόζονται οι διατάξεις του
ν. 4548/2018 (Α’ 104). Το Ελληνικό Δηµόσιο εκπροσωπείται στη
Γενική Συνέλευση από τον Υπουργό Οικονοµικών και τον εποπτεύοντα την εταιρεία Υπουργό.
2. Οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές.
3. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβάλλεται
άπαξ εντός τεσσάρων (4) µηνών από της δηµοσιεύσεως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος καταστατικού.
4. Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του
Υπουργού Οικονοµικών δύναται να αποφασίζεται η σε συντοµότερο χρόνο κάλυψη από το Δηµόσιο, του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οποιαδήποτε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή αυτής, εγγραφοµένων των αντίστοιχων πιστώσεων
στους σχετικούς προϋπολογισµούς.
Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από ετήσια επιχορήγηση
εκ του τακτικού προϋπολογισµού, εντός των ορίων του εκάστοτε
ισχύοντος Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους ενωσιακούς πόρους στο πλαίσιο του σκοπού της ή αντιστοίχως
πόρους διεθνών οργανισµών, από προγράµµατα του Εθνικού
Προγράµµατος Ανάπτυξης, από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, από την εκµετάλλευση της περιουσίας της, από ανταποδοτικές εισφορές, τέλη, αµοιβές ή διαχειριστικές αµοιβές για τις
υπηρεσίες που προσφέρει, από την εκµίσθωση ή παραχώρηση
χώρων ή εγκαταστάσεων και από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή
κατά την άσκηση δραστηριότητας εντός του πεδίου των σκοπών
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της. Η εταιρεία δύναται να αποδέχεται και να προβαίνει σε χορηγίες στο πλαίσιο των καταστατικών της σκοπών.
Άρθρο 7
Διαχείριση
1. Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος.
2. Ο προϋπολογισµός και ο απολογισµός της εταιρείας εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης από το
Διοικητικό Συµβούλιο.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης
του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,είναι δυνατή η ανακατανοµή των κονδυλίων του προϋπολογισµού. Για την αύξηση του
προϋπολογισµού απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονοµικών.
4. Η διαδικασία διενέργειας των δαπανών, η οργάνωση και η
λειτουργία των οικονοµικών υπηρεσιών και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οικονοµική διαχείριση της εταιρείας ρυθµίζεται µε κανονισµούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό της Συµβούλιο.
5. Κάθε σύµβαση µεταβίβασης δικαιώµατος αγοραπωλησίας και
δωρεάς κινητών (χρηµάτων) και ακινήτων προς την εταιρεία απαλλάσσεται από τον φόρο µεταβίβασης και τον φόρο δωρεάς, αντιστοίχως. Επιπλέον, το συνολικό ποσό της δωρεάς, σύµφωνα µε
την παρούσα, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδηµα του δωρητή, αναλογικά, ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήµατος, του
φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγµατοποιήθηκε η
δωρεά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Άρθρο 8
Διοίκηση - Εκπροσώπηση
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας είναι πενταµελές, περιλαµβανοµένου του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, και του
Διευθύνοντος Συµβούλου και η θητεία του είναι πενταετής. Τα
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζονται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και του εποπτεύοντος την Εταιρεία
Υπουργού. Εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είναι ο
Διευθύνων Σύµβουλος και ο Εντεταλµένος Σύµβουλος, σύµφωνα
και µε τα οριζόµενα στην παρ. 6. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επαναδιορισθούν, η συνολική όµως θητεία αδιαλείπτως δεν είναι δυνατόν να υπερβεί τον χρόνο δύο (2) θητειών.
Ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Καινοτοµίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναλαµβάνει αυτοδικαίως καθήκοντα
Πρόεδρου του Διοικητικού Συµβουλίου και ο Γενικός Γραµµατέας
Βιοµηχανίας καθήκοντα Αντιπροέδρου. Ως προς τον Διευθύνοντα
Σύµβουλο και τον Εντεταλµένο Σύµβουλο τηρείται η διαδικασία
των άρθρων 20 έως 23 του ν. 4735/2020 (Α’ 197). Η παύση των
µελών δεν γεννά δικαίωµα οποιασδήποτε αποζηµίωσης έναντι του
Δηµοσίου ή της εταιρείας.
2. Το έργο του Διοικητικού Συµβουλίου συνεπικουρεί το, έχον
αµιγώς συµβουλευτικό χαρακτήρα, Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας,
Τεχνολογίας και Καινοτοµίας (ΕΣΕΤΕΚ). Η Επιτροπή Καινοτοµίας
και Νεοφυούς Επιχειρηµατικότητας του ΕΣΕΤΕΚ αναλαµβάνει την
παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης της εταιρείας για το σύνολο
των αρµοδιοτήτων και των σκοπών της. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ
µετέχει, άνευ αποζηµιώσεως ή άλλης αµοιβής και χωρίς δικαίωµα
ψήφου, ένα µέλος της Επιτροπής Καινοτοµίας και Νεοφυούς Επιχειρηµατικότητας του ΕΣΕΤΕΚ, το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο του ΕΣΕΤΕΚ.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συµβουλίου, ακόµη και εκτός εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός
και αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού
σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Περιορισµοί της εξουσίας του Διοικητικού Συµβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, έστω και αν
έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δηµοσιότητας.
4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο
τρόπο απώλειας της ιδιότητας µέλους ή µελών του Διοικητικού
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Συµβουλίου, ο αρµόδιος Υπουργός διορίζει µέλη αυτού σε αντικατάσταση των µελών που εξέλιπαν. Σε περίπτωση παραίτησης,
θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας
µέλους ή µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη
µπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της
εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών,
σύµφωνα µε την παρούσα, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός
αυτών υπερβαίνει το ήµισυ των µελών, όπως είχαν πριν από την
επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα µέλη
αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.
5. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας
όποτε αυτό είναι αναγκαίο και τουλάχιστον µία φορά κάθε µήνα
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.
Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας
του σε άλλο τόπο είτε στην ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον
στη συνεδρίασή του παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα
µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συµβούλιο
συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του µε έγγραφη
πρόσκληση που περιλαµβάνει τον τόπο, τη µέρα και ώρα, καθώς
και τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δύο (2) τουλάχιστον
εργάσιµες µέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται µε σαφήνεια και τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται
µόνον εφόσον παρίστανται όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Μπορεί, όµως,
το Διοικητικό Συµβούλιο να ορίσει τακτή ηµέρα και ώρα συνεδρίασης, οπότε παραλείπεται η σύγκληση µε έγγραφη πρόσκληση. Ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει το Συµβούλιο κάθε φορά που το απαιτεί το συµφέρον της εταιρείας ή µετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον δύο (2) µελών του
Διοικητικού Συµβουλίου προς αυτόν, ο οποίος υποχρεούται να
συγκαλέσει το Διοικητικό Συµβούλιο µέσα σε προθεσµία επτά (7)
ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του
Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό
Συµβούλιο, µέσα στην παραπάνω προθεσµία ή εκπρόθεσµης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να
συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συµβούλιο µέσα σε προθεσµία
πέντε (5) ηµερών από τη λήξη του επταηµέρου, γνωστοποιώντας
τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, µε ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται µε σαφήνεια και τα θέµατα µε τα οποία
θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συµβούλιο. Το έργο του Διοικητικού
Συµβουλίου επικουρεί νοµικός σύµβουλος, ο οποίος παρίσταται
και συµµετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου και
εκφράζει τη γνώµη του σε τυχόν ερωτήσεις που του απευθύνονται, χωρίς δικαίωµα ψήφου.
6. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει ως προς
τις µη εκτελεστικές του αρµοδιότητες ο Αντιπρόεδρος ή άλλος
προς τούτο εξουσιοδοτηµένος σύµβουλος. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον µέλη του, µεταξύ των οποίων ο Διευθύνων Σύµβουλος, και
αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία των παρόντων. Χρέη γραµµατέα
εκτελεί υπάλληλος της εταιρείας. Τα πρακτικά υπογράφονται από
τα παρόντα µέλη και τον γραµµατέα. Αντίγραφο ή απόσπασµα των
πρακτικών του Διοικητικού Συµβουλίου επικυρώνονται από τον
Πρόεδρο ή τον νόµιµο αναπληρωτή του ή τον Γραµµατέα, εφόσον
ληφθεί για αυτό σχετική απόφαση του Δ.Σ.. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού ή της Γενικής Συνέλευσης, µετά από εισήγηση του Δ.Σ., µπορεί να ανατεθεί σε ένα οποιοδήποτε µέλος του
Διοικητικού Συµβουλίου, εκτός του Προέδρου, η άσκηση εκτελεστικών αρµοδιοτήτων (Εντεταλµένος Σύµβουλος) και να εξειδικεύονται οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες που του ανατίθενται
σύµφωνα µε το καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισµό.
7. Η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα και απέναντι
σε κάθε αρχή ή νοµικό ή φυσικό πρόσωπο από τον Διευθύνοντα
Σύµβουλο ή τον Εντεταλµένο Σύµβουλο κατά το µέτρο των αρµοδιοτήτων του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηµένο για τη συγκεκριµένη
περίπτωση πρόσωπο. Στο πλαίσιο του νόµου και του καταστατικού
της εταιρείας, το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει την εκ-
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προσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα µέλη του,σε
υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα εκτός εταιρείας τρίτα πρόσωπα,
παρέχοντας σε αυτούς ειδική εξουσιοδότηση. Η εταιρεία αναλαµβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους, µε την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυµία, του κατά τα ανωτέρω,
εκπροσώπου της. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να παράσχει δικαίωµα υπογραφής σε συµβούλους, διευθυντές ή υπαλλήλους
της εταιρείας, καθορίζοντας το πλαίσιο, τους όρους, την έκταση
και τα χρονικά όρια της εξουσίας τους.
8. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει για
κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση
της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
Άρθρο 9
Ευθύνη - Αµοιβή µελών Διοικητικού Συµβουλίου
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του δεν έχουν καµία ατοµική ευθύνη απέναντι σε τρίτους για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, που προκύπτουν από τη διαχείρισή τους.
2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ευθύνονται απέναντι
στην εταιρεία για κάθε πταίσµα τους κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του εποπτεύοντος την εταιρεία Υπουργού, καθορίζονται οι αµοιβές και
τυχόν λοιπές παροχές των εκτελεστικών µελών του Δ.Σ. και οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στα υπόλοιπα µέλη του Δ.Σ, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 (Α’ 104). Ο Διευθύνων
Σύµβουλος και ο Εντεταλµένος Σύµβουλος της εταιρείας λαµβάνουν τις αποδοχές του Γενικού Γραµµατέα, που ορίζονται στο
άρθρο 41 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
4. Τα εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου εξακολουθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να διέπονται από το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης στο οποίο
υπάγονταν αµέσως πριν τον διορισµό τους, θεωρούµενοι για την
ασφάλιση τους ως έµµισθοι, ελλείποντος δε τέτοιου καθεστώτος
υπάγονται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Άρθρο 10
Γενική Συνέλευση - Αρµοδιότητες
1. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσµεύουν και
τους µετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει για:
α. την τροποποίηση του καταστατικού,
β. την αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου,
γ. την εκλογή ελεγκτών,
δ. την έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων,
ε. τη διάθεση των ετησίων κερδών,
στ. τη συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, και
ζ. τον διορισµό εκκαθαριστών.
3. Στην παρ. 2 δεν υπάγονται οι αποφάσεις εκείνες, οι οποίες,
µε το παρόν Καταστατικό ή µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
λαµβάνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση προσωρινά, εκλέγει δε έναν Γραµµατέα µέχρι να
επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος
αυτών που δικαιούνται να µετάσχουν στη Συνέλευση µετόχων και
εκλέγει το οριστικό προεδρείο, που αποτελείται από έναν Πρόεδρο και έναν Γραµµατέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη. Η
εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται µε µυστική ψηφοφορία, εκτός και αν οµόφωνα η Γενική Συνέλευση
προτιµήσει την εκλογή του χωρίς ψηφοφορία.
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Άρθρο 11
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
1. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται πάντα από το
Διοικητικό Συµβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά
στην έδρα της εταιρείας µία (1) φορά τον χρόνο, το αργότερο έως
τη 10η ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήνα µετά τη λήξη της
εταιρικής χρήσης.
2. Το Διοικητικό Συµβούλιο, όποτε κρίνει αναγκαίο, δύναται να
συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.
3. Η Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και αυτές που θεωρούνται ως τέτοιες, πρέπει να συγκαλείται
είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες προ της ηµεροµηνίας που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση αυτή. Η ηµέρα της δηµοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ηµέρα της συνεδρίασης
αυτής δεν υπολογίζονται.
4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαµβάνει
τουλάχιστον το οίκηµα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καταχωρείται
στη µερίδα της στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και τοιχοκολλάται σε εµφανή θέση του καταστήµατος της εταιρείας.
5. Η εταιρεία υποχρεούται, όπως υποβάλλει στο Γ.Ε.ΜΗ., είκοσι
(20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των µετόχων αυτής, επικυρωµένο αντίγραφο της ηµερήσιας διάταξης µε
επεξηγηµατική έκθεση για τα θέµατα που αναγράφονται σε αυτήν.
Η πρόσκληση των επαναληπτικών γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, τουλάχιστον δέκα
(10) ηµέρες νωρίτερα.
6. Η εταιρεία υποχρεούται όπως, µετά από κάθε Γενική Συνέλευση των µετόχων αυτής, υποβάλλει στο Γ.Ε.ΜΗ., εντός είκοσι
(20) ηµερών, επικυρωµένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.
Άρθρο 12
Θέµατα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης
1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέµατα που περιλαµβάνει η δηµοσιευµένη ηµερήσια
διάταξη. Η ηµερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο. Συζήτηση εκτός από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης
δεν επιτρέπεται, εκτός από τροπολογίες επί των προτάσεων του
Διοικητικού Συµβουλίου και προτάσεων για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους µετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναµεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόµη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαµβάνονται κατά τη Γενική
Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα
της Συνέλευσης. Το βιβλίο πρακτικών µπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα
µε την παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018 (Α’ 104).
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Άρθρο 13
Οικονοµικός έλεγχος
Η οικονοµική διαχείριση της εταιρείας υπόκειται σε ετήσιο
έλεγχο από νόµιµους ελεγκτές, οι οποίοι υποβάλλουν την έκθεσή
τους στο Διοικητικό Συµβούλιο και στον εποπτεύοντα Υπουργό.
Άρθρο 14
Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου - Πλαίσιο καταπολέµησης της
διαφθοράς - Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
1. Η εταιρεία αναπτύσσει και υιοθετεί:
(α) Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο αποτελεί το σύνολο
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των διαδικασιών που τίθενται σε εφαρµογή από το Δ.Σ., τη διοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό της εταιρείας, µε σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των
εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και τη συµµόρφωση µε τους εφαρµοστέους νόµους
και κανονισµούς και
(β) ολοκληρωµένο πλαίσιο καταπολέµησης της απάτης και της
διαφθοράς µε σκοπό την αποτελεσµατική πρόληψη, αποτροπή και
τον εντοπισµό φαινοµένων και πράξεων απάτης και διαφθοράς σε
συνεργασία µε την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
2. Στην εταιρεία συστήνεται και λειτουργεί τριµελής Επιτροπή
Ελέγχου (AuditCommittee), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
44 του ν. 4449/2017 (Α’ 7).
3. Στην εταιρεία λειτουργεί Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, ως
ανεξάρτητη υπηρεσία της εταιρείας, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον έναν (1) εσωτερικό ελεγκτή, ο οποίος επιλέγεται από το
µητρώο εσωτερικών ελεγκτών του Υπουργείου Οικονοµικών και
ορίζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσηςτης εταιρείας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου.
4. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καµία άλλη
υπηρεσιακή µονάδα της εταιρείας και εποπτεύονται από την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας. Οι οριζόµενοι ως εσωτερικοί ελεγκτές δεν αποκτούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την υπαλληλική
ιδιότητα και δεν τελούν σε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, ενώ παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε σύµβαση παροχής ανεξάρτητων
υπηρεσιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Άρθρο 15
Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας
1. Η εταιρεία λύεται:
α. όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούµενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,
β. µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται µε οµοφωνία ή
γ. εφόσον κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, καθώς και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας
της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται, επίσης, µε δικαστική απόφαση, σύµφωνα
µε τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018 (Α’ 104).
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το µισό (1/2) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να
συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών
από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου.
4. Εάν η εταιρεία λυθεί, λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς
της ή µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή εάν µετά την κήρυξη
της πτώχευσης επήλθε συµβιβασµός ή αποκατάσταση κατά τις
ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει
µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της
εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περ. α’ της παρ. 1, το Διοικητικό Συµβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, µέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής
από την Γενική Συνέλευση. Στην περ. β’ της παρ. 1, η Γενική Συνέλευση, µε την ίδια απόφαση, ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο µε
την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.
6. Η εκκαθάριση διενεργείται σύµφωνα µε τα άρθρα 168 έως
170 του ν. 4548/2018.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
Άρθρο 16
Στελέχωση - Εσωτερική λειτουργία
1. Στην εταιρεία συστήνονται είκοσι (20) θέσεις προσωπικού
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
(Ι.Δ.Α.Χ.), µία (1) θέση δικηγόρου µε έµµισθη εντολή, µία (1) θέση
νοµικού συµβούλου και µία (1) θέση εσωτερικού ελεγκτή. Η κατανοµή των παραπάνω θέσεων ανά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα γίνεται µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας.
2. Η πρόσληψη για την πλήρωση των θέσεων εργασίας πραγµατοποιείται κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της Πράξης
Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 (Α’ 280), µε την έκδοση σχετικής προκήρυξης, ύστερα από έλεγχο του Ανωτάτου Συµβουλίου
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), από τον πρόεδρο του Δ.Σ. µετά
από εισήγηση του Δ.Σ. της εταιρείας. Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η συνολική διαδικασία διενεργούνται από την εταιρεία.
Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νοµιµότητας, καθώς και τον κατ’
ένσταση έλεγχο των προσωρινών πινάκων κατάταξης. Η πρόσληψη µε σχέση έµµισθης εντολής πραγµατοποιείται σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στον Κώδικα Δικηγόρων.
3. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία προσωπικού, µόνιµου και µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,
που υπηρετεί σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Κατά την πρώτη εφαρµογή
του παρόντος, οι αποσπάσεις διενεργούνται κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 31 του ν. 4873/2021 (Α’ 248).
4. Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων ορίζεται σε τρία (3)
έτη, µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της απόσπασης µία
φορά κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και έκδοσης σχετικής απόφασης του Διευθύνοντος Συµβούλου της Εταιρείας και σύµφωνη
γνώµη του Δ.Σ.. Για το χρονικό διάστηµα της απόσπασης οι
υπάλληλοι διατηρούν το σύνολο των τακτικών αποδοχών της οργανικής τους θέσης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής τους και η δαπάνη µισθοδοσίας και επιπλέον
αµοιβών βαρύνει την Εταιρεία. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος υπηρεσίας
στην οργανική τους θέση.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του εποπτεύοντος την εταιρεία Υπουργού καθορίζονται οι τακτικές αποδοχές και τυχόν λοιπές παροχές του προσωπικού της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
Άρθρο 17
Εσωτερικοί Κανονισµοί
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, εγκρίνεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, ο
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της εταιρείας, µε τον οποίο
καθορίζονται ζητήµατα σχετικά µε τη λειτουργία της εταιρείας,
όπως:
(α) η διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, η κατανοµή αρµοδιοτήτων, ο τρόπος λειτουργίας και η σχέση των υπηρεσιών
µεταξύ τους και µε τη Διοίκηση,
(β) ο κώδικας δεοντολογίας, τα θέµατα σύγκρουσης συµφερόντων και οι υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας,
(γ) οι οργανικές θέσεις του προσωπικού, εντός του πλαισίου
του παρόντος, τα προσόντα και όροι πρόσληψης, οι όροι εργασίας,
(δ) οι διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου, οι διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των υπαλλήλων,
(ε) τα σχετικά µε τις µετακινήσεις προσωπικού και το επιτρεπόµενο ύψος δαπανών σχετικά µε εκτός έδρας µετακινήσεις,
εντός του πλαισίου που καθορίζεται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και του εποπτεύοντος την εταιρεία
Υπουργού,
(στ) η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής των επιχειρήσεων
στο Μητρώο, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που πρέπει να
πληρούν οι επιχειρήσεις, προκειµένου να εγγραφούν σε αυτό, η
διαδικασία αξιολόγησής τους, οι λεπτοµέρειες για τη σύσταση
και λειτουργία των επιτροπών αξιολόγησης, καθώς και
(ζ) κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε την εταιρική διακυβέρνηση
και την ορθή λειτουργία της Εταιρείας.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας,

που λαµβάνεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων του ν. 4013/2011 (Α’ 204),
εγκρίνεται, κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και υπό
την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου, Κανονισµός Προµηθειών,
µε τον οποίο καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης
µελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προµηθειών κινητών πραγµάτων, εξοπλισµού και συναφών εργασιών,
αγορών ακινήτων, µισθώσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα,
καθώς και διατάξεις έννοµης προστασίας για τις συµβάσεις κάτω
των ορίων. Ο εγκεκριµένος Κανονισµός Προµηθειών της εταιρείας δηµοσιεύεται στο τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Για
τις διαδικασίες ανάθεσης προµηθειών, υπηρεσιών µελετών και
έργων, µε αξία άνω των ορίων που ορίζονται στο άρθρο 5 του ν.
4412/2016 εφαρµόζονται οι διατάξεις του
ν. 4412/2016.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
Άρθρο 18
Σύµβουλοι
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας µπορεί να συνάπτονται συµβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών
ή έργου µε χρηµατοοικονοµικούς, νοµικούς, τεχνικούς και άλλους εξειδικευµένους συµβούλους, µε σκοπό την αξιολόγηση
των αιτήσεων για την ένταξη των νεοφυών επιχειρήσεων στο Μητρώο της εταιρίας, καθώς και για την υποστήριξη των λοιπών αρµοδιοτήτων της εταιρείας, που πηγάζουν από τον παρόντα νόµο.
2. Αν για τις υπηρεσίες της παρ. 1 απαιτείται η παροχή υπηρεσιών τρίτων (υπεργολάβων), η σχετική δαπάνη περιλαµβάνεται
στην αµοιβή των συµβούλων. Σε κάθε περίπτωση, για την παροχή
των υπηρεσιών και την καλή εκτέλεση της σύµβασης ευθύνεται
ο σύµβουλος που συµβάλλεται µε την εταιρία στο πλαίσιο του
παρόντος.
3. Οι σύµβουλοι πρέπει να έχουν τεχνογνωσία και εµπειρία στα
αντίστοιχα θέµατα και ειδικότερα σε θέµατα νεοφυών επιχειρήσεων, έρευνας και καινοτοµίας. Οι σύµβουλοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλµατός τους και το
επαγγελµατικό απόρρητο, ακόµη και µετά το πέρας της εργασίας τους. Οι σύµβουλοι οφείλουν να ενηµερώνουν την εταιρεία,
αν υφίσταται σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ αυτών και της
προς ένταξη στο Μητρώο νεοφυούς επιχείρησης.
4. Οι σύµβουλοι, εφόσον είναι νοµικά πρόσωπα, οφείλουν να
διαθέτουν έµπειρο προσωπικό µε την κατάλληλη εξειδίκευση, να
οργανώνουν, διοικούν και διαχειρίζονται το έργο τους µε τρόπο
ώστε να µην καθυστερεί τη διαδικασία και την ολοκλήρωση της
εργασίας τους.
5. Οι σύµβουλοι υποχρεούνται να δηλώνουν, κατά τη σύναψη
της συµβάσεώς τους και καθ’ όλη τη διάρκειά της, οιαδήποτε
σχέση τους ενδέχεται να προξενεί σύγκρουση συµφερόντων µε
το Ελληνικό Δηµόσιο, άλλως καταγγέλλεται η σύµβασή τους και
καταπίπτει σε βάρος τους ποινική ρήτρα, ισόποση µε το ήµισυ
της προϋπολογιζόµενης αµοιβής για το έργο.
6. Κατά την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας µπορεί να ανατίθενται σε νοµικό πρόσωπο µε εξειδικευµένη εµπειρία ο σχεδιασµός και η οργάνωση της διοικητικής δοµής της Εταιρείας, ο
σχεδιασµός και ο συντονισµός των υποστηρικτικών δοµών και ο
ορισµός και η κάλυψη των αναγκών της εταιρείας σε ανθρώπινο
δυναµικό. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται οι επιµέρους υπηρεσίες των ανωτέρω πεδίων που παρέχονται
από το ανωτέρω νοµικό πρόσωπο.»
Άρθρο 73
Καταργούµενες διατάξεις
Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται ανωτέρω, µετά την
έναρξη λειτουργίας της εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών
Επιχειρήσεων Α.Ε.», καταργείται το άρθρο 47 του ν. 4712/2020
(Α’ 146).
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ΜΕΡΟΣ Θ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 74
Παράταση προθεσµίας έκδοσης κανονιστικών πράξεων
για την αναµόρφωση του πλαισίου εποπτείας
των οικονοµικών δραστηριοτήτων και των προϊόντων
Οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στις παρ. 1 έως 9
του άρθρου 173 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί της αναµόρφωσης
του πλαισίου για την άσκηση εποπτείας και τη διαδικασία ελέγχου
των οικονοµικών δραστηριοτήτων και των προϊόντων, όσον αφορά
στα πεδία εποπτείας της περ. δ’ ως προς την ασφάλεια υποδοµών
και κατασκευών, της περ. ε’ ως προς τη δηµόσια υγεία και της περ.
στ’ ως προς την ασφάλεια και υγεία εργαζοµένων της παρ. 4 του
άρθρου 127 του ν. 4512/2018, εκδίδονται έως τις 31.12.2023.
Άρθρο 75
Ορισµός αρµόδιας αρχής επιβολής κυρώσεων
για τη λειτουργία ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων εντός
τουριστικών λιµένων - Τροποποίηση του άρθρου 117
του ν. 4442/2016
Στο άρθρο 117 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), περί της επιβολής κυρώσεων για τη µη νόµιµη λειτουργία των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 περί του τρόπου επιβολής κυρώσεων, προστίθεται η κατά τόπον αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού (ΠΥΤ) του Υπουργείου Τουρισµού ως αρµόδια
αρχή και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του δήµου ή της κατά τόπον αρµόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού του Υπουργείου Τουρισµού, η
οποία εκδίδεται αφού ο φορέας της δραστηριότητας κληθεί εγγράφως προς έκθεση των απόψεών του. Στην ίδια απόφαση αναφέρονται οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν και η προθεσµία που
χορηγείται προς άρση αυτών, προκειµένου η δραστηριότητα να
καταστεί συµβατή µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, ή να
συµµορφωθεί µε τους όρους και περιορισµούς που καθορίζονται
στις εγκρίσεις εγκατάστασης ή λειτουργίας.»
2. Η παρ. 6 αντικαθίσταται, ως εξής:
«6. Τα πρόστιµα βεβαιώνονται και εισπράττονται ως δηµόσια
έσοδα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974, Α’ 90) και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του κρατικού προϋπολογισµού. Εφόσον αρµόδια ή
αδειοδοτούσα αρχή είναι ο δήµος, ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%) του επιβληθέντος προστίµου αποτελεί έσοδο του δήµου,
στη χωρική αρµοδιότητα του οποίου βεβαιώνεται η παράβαση και
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται στον ανωτέρω ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισµού.»
3. Η παρ. 8 αντικαθίσταται, ως εξής:
«8. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων που εκδίδονται
από το αρµόδιο όργανο του δήµου χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Όταν
οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων εκδίδονται από τις κατά τόπους
αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού του Υπουργείου
Τουρισµού χωρεί διοικητική προσφυγή, σύµφωνα µε την περ. δ)
της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187).»
Άρθρο 76
Προϋποθέσεις θέσης σε αργία των προέδρων και των µελών
των διοικητικών επιτροπών και των διοικητικών συµβουλίων
των Επιµελητηρίων και του προέδρου και των µελών
της γενικής συνέλευσης και της διοικητικής επιτροπής
της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 92
του ν. 4497/2017
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4497/2017
(Α’ 171) τροποποιείται, ως προς τις προϋποθέσεις θέσης σε αργία,
και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Όταν γίνεται παραποµπή για κακούργηµα µε αµετάκλητο

10123

βούλευµα ή µε απευθείας κλήση, κατά της οποίας έχει εξαντληθεί
το δικαίωµα προσφυγής και εφόσον έχει επιβληθεί προσωρινή
κράτηση, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θέτει τον κατηγορούµενο σε κατάσταση αργίας µέχρι την έκδοση αµετάκλητης
απόφασης του δικαστηρίου. Εάν εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική
απόφαση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως.»
Άρθρο 77
Χορήγηση άδειας παραγωγής αντισηπτικών Παράταση ισχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5
του ν. 4681/2020
Η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Α’
74), ως προς τη χορήγηση άδειας παραγωγής αντισηπτικών για
την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την
30ή.6.2022.
Άρθρο 78
Υποχρέωση γνωστοποίησης επιχειρήσεων που έχουν
υπαχθεί στον ν. 3299/2004 για την υλοποίηση του
πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριµένου κόστους
του επενδυτικού σχεδίου τους
Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον ν.
3299/2004 (Α’ 261) και δεν έχουν γνωστοποιήσει την υλοποίηση
του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριµένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου στις προκαθορισµένες ηµεροµηνίες, όπως αυτές
προσδιορίζονται στην περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν.
4399/2016 (Α’ 117), υποχρεούνται να γνωστοποιούν την υλοποίηση αυτή στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων ή της οικείας περιφέρειας, µε την υποβολή είτε υπεύθυνης δήλωσης είτε αιτήµατος ελέγχου, εντός τριών (3) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 79
Απαλλαγή µακροχρόνιας υποχρέωσης τήρησης
θέσεων εργασίας για πληττόµενες επιχειρήσεις
λόγω πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19
Κατά τον έλεγχο τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων
διατήρησης θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων, των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους
ν. 3299/2004 (Α’ 261),
3908/2011 (Α’8) και 4399/2016 (Α’ 117) και των οποίων η δραστηριότητα εµπίπτει στους Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας
(Κ.Α.Δ.) των κλάδων που πλήττονται από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19, εξαιρούνται οι θέσεις εργασίας που απωλέστηκαν την περίοδο µεταξύ της 1ης.1.2020 και της 30ής.6.2021,
αποκλειστικά για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα τήρησης των
µακροχρόνιων υποχρεώσεών τους.
Άρθρο 80
Αποζηµιώσεις µελών του Εθνικού Μητρώου
Πιστοποιηµένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) για τις
αξιολογήσεις και τους ελέγχους επενδυτικών
σχεδίων αναπτυξιακών νόµων
1. Στα µέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιηµένων Ελεγκτών
(Ε.Μ.Π.Ε.) του άρθρου 11 του π.δ. 33/2011
(Α’ 83), τα οποία
πραγµατοποίησαν αξιολογήσεις και ελέγχους επενδυτικών σχεδίων των νόµων 3299/2004
(Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8) και
δεν έχουν λάβει µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος τις αποζηµιώσεις, που προβλέπονται στην υπ’ αρίθµ. 2/16822/0022/
9.5.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 195) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στην
υπ’ αρίθµ. 2/88585/0022/21.12.2012 (Υ.Ο.Δ.Δ. 592) κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, που είχαν
εφαρµογή κατά τον χρόνο της αξίωσής τους, καταβάλλονται
αναλόγως οι σχετικές αποζηµιώσεις.
Τα µέλη του πρώτου εδαφίου, εντός δύο (2) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, επανυποβάλλουν το αίτηµά τους
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µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν εισπράξει τη σχετική αποζηµίωση σε προγενέστερο χρόνο.
2. Στα µέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιηµένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) του άρθρου 7 του π.δ. 33/2011, τα οποία πραγµατοποίησαν αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων, κατ’ εφαρµογή του
ν. 4399/2016, από την ηµεροµηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων της προκήρυξης στις
19.10.2017 έως τις 30.6.2019 καταβάλλονται οι αποζηµιώσεις που
προβλέπονται στην υπ’ αρίθµ. 26226/13.3.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 117)
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 80
του ν. 4399/2016 (Α’ 117).
Άρθρο 81
Αξιοποίηση κινήτρου φορολογικής απαλλαγής
σε επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα
ενισχύσεων των ν. 4399/2016 και 3908/2011
Επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί
στους ν. 3908/2011 (Α’ 8) και 4399/2016 (Α’ 117) και έχουν υποβάλει αίτηση για την πιστοποίηση ποσοστού πενήντα τοις εκατό
(50%) του επενδυτικού έργου ή για την ολοκλήρωση των επενδύσεών τους, µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2021, δικαιούνται τη χρήση
της ωφέλειας κινήτρου φορολογικής απαλλαγής, κατ’ εξαίρεση,
για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν το έτος 2021, εφόσον η απόφαση πιστοποίησης εκδοθεί έως την ηµεροµηνία υποβολής των
δηλώσεων εισοδήµατος φορολογικού έτους 2021.
Άρθρο 82
Προσαρµογή του πληροφοριακού συστήµατος του
αναπτυξιακού νόµου ν. 4887/2022 προς την αναπτυξιακή
πολιτική της Προγραµµατικής Περιόδου 2021-2027 Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 126 του ν. 4887/2022
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 126 του ν. 4887/2022
(Α’ 16) τροποποιείται µε την πρόβλεψη διαλειτουργικότητας του
Πληροφοριακού Συστήµατος Αναπτυξιακού Νόµου µε τις σχετικές
διατάξεις του παρόντος νόµου, και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως
εξής:
«1. Για την υποστήριξη της εφαρµογής των καθεστώτων του παρόντος λειτουργεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Πληροφοριακό Σύστηµα Αναπτυξιακού Νόµου (Π.Σ.-Αν), το οποίο
διαλειτουργεί µε το Πληροφοριακό Σύστηµα που προβλέπεται
από τις διατάξεις που διέπουν τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική
Περίοδο 2021-2027. Το σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα, διενεργείται υποχρεωτικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Αναπτυξιακών Νόµων (Π.Σ.-Αν). Το
Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), η λειτουργία του οποίου διέπεται από τον ν. 4314/2014 (Α’ 265) εξακολουθεί να λειτουργεί στο πλαίσιο της εφαρµογής των
προηγούµενων αναπτυξιακών νόµων.
Τα Πληροφοριακά Συστήµατα της παρούσας είναι προσβάσιµα
µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης
(gov.gr-ΕΨΠ).»
Άρθρο 83
Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας Τροποποίηση άρθρου 10 του ν. 4872/2021
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4872/2021
(Α’247) τροποποιείται αναφορικά µε τη σύσταση του αυτοτελούς
Τµήµατος Παρατηρητηρίου και τη στελέχωση αυτού, ο τίτλος του
άρθρου τροποποιείται ανάλογα και το άρθρο 10 διαµορφώνεται
ως ακολούθως:
«Άρθρο 10
Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας και Αυτοτελές Τµήµα Παρατηρητηρίου
1. Συστήνεται Γραφείο Διοικητή, το οποίο υποστηρίζει τον Διοι-

κητή στην άσκηση των καθηκόντων του και υπάγεται απευθείας
σε αυτόν.
2. Το Γραφείο Διοικητή διέπεται, σε ό,τι αφορά την οργάνωση,
τις αρµοδιότητες, τη λειτουργία και τη στελέχωσή του, από τα
άρθρα 45 έως 48 του ν. 4622/2019
(Α’133), µε την επιφύλαξη
όσων προβλέπονται στον παρόντα.
3. Το Γραφείο Διοικητή στελεχώνεται µε αποφάσεις του Διοικητή, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Στο Γραφείο Διοικητή συστήνονται συνολικά οκτώ (8) θέσεις
συνεργατών, εκ των οποίων έως τρεις (3) δύνανται να καταλαµβάνονται από µετακλητούς συνεργάτες.
5. Στο Γραφείο του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας συστήνεται
θέση Διευθυντή, η οποία συµπεριλαµβάνεται στις θέσεις της παρ.
4.
6. Στην Ειδική Υπηρεσία συστήνεται Αυτοτελές Τµήµα Παρατηρητηρίου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Διοικητή, στελεχώνεται από το προσωπικό της παρ. 1 του άρθρου 11 και έχει ως
αρµοδιότητα την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων και
του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των στόχων και προτάσεων
του ΣΔΑΜ. Στις Περιφέρειες των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), που συνοδεύουν το Πρόγραµµα ΕΣΠΑ - ΔΑΜ
2021-2027 συστήνονται Παραρτήµατα του Παρατηρητηρίου.»
Άρθρο 84
Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί
στις στρατηγικές επενδύσεις βάσει των ν. 3894/2010
και 4608/2019 - Τροποποίηση άρθρου 29 του ν. 4864/2021
1. Στο άρθρο 29 του ν. 4864/2021 (Α’ 237) προστίθεται παρ. 7,
ως εξής:
«7. Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν χαρακτηριστεί, ως Στρατηγικές Επενδύσεις µε απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) και έχει
εγκριθεί η δυνατότητα κατάρτισης ΕΣΧΑΣΕ του ν. 3894/2010
(Α’204) ή η παροχή των κινήτρων του ν. 4608/2019 (Α’66), εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3894/2010 και του
ν. 4608/2019.»
2. Η παρούσα ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4864/2021.
Άρθρο 85
Υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων του ν. 4399/2016
στην αρµοδιότητα της Γνωµοδοτικής Επιτροπής
του ν. 4887/2022 - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 122
του ν. 4887/2022
Η παρ. 3 του άρθρου 122 του ν. 4887/2022 (Α’16) τροποποιείται
µε την προσθήκη του ν. 4399/2016 (Α’117) στους νόµους στους
οποίους υπάγονται επενδυτικά σχέδια και η παρ. 3 διαµορφώνεται
ως εξής:
«3. Έργο της Επιτροπής είναι η γνωµοδότηση για την έκδοση
αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, εκτός από
αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύσεων, καθώς και ο τρόπος συµµόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια
που έχουν υπαχθεί στον παρόντα και στους ν. 4399/2016 (Α’117),
ν. 3908/2011 (Α’8), ν. 3299/2004 (Α’261), ν. 2601/1998 (Α’81) και ν.
1892/1990 (Α’101).»
Άρθρο 86
Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης
και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων και αποζηµίωση
των µελών τους - Τροποποίηση άρθρου 221
του ν. 4412/2016
1. Στην υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 8 του άρθρου 221 του
ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 8
διαµορφώνεται ως εξής:
«8. Στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω,
ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιµοποιείται η πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη, προσφορά µόνο βάσει τιµής ή
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βάσει πλήρως αντικειµενικοποιηµένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισµού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, µε τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην
αναθέτουσα αρχή, εγγεγραµµένους στο µητρώο της περ. ζ’, µε
εµπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν
στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από
την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισµό. Κατ’ εξαίρεση, αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής,
τούτη δύναται είτε να αιτηθεί την υπόδειξη ορισµού µελών από το
Δηµόσιο, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014
(Α’ 143), εγγεγραµµένων στο µητρώο της περ. η’ της παρούσας
είτε να προσφύγει στην διενέργεια κλήρωσης µεταξύ των εγγεγραµµένων στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης
Δηµοσίων Συµβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.). Στις εργασίες της επιτροπής µπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται µαζί µε τον αναπληρωτή
του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών προϋπολογισµού χαµηλότερου του ενός
εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ, στις οποίες κριτήριο ανάθεσης
αποτελεί η πλέον συµφέρουσα προσφορά από οικονοµική άποψη
µόνο βάσει τιµής, η επιτροπή διαγωνισµού δύναται να αποτελείται
από υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής, ένας εκ των οποίων
είναι υποχρεωτικά τεχνικός εγγεγραµµένος στο Μητρώο Μελών
Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δηµόσιων Συµβάσεων Έργων
(Μη.Μ.Ε.Δ.).
β) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιµοποιείται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιµής - ποιότητας, η επιτροπή διαγωνισµού αποτελείται από:
αα) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE,
µε τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα
αρχή ή στο Δηµόσιο, ως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014,
εγγεγραµµένους στο µητρώο της περ. ζ’ της παρούσας, µε εµπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν
στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών. Εφόσον οι υπάλληλοι
της αναθέτουσας αρχής δεν επαρκούν, η αρχή δύναται, είτε να
αιτηθεί την υπόδειξη ορισµού µελών από τους φορείς, όπως
προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
εγγεγραµµένων στο µητρώο της περ. η’ της παρούσας, είτε να
προσφύγει στη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ των εγγεγραµµένων στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δηµοσίων Συµβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.).
ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., που υποδεικνύεται µε τον
αναπληρωτή του, από την περιφερειακή ένωση δήµων της έδρας
της περιφέρειας όπου εκτελείται το έργο.
γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του, κατόπιν
κλήρωσης, από τα αρµόδια όργανα του TEE.
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων, που
υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του, κατόπιν κλήρωσης, από
τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις, όταν πρόκειται για
έργα των οποίων ο προϋπολογισµός εκτός Φ.Π.Α. και αναθεώρησης ισούται ή υπερβαίνει το όριο εφαρµογής της Οδηγίας,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 5.
Η αναθέτουσα αρχή ορίζει τα υποδειχθέντα µέλη, αφού λάβει
υπόψη της αιτήµατα εξαίρεσης, λόγω κατάστασης σύγκρουσης
συµφερόντων στον συγκεκριµένο διαγωνισµό. Στην περίπτωση
αυτή υποδεικνύονται αντικαταστάτες των εξαιρεθέντων µελών,
σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία.
γ) Η επιτροπή διαγωνισµού της περ. β’ συγκροτείται από την
αναθέτουσα αρχή του φορέα κατασκευής του έργου. Η µη υπόδειξη των µελών των περ. ββ’, γγ’ και δδ’ δεν κωλύει τη συγκρότηση της επιτροπής. Σε αυτήν την περίπτωση η απαρτία
υπολογίζεται βάσει του αριθµού των µελών που ορίστηκαν και
υποδείχθηκαν.
δ) Για τον ορισµό των µελών της επιτροπής διαγωνισµού, η
αρµόδια για τη διεξαγωγή του υπηρεσία ζητά εγκαίρως την υπόδειξη των µελών και των εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων
(TEE ή άλλου Επιµελητηρίου, Περιφερειακής Ένωσης Δήµων και
των εργοληπτικών οργανώσεων), κατά την περ. ε’. Οι φορείς
στους οποίους υπηρετούν οι υπάλληλοι και οι λοιποί εκπρόσωποι
παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση των κα-
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θηκόντων τους.
ε) Για τον ορισµό του εκπροσώπου τους, τα επιµελητήρια, οι
περιφερειακές ενώσεις δήµων και οι εργοληπτικές οργανώσεις,
διενεργούν, µε ευθύνη των διοικήσεών τους, δηµόσια κλήρωση
κατά τις κείµενες διατάξεις, ύστερα από έγκαιρη δηµοσιοποίηση
της ηµέρας και ώρας διενέργειάς της, από σχετικούς καταλόγους
(µητρώα) προσώπων, που καταρτίζονται και τηρούνται µε ευθύνη
των παραπάνω φορέων.
στ) Στις επιτροπές δύναται να συµµετέχει, κατόπιν αιτήµατος
του φορέα χρήσης και άνευ δικαιώµατος ψήφου, εκπρόσωπος,
που υποδεικνύεται από αυτόν και ορίζεται από την αναθέτουσα
αρχή.
ζ) Συστήνεται και τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών,
Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δηµόσιων Συµβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστηµονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.). Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται
τεχνικοί υπάλληλοι όλων των αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων
φορέων των ανεξάρτητων αρχών και της Βουλής των Ελλήνων.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ρυθµίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εγγραφή στο
Μητρώο, η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου, τα
καθήκοντα των εγγεγραµµένων, οι όροι απαλλαγής από την υποχρέωση εγγραφής, τα πειθαρχικά αδικήµατά τους και κάθε άλλο
σχετικά µε τα παραπάνω αναγκαίο θέµα.»
2. Στην παρ. 12 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 τροποποιούνται: α) το πρώτο εδάφιο, ως προς τις προϋποθέσεις καταβολής
αποζηµίωσης γνωµοδοτικών συλλογικών οργάνων και τις εφαρµοστέες διατάξεις, β) το δεύτερο εδάφιο ως προς το αντικείµενο
της εξουσιοδότησης και η παρ. 12 διαµορφώνεται ως εξής:
«12. Για τα µέλη των γνωµοδοτικών οργάνων του παρόντος,
που είναι εγγεγραµµένα στο Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344 ή
που συµµετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων µε εκτιµώµενη αξία µεγαλύτερη του ενός
εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ ή που ορίζονται από τις ΕΚΑΑ
της παρ. 1 του άρθρου 41 για τις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών που
αυτές διενεργούν, προβλέπεται αποζηµίωση, κατά παρέκκλιση
του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’176), περί αµοιβών συλλογικών οργάνων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε τις προϋποθέσεις,
τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής σε σχέση µε την επιτυχή και
εµπρόθεσµη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης των συµβάσεων, καθώς και το ύψος της αποζηµίωσης του πρώτου εδαφίου.»
Άρθρο 87
Προθεσµίες για την ολοκλήρωση των επιµέρους σταδίων
της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης Αντικατάσταση του άρθρου 221Α του ν. 4412/2016
Το άρθρο 221Α του ν. 4412/2016 (Α’147) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 221Α
Προθεσµίες για την ολοκλήρωση των επιµέρους σταδίων της
διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης
1. Τα γνωµοδοτικά όργανα που συµµετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων ολοκληρώνουν
το έργο τους εντός των ακόλουθων προθεσµιών:
α) Για διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών:
αα) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει µόνο της τιµής, όλες οι
ενέργειες της παρ. 2 του άρθρου 100, που αφορούν στο γνωµοδοτικό όργανο, ολοκληρώνονται εντός είκοσι (20) εργάσιµων
ηµερών από την ηµεροµηνία της αποσφράγισης των προσφορών. Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου αναστέλλεται σε
περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 102 και 103, για χρονικό διάστηµα ίσο µε το διάστηµα ενεργείας της αναθέτουσας αρχής ή

10126

των οικονοµικών φορέων ή, σε περίπτωση που δεν λάβει χώρα
ενέργεια από µέρους των οικονοµικών φορέων, για όσο χρονικό
διάστηµα χορηγήθηκε από την αναθέτουσα αρχή για τις ενέργειες
αυτές.
αβ) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας
τιµής, όλες οι ενέργειες της περ. α’της παρ. 5 του άρθρου 100
ολοκληρώνονται εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της αποσφράγισης των δικαιολογητικών συµµετοχής και
των τεχνικών προσφορών. Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου παρατείνεται ισόποσα προς τις προθεσµίες που τίθενται για
ενέργεια από την αναθέτουσα αρχή ή τους οικονοµικούς φορείς.
Αντίστοιχα, όλες οι ενέργειες των περ. β’ και γ’ της παρ. 5 του άρθρου 100 ολοκληρώνονται εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών
από την ηµεροµηνία της αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών των οικονοµικών φορέων. Η προθεσµία του προηγούµενου
εδαφίου αναστέλλεται σε περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 102
και 103, για χρονικό διάστηµα ίσο µε το διάστηµα ενεργείας της
αναθέτουσας αρχής ή των οικονοµικών φορέων ή, σε περίπτωση
που δεν λάβει χώρα ενέργεια από µέρους των οικονοµικών φορέων, για όσο χρονικό διάστηµα χορηγήθηκε από την αναθέτουσα
αρχή για τις ενέργειες αυτές.
β) Για διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων έργων:
βα) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη):
i) Το γνωµοδοτικό όργανο, ανεξάρτητα από τον αριθµό των
προσφορών, υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, εντός είκοσι (20)
εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών, το πρακτικό µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας ελέγχου
δικαιολογητικών συµµετοχής και οικονοµικών προσφορών.
ii) Το γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή
εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης το σχετικό πρακτικό.
Οι προθεσµίες των στοιχείων i) και ii) διακόπτονται κατά τον
χρόνο που απαιτείται ενέργεια από την αναθέτουσα αρχή ή δηµόσια αρχή.
ββ) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει του κόστους, µε χρήση προσέγγισης
κόστους αποτελεσµατικότητας (βέλτιστη σχέση ποιότητας τιµής):
i) Το γνωµοδοτικό όργανο, εφόσον οι προσφέροντες είναι µέχρι
επτά (7), υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, εντός τριάντα (30)
εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών, το πρακτικό µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας ελέγχου
δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών. Αν οι προσφέροντες υπερβαίνουν τους επτά (7), η ως άνω προθεσµία υποβολής του πρακτικού προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε (15)
εργάσιµες ηµέρες.
ii) Το γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή,
εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, το πρακτικό ελέγχου οικονοµικών προσφορών.
iii) Το γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή,
εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην αναθέτουσα αρχή, το σχετικό
πρακτικό.
Οι προθεσµίες των στοιχείων i), ii) και iii) διακόπτονται κατά τον
χρόνο που απαιτείται ενέργεια από την αναθέτουσα αρχή ή δηµόσια αρχή.
γ) Για διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων και τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών:
γα) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη):
i) Το γνωµοδοτικό όργανο, ανεξάρτητα αριθµού προσφορών,
υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, εντός είκοσι (20) εργασίµων
ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών, το
πρακτικό µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής και οικονοµικών προσφορών.
ii) Το γνωµοδοτικό όργανο υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή,
εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην αναθέτουσα αρχή, το σχετικό
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πρακτικό.
Οι προθεσµίες των στοιχείων i) και ii) διακόπτονται κατά τον
χρόνο που απαιτείται ενέργεια από την αναθέτουσα αρχή ή δηµόσια αρχή.
γβ) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει του κόστους, µε χρήση προσέγγισης
κόστους - αποτελεσµατικότητας (βέλτιστη σχέση ποιότητας τιµής):
i) Το γνωµοδοτικό όργανο, εφόσον οι προσφέροντες είναι µέχρι
έξι (6), υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, εντός σαράντα (40) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών, το πρακτικό µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας ελέγχου
δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών. Αν οι προσφέροντες υπερβαίνουν τους έξι (6), η ως άνω προθεσµία υποβολής του πρακτικού προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) εργάσιµες
ηµέρες.
ii) Το γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή,
εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, το Πρακτικό ελέγχου οικονοµικών προσφορών.
iii) Το γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή,
εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην αναθέτουσα αρχή, το σχετικό
πρακτικό.
Οι προθεσµίες των στοιχείων i) έως iii) διακόπτονται κατά τον
χρόνο που απαιτείται ενέργεια από την αναθέτουσα αρχή ή δηµόσια αρχή.
δ) Για διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων που διενεργούνται µε
το σύστηµα µελέτη - κατασκευή του άρθρου 50, εκτιµώµενης
αξίας µεγαλύτερης των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ:
δα) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη):
i) Το γνωµοδοτικό όργανο, εφόσον οι προσφέροντες είναι µέχρι
οκτώ (8), υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών, το πρακτικό µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας ελέγχου
δικαιολογητικών συµµετοχής, µελετών και οικονοµικών προσφορών. Εφόσον οι προσφέροντες υπερβαίνουν τους οκτώ (8), η ως
άνω προθεσµία υποβολής του πρακτικού προσαυξάνεται κατά
δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες.
ii) Το γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή,
εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην αναθέτουσα αρχή, το σχετικό
πρακτικό.
Οι προθεσµίες των στοιχείων i) και ii) διακόπτονται κατά τον
χρόνο που απαιτείται ενέργεια από την αναθέτουσα αρχή ή δηµόσια αρχή.
δβ) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει του κόστους, µε χρήση προσέγγισης
κόστους αποτελεσµατικότητας (βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιµής):
i) Το γνωµοδοτικό όργανο, εφόσον οι προσφέροντες είναι µέχρι
πέντε (5), υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, εντός σαράντα (40)
εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών, το πρακτικό µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας ελέγχου
δικαιολογητικών συµµετοχής, µελετών και τεχνικών προσφορών.
Αν οι προσφέροντες υπερβαίνουν τους πέντε (5), η ως άνω προθεσµία υποβολής του πρακτικού προσαυξάνεται κατά είκοσι (20)
εργάσιµες ηµέρες.
ii) Το γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή,
εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, το πρακτικό ελέγχου οικονοµικών προσφορών.
iii) Το γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή,
εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην αναθέτουσα αρχή, το σχετικό
πρακτικό. Οι προθεσµίες των στοιχείων i) έως iii) διακόπτονται
κατά τον χρόνο που απαιτείται ενέργεια από την αναθέτουσα αρχή
ή δηµόσια αρχή.
ε) Για διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων Σύµπραξης
Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα σύµφωνα µε τον ν. 3389/2005 (Α’
232):
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εα) Σε περιπτώσεις που η διαγωνιστική διαδικασία προβλέπει
απευθείας υποβολή δεσµευτικών προσφορών, η επιτροπή υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, ανεξαρτήτως αριθµού προσφορών, εντός σαράντα (40) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία
αποσφράγισης των προσφορών, το πρακτικό ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου.
εβ) Σε περιπτώσεις που η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται
σε δύο στάδια, µε υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(προεπιλογή) και εν συνεχεία µε υποβολή δεσµευτικών προσφορών:
i) Tο γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή,
ανεξαρτήτως αριθµού προσφορών, εντός είκοσι (20) εργασίµων
ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το πρακτικό προεπιλογής.
ii) Tο γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή,
εντός τριάντα (30) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των δεσµευτικών προσφορών, το πρακτικό ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου. Σε περίπτωση πρόβλεψης έκδοσης
ενδιάµεσου πρακτικού κατά τη διενέργεια της δεύτερης φάσης
του διαγωνισµού, το γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών από την αποσφράγιση
των τεχνικών προσφορών και το πρακτικό ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών.
iii) Σε περιπτώσεις που η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται
µε τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, κατά το στάδιο
του διαλόγου το γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή πρακτικό ελέγχου των φακέλων συµµετοχής στον διάλογο, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την αποσφράγιση
των φακέλων. Το γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή πρακτικό πέρατος διαλόγου εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τη λήξη του τελευταίου κύκλου διαλόγου.
εγ) Το γνωµοδοτικό όργανο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή
πρακτικό κατακύρωσης οριστικού αναδόχου εντός δεκαπέντε
(15) εργασίµων ηµερών από τη λήξη της περιόδου οριστικοποίησης.
εδ) Οι προθεσµίες των υποπερ. εα) έως και εγ) αναστέλλονται
σε περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 102 και 103, για χρονικό
διάστηµα ίσο µε το διάστηµα ενέργειας των οικονοµικών φορέων
ή, σε περίπτωση που δεν λάβει χώρα ενέργεια από µέρους των οικονοµικών φορέων, για όσο χρονικό διάστηµα χορηγήθηκε από
την αναθέτουσα αρχή για τις ενέργειες αυτές.
εε) Οι προθεσµίες των υποπερ. εα) έως και εγ) αναστέλλονται
σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 73, για χρονικό διάστηµα
ίσο µε το διάστηµα ενέργειας της αναθέτουσας αρχής και της επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73 ή, σε περίπτωση που δεν εκδοθεί απόφαση της επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73, για χρονικό
διάστηµα ίσο µε την προθεσµία που ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 73.
εστ) Οι προθεσµίες των υποπερ. εα) έως και εγ) αναστέλλονται
κατά τον χρόνο που απαιτείται ενέργεια από την αναθέτουσα αρχή
ή δηµόσια αρχή.
2. Οι προθεσµίες της παρ. 1 µπορούν να αναστέλλονται µέχρι
και το διπλάσιό τους µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου
της αναθέτουσας αρχής, αν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις
ή αν υποβληθείσες προσφορές ελέγχονται ως ασυνήθιστα χαµηλές σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 88.
3. Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται επί των πρακτικών εντός
προθεσµίας δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση
των σχετικών πρακτικών.
4. Η υπέρβαση των προθεσµιών των παρ. 1 και 2 συνεπάγεται
για τα µέλη του οικείου γνωµοδοτικού οργάνου τη µη καταβολή
της αποζηµίωσης της παρ. 12 του άρθρου 221.
5. Η παρ. 4 δεν εφαρµόζεται αν η υπέρβαση των προθεσµιών
της παρ. 1 οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας».
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Άρθρο 88
Μοριοδότηση δοµηµένης συνέντευξης για την επιλογή
Προϊσταµένων της Επιτροπής Ανταγωνισµού Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 21β του ν. 3959/2011
Στην παρ. 9 του άρθρου 21β του ν. 3959/2011 (Α’93) προστίθεται νέο ενδέκατο εδάφιο και η παρ. 9 διαµορφώνεται ως εξής:
«9. Η δοµηµένη συνέντευξη (κριτήριο Γ) διενεργείται από τα
αρµόδια Συµβούλια της παρ. 10, µε πρόβλεψη της αναγκαίας
«ζωντανής βοήθειας» για άτοµα µε αναπηρία (ενδεικτικά, διερµηνέων νοηµατικής), εφόσον αυτό απαιτείται. Σκοπός της δοµηµένης
συνέντευξης είναι το αρµόδιο Συµβούλιο να διαµορφώσει γνώµη
για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του
υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης,
για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαµβάνονται υπόψη:
α) εφόσον πρόκειται για υποψήφιο από τον Δηµόσιο Τοµέα, τα
στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου και η αξιολόγησή του, η αίτηση υποψηφιότητας και το αναλυτικό βιογραφικό
σηµείωµά του, που συντάσσεται µε ευθύνη του υποψηφίου και βεβαιώνεται από το τµήµα ανθρωπίνου δυναµικού της Επιτροπής Ανταγωνισµού και β) εφόσον πρόκειται για υποψήφιο από τον
ιδιωτικό τοµέα, η αίτηση υποψηφιότητας, το αναλυτικό βιογραφικό
σηµείωµά του, που συντάσσεται µε ευθύνη του υποψηφίου και
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, και κάθε άλλο έγγραφο ή αποδεικτικό υλικό που προσκοµίζει σύµφωνα µε την προκήρυξη. Για
τη διενέργεια της δοµηµένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά.
Η δοµηµένη συνέντευξη περιλαµβάνει δύο θεµατικές ενότητες:
αα. Δοµηµένη συζήτηση επί θεµάτων σχετικών µε το αντικείµενο
της Επιτροπής Ανταγωνισµού, καθώς και τις αρµοδιότητες και τη
δράση των οργανωτικών µονάδων των σχετικών µε την προκηρυσσόµενη θέση σε συνάρτηση µε τις δεξιότητες και τα προσόντα του
υποψηφίου και των δυνατοτήτων του να εφαρµόζει καινοτόµες µεθόδους οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας ή να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, όπως
προκύπτουν από το αναλυτικό βιογραφικό του σηµείωµα και κάθε
άλλο αποδεικτικό υλικό που έχει προσκοµίσει σύµφωνα µε την
προκήρυξη.
ββ. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου (situational interview)
που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τόσο τις ικανότητες συνθετικής
και αναλυτικής σκέψης, που του επιτρέπει να προτείνει αποτελεσµατικές και καινοτόµες λύσεις για την αντιµετώπιση θεµάτων που
ανακύπτουν κατά τον χειρισµό υποθέσεων αρµοδιότητας της Επιτροπής Ανταγωνισµού, όσο και τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραµµατίζει, να συντονίζει, να αναλαµβάνει
πρωτοβουλίες, να λαµβάνει αποτελεσµατικές αποφάσεις, να επιλύει προβλήµατα και να διαχειρίζεται κρίσεις.
Για τη µοριοδότηση λαµβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως, υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα
συντονισµού οµάδων εργασίας και κυρίως η δηµιουργικότητα του
υποψηφίου.
Το πρώτο σκέλος της συνέντευξης µοριοδοτείται κατ’ ανώτατο
όριο µε εξακόσια (600) µόρια, ενώ το δεύτερο µε τετρακόσια (400)
µόρια. Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε µέλος δεν µπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000)
µόρια.
Την τελική βαθµολογία του κριτηρίου της συνέντευξης αποτελεί
ο µέσος όρος του βαθµού των µελών του Σ.Ε.Π., κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής τεκµηριωµένων απόψεων που πραγµατοποιείται µετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηφίου και
αποτυπώνεται στα Πρακτικά του Σ.Ε.Π.. Υποψήφιος που λαµβάνει
τελική µοριοδότηση στη συνέντευξη µικρότερη των πεντακοσίων
(500) µορίων, κατά τα ως άνω οριζόµενα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθµό µορίων που συγκεντρώνει, σύµφωνα µε τις οµάδες
κριτηρίων Α και Β της παρ. 5, αποκλείεται από την περαιτέρω δια-
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δικασία και δεν συµπεριλαµβάνεται στον τελικό Πίνακα κατάταξης
κατά τα οριζόµενα στην παρ. 11. Το περιεχόµενο της συνέντευξης
µε τα κρίσιµα και ουσιαστικά σηµεία της αναφέρεται συνοπτικά
στο πρακτικό του Σ.Ε.Π.. Απαραίτητο και κρίσιµο στοιχείο του πρακτικού αποτελεί η µοριοδότηση για τον κάθε υποψήφιο, η οποία
αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε µέλος ως προς κάθε ένα από τα
δύο σκέλη (θεµατικές ενότητες) της συνέντευξης. Τα µέλη του
Σ.Ε.Π. υποχρεούνται να παραδίδουν τις βαθµολογίες των υποψηφίων στη γραµµατεία του οικείου Σ.Ε.Π., αµέσως µετά το πέρας
του συνόλου των συνεντεύξεων.
Με απόφαση της Ολοµέλειας της Ε.Α. καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής της δοµηµένης συνέντευξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 89
Εξουσιοδοτική διάταξη για τη συγκρότηση οµάδας
εµπειρογνωµόνων για την επεξεργασία των Κεντρικών
Δεικτών Αποδοτικότητας (ΚΔΑ) της Επιτροπής
Ανταγωνισµού - Τροποποίηση του άρθρου 22
του ν. 3959/2011
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3959/2011
(Α’ 93) τροποποιείται µε την προσθήκη στο αντικείµενο της κοινής
υπουργικής απόφασης του καθορισµού του ύψους της αµοιβής
των εµπειρογνωµόνων και της πηγής χρηµατοδότησης αυτής και
η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συγκροτείται η οµάδα εµπειρογνωµόνων της
παρ. 3, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος και κάθε
άλλο ζήτηµα σχετικά µε την αµοιβή των εµπειρογνωµόνων και τις
συνεδριάσεις της οµάδας, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισµό
της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Η οµάδα εµπειρογνωµόνων αποτελείται από πέντε (5) µέλη, εµπειρογνώµονες διεθνούς κύρους σε
θέµατα ανταγωνισµού, οι οποίοι επιλέγονται ως εξής: ένας (1) από
τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
ένας (1) από τον Επικεφαλής Οικονοµολόγο για θέµατα Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για µία θητεία έξι (6) ετών,
ένας (1) από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για µία θητεία τεσσάρων (4) ετών, ένας (1) από τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και ένας (1) από τον αρµόδιο Υπουργό για τη Γενική
Γραµµατεία Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και τις υπαγόµενες σε
αυτήν υπηρεσίες για µία θητεία δύο (2) ετών. Ο συντονιστής της
οµάδας εµπειρογνωµόνων εκλέγεται από την πλειοψηφία των
µελών της οµάδας για κάθε περίοδο αξιολόγησης. Η οµάδα αποτελείται τουλάχιστον από έναν (1) Καθηγητή Πανεπιστηµίου µε ειδίκευση στο δίκαιο ανταγωνισµού, έναν (1) Καθηγητή
Πανεπιστηµίου µε ειδίκευση στα βιοµηχανικά οικονοµικά και οικονοµικά ανταγωνισµού και έναν (1) Καθηγητή στατιστικής. Τα µέλη
ΔΕΠ πρέπει να είναι Καθηγητές πρώτης βαθµίδας ή το αντίστοιχο
σε Πανεπιστήµια της αλλοδαπής, εν ενεργεία ή µη».
Άρθρο 90
Ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών,
προµηθειών και υπηρεσιών έργων για τις ανάγκες
του Παγκόσµιου Πρωταθλήµατος Παράκτιας Χειροσφαίρισης
και των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023 Τροποποίηση άρθρου 51 του ν. 4903/2022
Στο άρθρο 51 του ν. 4903/2022 (Α’ 46) περί ανάθεσης δηµόσιων
συµβάσεων για τις ανάγκες του Παγκόσµιου Πρωταθλήµατος Παράκτιας Χειροσφαίρισης και των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις, α) τροποποιείται ο τίτλος,
µε την προσθήκη των λέξεων «προµηθειών και υπηρεσιών έργων»,
β) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο στην παρ. 1 και το
άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Άρθρο 51
Ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων µελετών και έργων, προµηθειών
και υπηρεσιών για τις ανάγκες του Παγκόσµιου Πρωταθλήµατος
Παράκτιας Χειροσφαίρισης και των Παράκτιων Μεσογειακών
Αγώνων 2023
1. Αποκλειστικά για τις ανάγκες της διοργάνωσης: α) του Παγκόσµιου Πρωταθλήµατος Παράκτιας Χειροσφαίρισης (Beach
Handball), κατά το χρονικό διάστηµα από τις 13 έως και τις 27 Ιουνίου 2022 και β) των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023, που
θα διεξαχθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, µελέτες και έργα που αφορούν στην κατασκευή
αθλητικών εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για τις ως άνω διεθνούς εµβέλειας αθλητικές διοργανώσεις, καθώς και στις υποστηρικτικές των εγκαταστάσεων αυτών υποδοµές, αν η εκτιµώµενη
αξία της σύµβασης είναι κατώτερη των ορίων του άρθρου 5 του
ν. 4412/2016 (Α’ 147), µπορούν να ανατίθενται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης εθνικής διάταξης, µε προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση, σύµφωνα µε την περ. γ’ της παρ. 2 του
άρθρου 32 του ν. 4412/2016 µε την πρόσκληση τριών (3) τουλάχιστον οικονοµικών φορέων. Για τις ανάγκες των διοργανώσεων του
πρώτου εδαφίου, για προµήθειες υλικού και υπηρεσιών συναφών
µε την κατασκευή των αναγκαίων αθλητικών εγκαταστάσεων, η
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µπορεί να αναθέτει δηµόσιες συµβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου
32 του ν. 4412/2016, µε την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου. Οι
αποφάσεις ανάθεσης κατακύρωσης των συµβάσεων της παρούσας αναρτώνται στο κεντρικό ηλεκτρονικό µητρώο δηµοσίων συµβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του άρθρου 38 του ν. 4412/2016, το
αργότερο εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υπογραφή τους.
2. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι υποστηρικτικές υποδοµές της παρ. 1 πρόκειται να κατασκευαστούν στο γήπεδο της
παρ. 1 του άρθρου 52.
3. Στις περιπτώσεις της παρ. 1 το σύνολο των πράξεων της
διαδικασίας ανάθεσης εκδίδεται από το αρµόδιο όργανο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, χωρίς να απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση ή εισήγηση άλλου συλλογικού οργάνου.»
Άρθρο 91
Λειτουργία ξενοδοχειακών καταλυµάτων από γνωστοποίηση
- Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 8 ν. 4002/2011
Στο άρθρο 8 του ν. 4002/2011 (A’ 180), α) στο πρώτο εδάφιο
της περ. α’ της παρ. 2, αφαιρείται η αναφορά στην παρ. 1, η
οποία πρόσθεσε τον καταργηµένο πλέον ορισµό της περ. Γ της
παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 2160/1993 (Α’118), β) στο
τέλος της παρ. 5 προστίθενται τρία νέα εδάφια και οι παρ. 1 έως
5 του άρθρου 8 διαµορφώνονται ως εξής:
«1. (Καταργήθηκε).
2.α. Επί των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών που περιλαµβάνονται στα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα επιτρέπεται η σύσταση διηρηµένων ιδιοκτησιών, οριζοντίων και καθέτων, κατά τις
κείµενες διατάξεις, και η σύσταση ή µεταβίβαση σε τρίτους ενοχικών και εµπραγµάτων δικαιωµάτων επ' αυτών. Το ποσοστό των
δυνάµενων να πωληθούν ή εκµισθωθούν µακροχρονίως τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών δεν µπορεί να υπερβαίνει το
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικώς δοµούµενης επιφάνειας
του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος. Η µακροχρόνια µίσθωση συνοµολογείται για χρονικό διάστηµα δέκα (10) τουλάχιστον ετών.
β. Η περίπτωση α’ εφαρµόζεται µόνον εφόσον συντρέχουν σωρευτικώς οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. Τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα αναπτύσσονται σε γήπεδα ίσα ή µεγαλύτερα των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000)
τ.µ.,
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ββ. τα ξενοδοχεία που συµπεριλαµβάνονται σε αυτά κατατάσσονται στην κατηγορία των πέντε αστέρων,
γγ. έχει υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση
του µηχανικού και του ιδιοκτήτη, σύµφωνα µε την οποία οι κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις καλύπτουν, µε βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, τις απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση της
συνολικής δυναµικότητας του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος
στα οποία συµπεριλαµβάνονται και οι τουριστικές επιπλωµένες
κατοικίες,
δδ. οι φορείς διαχείρισης του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος διατηρούν το σύνολο των κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος, που
απαιτούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές για την
εξυπηρέτηση των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών, σε λειτουργική ετοιµότητα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
γ. Για τη σύσταση διηρηµένων ιδιοκτησιών επί των σύνθετων
τουριστικών καταλυµάτων δεν έχει εφαρµογή η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 1024/1971 (Α’ 232).
3. Τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα διέπονται από Κανονισµό
Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας που καταρτίζεται, µε συµβολαιογραφική πράξη, από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και εγκρίνεται
µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού. Με τον κανονισµό αυτόν,
ο οποίος µεταγράφεται µαζί µε την πράξη σύστασης οριζοντίων
και καθέτων ιδιοκτησιών, καθορίζονται ιδίως: (i) τα δικαιώµατα και
οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών και οι περιορισµοί της ιδιοκτησίας τους, καθώς και των
λοιπών χρηστών που έλκουν από αυτούς δικαιώµατα, (ii) τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων, κτισµάτων, εγκαταστάσεων έργων και υπηρεσιών και
οι περιορισµοί αυτών, (iii) ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας
και τα ζητήµατα που αφορούν τη διοίκηση του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος, καθώς και την εποπτεία και την άσκηση ελέγχου
επί των επιµέρους αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών, (iv) οι ελάχιστες παρεχόµενες ξενοδοχειακές και τουριστικές υπηρεσίες
προς τους ιδιοκτήτες των αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών σε
ετήσια βάση και (v) οι κοινές δαπάνες και ο τρόπος υπολογισµού
και κατανοµής τους στους ιδιοκτήτες των αυτοτελών διηρηµένων
ιδιοκτησιών, ο τρόπος και το είδος εκµετάλλευσης των κοινόκτητων χώρων, έργων και υπηρεσιών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού εγκρίνεται
πρότυπος Κανονισµός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας και καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόµενο αυτού. Ο εγκρινόµενος κατά τα
ανωτέρω Κανονισµός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας προσαρτάται σε κάθε δικαιοπραξία µε αντικείµενο τη σύσταση, αλλοίωση,
µετάθεση ή µεταβίβαση ενοχικών ή εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί
των αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών που προβλέπονται στην
παράγραφο 2 και δεσµεύει όλους.
4. Οι ιδιοκτήτες ή οι µισθωτές των αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών δεν µπορούν να εκµισθώνουν ή να υποµισθώνουν τα ακίνητα σε τρίτους ή να συνιστούν εµπράγµατα δικαιώµατα
επικαρπίας ή οίκησης παρά µόνο σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς που καθορίζονται στον οικείο κανονισµό.
5. Η µεταβίβαση κατά κυριότητα ή η εκµίσθωση των αυτοτελών
διηρηµένων ιδιοκτησιών, που προβλέπονται στην παρ. 2 είναι δυνατή µόνο µετά: α) την ολοκλήρωση της κατασκευής και τη γνωστοποίηση λειτουργίας του ξενοδοχειακού καταλύµατος και της
ειδικής τουριστικής υποδοµής και β) την έκδοση της οικοδοµικής
άδειας της τουριστικής επιπλωµένης κατοικίας, που αποτελεί αντικείµενο µεταβίβασης ή µακροχρόνιας εκµίσθωσης. Η λειτουργία
σύνθετου τουριστικού καταλύµατος γνωστοποιείται µόνο µετά την
ολοκλήρωση της κατασκευής του ξενοδοχειακού καταλύµατος,
της ειδικής τουριστικής υποδοµής, καθώς και τουλάχιστον µίας
τουριστικής επιπλωµένης κατοικίας και τη σύνδεση του σύνθετου
τουριστικού καταλύµατος µε τα δίκτυα των Οργανισµών Κοινής
Ωφέλειας. Οι τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες µπορούν να κατασκευάζονται σταδιακά και να ενσωµατώνονται στη γνωστοποίηση λειτουργίας, εντασσόµενες σταδιακά στη δυναµικότητα του
σύνθετου τουριστικού καταλύµατος µε βάση τις οικείες προδιαγραφές και τις εκδιδόµενες οικοδοµικές και λοιπές άδειες και εγκρίσεις. Πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής της ειδικής
τουριστικής υποδοµής και της τουριστικής επιπλωµένης κατοι-
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κίας, είναι δυνατή η λειτουργία του ξενοδοχειακού καταλύµατος
του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος, αποκλειστικά έως τέσσερις (4) µήνες από τη γνωστοποίηση λειτουργίας του. Στην περίπτωση αυτή γνωστοποιείται η ολοκλήρωση της κατασκευής του
ξενοδοχειακού καταλύµατος, της ειδικής τουριστικής υποδοµής
και δηλώνεται υπεύθυνα η ολοκλήρωση των λοιπών ειδικών τουριστικών υποδοµών εντός του άνω χρονικού διαστήµατος. Μετά
την παρέλευση των τεσσάρων (4) µηνών, αναστέλλεται η λειτουργία του ξενοδοχείου, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή
του σύνθετου τουριστικού καταλύµατος κατά τα ανωτέρω.»
Άρθρο 92
Δηµοσιονοµικές διορθώσεις εις βάρος νοµικών
προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Τροποποίηση του άρθρου 77 του ν. 4849/2021
Στο άρθρο 77 του ν. 4849/2021 (Α’207) τροποποιούνται, α) το
πρώτο εδάφιο ως προς το ύψος των εσόδων από επιχορηγήσεις
των νοµικών προσώπων που εµπίπτουν σε αυτό, β) ο τίτλος, προκειµένου να προσαρµοσθεί στην ανωτέρω αλλαγή, γ) το τέταρτο
εδάφιο ως προς την προθεσµία υποβολής αίτησης και το άρθρο
77 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 5
«Δηµοσιονοµικές διορθώσεις της προγραµµατικής
περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013 εις βάρος νοµικών προσώπων
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν έσοδα
από επιχορηγήσεις
Δηµοσιονοµικές διορθώσεις που επιβλήθηκαν σε δαπάνες πράξεων που υλοποίησαν νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως δικαιούχοι της προγραµµατικής περιόδου του ΕΣΠΑ
2007-2013, των οποίων τα έσοδα προέρχονται σωρευτικά από επιχορηγήσεις σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 90%, από συστάσεως του
νοµικού προσώπου έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν
οδηγούν σε ανάκτηση των σχετικών ποσών από τον δικαιούχο της
ενίσχυσης. Η παρούσα εφαρµόζεται για τις αποφάσεις δηµοσιονοµικής διόρθωσης µε ανάκτηση, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος, καθώς και για όσες έχουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση. Εάν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει καταβληθεί µέρος των
προς ανάκτηση ποσών, η παρούσα εφαρµόζεται για το µη καταβληθέν ποσό.
Για την εφαρµογή της παρούσας ο δικαιούχος της επιχορήγησης υποβάλλει αίτηµα στο αρµόδιο για την έκδοση της απόφασης
δηµοσιονοµικής διόρθωσης όργανο, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για την
ανάκληση του σκέλους της απόφασης που αφορά την ανάκτηση.
Εφόσον το χρέος έχει βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση, η υποβληθείσα αίτηση κοινοποιείται από τον αιτούντα εντός της ως άνω
προθεσµίας στην Υπηρεσία αυτής όπου είναι βεβαιωµένη η
οφειλή. Το αρµόδιο για την έκδοση της απόφασης δηµοσιονοµικής διόρθωσης όργανο εξετάζει τη συνδροµή των προϋποθέσεων
του πρώτου εδαφίου και σε θετική περίπτωση δέχεται το αίτηµα
του δικαιούχου και τροποποιεί την ήδη εκδοθείσα απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης µε ανάκληση του σκέλους αυτής, που
αφορά την ανάκτηση και επιβολή µείωσης του ορίου πληρωµών
του επόµενου οικονοµικού έτους του εθνικού σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Φορέα Χρηµατοδότησης,
άλλως απορρίπτει το αίτηµα.
Η θετική ή αρνητική απόφαση κοινοποιείται από το αρµόδιο όργανο άµεσα στην Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης όπου είναι
βεβαιωµένη η οφειλή. Από την κοινοποίηση στην ανωτέρω Υπηρεσία εµπρόθεσµου αιτήµατος, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, µέχρι την κοινοποίηση στην ίδια Υπηρεσία της απόφασης επ’
αυτού, αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης ανάκτησης, την
οποία αφορά το αίτηµα, δεν βεβαιώνονται προς είσπραξη στη Φορολογική Διοίκηση οι συγκεκριµένες οφειλές και αναστέλλεται η
είσπραξη τυχόν ήδη βεβαιωθεισών σχετικών οφειλών, καθώς και
η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη αυτών. Ποσά που έχουν ήδη εισπραχθεί µέχρι την κοινοποίηση της αίτησης στην αρµόδια Υπηρεσία της Φορολογικής
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Διοίκησης, δεν αναζητούνται.
Σε περίπτωση θετικής απόφασης, το υπόλοιπο µη καταβληθέν
ποσό της βεβαιωµένης οφειλής διαγράφεται από το αρµόδιο για
την έκδοση της απόφασης δηµοσιονοµικής διόρθωσης όργανο,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις».

ρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από τον σεισµό της 3ης Μαρτίου
2021 και επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τους σεισµούς της
24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεµβρίου 2021, οι οποίες προκηρύσσονται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος».

Άρθρο 93
Ζητήµατα προϊσταµένων οργανικών µονάδων
των Ειδικών Υπηρεσιών και της ΜΟΔ ΑΕ

Άρθρο 95
Αρµόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρµογής
των διατάξεων για τα ολοκληρωµένα συστήµατα
παρακολούθησης και ηλεκτρονικής µετάδοσης
δεδοµένων εισροών ή/και εκροών - Τροποποίηση
παρ. 9 άρθρου 31 του ν. 3784/2009

Κατά την αληθή έννοια της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν.
4314/2014 (Α’ 265), στα επιδόµατα του δευτέρου εδαφίου της
ανωτέρω παραγράφου, περιλαµβάνεται και το επίδοµα θέσης ευθύνης του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), το οποίο καταβάλλεται στους αποσπασµένους ή µετακινούµενους για όσο
διάστηµα έχουν οριστεί προϊστάµενοι οργανικής µονάδας και
ασκούν τα καθήκοντα αυτά, ανεξάρτητα από τον φορέα προέλευσής τους ή την υπαγωγή τους σε ειδικό µισθολόγιο.
Άρθρο 94
Πληρωµές συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων
ενίσχυσης πληττόµενων από φυσικές καταστροφές
επιχειρήσεων - Τροποποίηση άρθρου 9
του ν. 4890/2022
Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 9 του ν. 4890/2022 (Α’ 23) τροποποιείται ως προς την προσθήκη των επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας που επλήγησαν από τον σεισµό της
3ης Μαρτίου 2021, ο τίτλος του άρθρου τροποποιείται αντιστοίχως και το άρθρο 9 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 9
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της
ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Έκτακτη
επιχορήγηση των περισσότερο πληττόµενων από την πανδηµία
επιχειρήσεων ψυχαγωγίας,
διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυµναστηρίου και σχολής χορού» και
των συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ δράσεων ενίσχυσης
επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου
2021 και από τους σεισµούς της 3ης Μαρτίου, 24ης Ιουλίου και
27ης Σεπτεµβρίου 2021.
Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηµατοδοτούµενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόµενων από την πανδηµία επιχειρήσεων
ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυµναστηρίου και σχολής
χορού» δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή
άλλη κράτηση υπέρ του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013
(Α’ 167), µη εφαρµοζοµένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν.
4172/2013 σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής της, είναι
ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων,
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη
στη Φορολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και τα νοµικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά
ταµεία και τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του
παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για τη
συµµετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης. Το
παρόν εφαρµόζεται και για τις συγχρηµατοδοτούµενες από το
ΕΣΠΑ δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων του Δήµου Ιστιαίας - Αιδηψού και του Δήµου Μαντουδίου - Λίµνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021,
επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέ-

Στην παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137) α) καταργείται η υποπερ. εε. της περ. α’, β) οι περ. β’ , γ’ και δ’ αντικαθίστανται και η παρ. 9 διαµορφώνεται ως εξής:
«9α. Αρµόδιες για τον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων που
αφορούν τα ολοκληρωµένα συστήµατα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων εισροών ή/και εκροών και την
τυχόν σύνδεσή τους µε φορολογικό ηλεκτρονικό µηχανισµό, είναι
οι υπηρεσίες:
αα. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ββ. του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, γγ. του Υπουργείου Οικονοµικών, δδ. του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εε. (καταργείται), στστ.
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ζζ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και, ηη. των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, και Περιβάλλοντος, των
Περιφερειών της Χώρας.
β. Οι Υπηρεσίες της περ. α’ δύνανται να συγκροτούν, κατά περίπτωση, µικτά κλιµάκια ελέγχου για τον από κοινού έλεγχο, κατά
λόγο αρµοδιότητας, της εφαρµογής των διατάξεων για τα ολοκληρωµένα συστήµατα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων εισροών ή/και εκροών. Οι αρµόδιες για τη
διενέργεια ελέγχων υπηρεσίες δύνανται να ενεργούν κάθε αναγκαία εξέταση ή έρευνα οποιασδήποτε εγκατάστασης των ελεγχόµενων, καθώς και των µεταφορικών µέσων αυτών, να ελέγχουν
και να συλλέγουν πληροφορίες και δεδοµένα κινητών τερµατικών,
φορητών συσκευών, καθώς και των εξυπηρετητών τους που βρίσκονται µέσα ή έξω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις των ελεγχόµενων και να δεσµεύουν, άνευ αντιτίµου, εξοπλισµό του
συστήµατος ή κάθε άλλη συσκευή για τη διενέργεια εργαστηριακού ή άλλου τύπου ελέγχου. Σε περίπτωση που παρεµποδίζεται η
διενέργεια ελέγχου της εγκατάστασης, µε χρήση βίας ή απειλής
ή µε κάθε άλλη ενέργεια κατά των οργάνων ελέγχου ή ο έλεγχος
παρεµποδίζεται µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, αναστέλλεται η λειτουργία της ελεγχόµενης εγκατάστασης και σφραγίζεται για πέντε
(5) ηµερολογιακές µέρες η εγκατάσταση αυτή, µε απόφαση, κατά
περίπτωση, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, στον
οποίο υπάγεται η ελέγχουσα υπηρεσία, κατόπιν εισήγησης της
ελέγχουσας υπηρεσίας. Κατά την επιβολή της ως άνω σφράγισης,
τοποθετείται σε εµφανές σηµείο της εγκατάστασης, από την αρχή
που επέβαλε τη σφράγιση σήµανση µε την ένδειξη «Κλειστό λόγω
παρεµπόδισης ελέγχου των διατάξεων περί συστηµάτων εισροώνεκροών και φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών».
γ. Αρµόδιος για την έκδοση της πράξης επιβολής των προστίµων της περ. α’ της παρ. 10 είναι ο Προϊστάµενος της Τελωνειακής Αρχής, στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας βρίσκεται η
έδρα της επιχείρησης ή η διεύθυνση κατοικίας του παραβάτη.
Οι αρµόδιες για τη διενέργεια ελέγχων υπηρεσίες, σε περίπτωση
διαπίστωσης παράβασης, συντάσσουν έκθεση ελέγχου, στην
οποία περιγράφονται οι παραβάσεις και οι σχετικές διατάξεις
που τις προβλέπουν και τη διαβιβάζουν στον προϊστάµενο της
αρµόδιας Τελωνειακής Αρχής, προκειµένου αυτός να προβεί
στην έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής των προβλεπόµενων προστίµων. Σε περίπτωση που η ως άνω αρµόδια Τελωνειακή Αρχή κρίνει αναγκαία την περαιτέρω διερεύνηση της
υπόθεσης για στοιχειοθέτηση της παράβασης, δύναται να προβεί
σε περαιτέρω διοικητική έρευνα προς συλλογή συµπληρωµατικών
στοιχείων. Πριν τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου ο παραβάτης καλείται εγγράφως να υποβάλει τις απόψεις του εντός είκοσι (20)
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ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σηµειώµατος διαπιστώσεων ελέγχου.
δ. Αρµόδια Αρχή για την έκδοση της απόφασης προσωρινής ή
οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης
ή προσωρινής παύσης λειτουργίας αυτής, είναι η αδειοδοτούσα
Αρχή. Σε περίπτωση διαπίστωσης των παραβάσεων της υποπερ.
αα’ της περ. α’ της παρ. 10, ή της περ. στ’ της παρ. 10, ή της περ.
β’ της παρ. 11, µε απόφαση του προϊσταµένου της ελέγχουσας
αρχής σφραγίζεται η εγκατάσταση, µε τη συνδροµή αστυνοµικής
ή λιµενικής αρχής, όπου αυτό απαιτείται κατά τις περιστάσεις, κατόπιν σχετικού αιτήµατος των ελεγκτικών οργάνων. Εφόσον οι
ανωτέρω παραβάσεις διαπιστωθούν κατά τον επιτόπιο έλεγχο
στην εγκατάσταση, η σφράγιση της εγκατάστασης διενεργείται
άµεσα και τοποθετούνται σε εµφανή σηµεία της εγκατάστασης πινακίδες µε την ένδειξη «Κλειστό λόγω παράβασης των διατάξεων
περί συστηµάτων εισροών - εκροών και φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών». Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σφράγιση της εγκατάστασης διενεργείται εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από
την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του προβλεπόµενου διοικητικού προστίµου.
ε. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται η διαδικασία
ελέγχου και επιβολής προστίµων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για τον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων που αφορούν τα ολοκληρωµένα συστήµατα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων εισροών ή/και εκροών και την
τυχόν σύνδεσή τους µε φορολογικό ηλεκτρονικό µηχανισµό.»
Άρθρο 96
Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης
των διατάξεων για την εγκατάσταση συστήµατος εισροών
εκροών - Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 31 του ν. 3784/2009
Στην παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137): α) αντικαθίστανται το πρώτο εδάφιο της περ. α’ και η υποπερ. ββ’ της
περ. α’, β) τα τρία τελευταία εδάφια της περ. γ’ καταργούνται, γ)
προστίθενται νέες περ. γ1, γ2 και γ3, δ) η περ. δ’ αντικαθίσταται
και η παρ. 10 διαµορφώνεται ως εξής:
«10. α. Για κάθε παράβαση των διατάξεων για την εγκατάσταση
και λειτουργία του συστήµατος παρακολούθησης εισροών εκροών, επιβάλλεται στον εκµεταλλευτή της εγκατάστασης ή/και
στον εγκαταστάτη του συστήµατος ή/και στον κατασκευαστή του
λογισµικού του συστήµατος ή/και στον φορέα ογκοµέτρησης δεξαµενών ή/και σε όποιον άλλον συνέπραξε ή προσέφερε συνδροµή, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, στην τέλεση των παραβάσεων
αυτών, διοικητικό πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, πλέον των κυρώσεων για παραβάσεις της τελωνειακής ή και της φορολογικής νοµοθεσίας. Το ύψος
του προστίµου προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη το είδος των
παραβάσεων και τη βαρύτητα αυτών.
Ειδικότερα: αα. Σε περίπτωση µη εγκατάστασης ολοκληρωµένου συστήµατος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής µετάδοσης
δεδοµένων εισροών ή/και εκροών επιβάλλεται πρόστιµο από πενήντα (50.000) έως πεντακόσιες (500.000) χιλιάδες ευρώ για κάθε
εγκατάσταση, ανάλογα µε το είδος της εγκατάστασης,
ββ. σε περίπτωση µη πλήρωσης των όρων, προϋποθέσεων και
προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας των συστηµάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων,
της εγκατάστασης των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών
του συστήµατος εισροών - εκροών και της ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ έως
διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) ευρώ και σε περίπτωση παραβίασης των όρων της απόφασης σφράγισης, λόγω παράβασης
του παρόντος νόµου, επιβάλλεται στον εκµεταλλευτή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιµο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως
διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
γγ. σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της παραγράφου
11, επιβάλλεται πρόστιµο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως
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διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) ευρώ,
δδ. σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιµο διπλασιάζεται. Ως
υποτροπή ορίζεται η εντός τριών (3) ετών από την έκδοση απόφασης επιβολής προστίµου εκ νέου τέλεση της ίδιας παράβασης,
εε. για την πληρωµή των προστίµων ευθύνονται αλληλεγγύως
µε το νοµικό πρόσωπο και τα φυσικά πρόσωπα που, κατά τον
χρόνο διάπραξης της παράβασης, είχαν µια από τις ιδιότητες που
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4174/2013, καθώς
και όσοι ασκούν εν τοις πράγµασι τις ιδιότητες αυτές. Ειδικώς, για
τις παραβάσεις της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης α’ και της
περίπτωσης β’ της παραγράφου 11 του παρόντος, για την πληρωµή των σχετικών προστίµων, ευθύνεται αυτοτελώς και όποιος
άλλος συµπράττει ή προσφέρει συνδροµή καθ’ οιονδήποτε τρόπο
στην τέλεση των παραβάσεων.
β. Εφόσον το διοικητικό πρόστιµο της περίπτωσης α’ είναι ίσο
ή µεγαλύτερο του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, επιβάλλεται σωρευτικά ανάλογα µε τo ύψος αυτού και προσωρινή
αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή προσωρινή
παύση λειτουργίας της εγκατάστασης για χρονικό διάστηµα από
έναν (1) µήνα έως ένα (1) έτος. Τα µέτρα του προηγούµενου εδαφίου επιβάλλονται και σε περίπτωση υποτροπής, ανεξαρτήτως του
ποσού του προστίµου. Η επιβολή των κυρώσεων αναστολής λειτουργίας εγκατάστασης εξειδικεύονται στην κοινή απόφαση της
περίπτωσης στ’ της παρούσας.
Σε περίπτωση επιβολής των ως άνω κυρώσεων, τοποθετείται σε
εµφανές σηµείο της εγκατάστασης από την αρχή που επέβαλε τις
κυρώσεις σήµανση µε την ένδειξη «Κλειστό λόγω παράβασης των
διατάξεων περί συστηµάτων εισροών-εκροών και φορολογικών
ηλεκτρονικών µηχανισµών».
γ. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης αφαιρείται οριστικά,
ή όταν δεν απαιτείται άδεια, επιβάλλεται η οριστική παύση της λειτουργίας της εγκατάστασης, εφόσον:
αα. διαπιστωθεί από την αρµόδια αρχή ότι η εγκατάσταση στην
οποία έχει επιβληθεί κύρωση αναστολής λειτουργίας, συνεχίζει να
λειτουργεί, ή
ββ. µετά την επιβολή της κύρωσης αναστολής λειτουργίας η εγκατάσταση δεν συµµορφωθεί εντός του χρονικού διαστήµατος
της επιβληθείσας αναστολής, ή
γγ. τα επιβληθέντα διοικητικά πρόστιµα της περίπτωσης α’
υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων
(500.000) ευρώ, ή
δδ. διαπιστωθούν οι παραβάσεις της περίπτωσης β’ της παρ.
11.
Η οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας δεν θίγει την επιβολή των προστίµων της περίπτωσης α’.
γ1. Σε περίπτωση παραποίησης ή παράκαµψης του συστήµατος
παρακολούθησης εισροών - εκροών ή αλλοίωσης των στοιχείων
ή των υποσυστηµάτων αυτού, τα ελεγκτικά όργανα δεσµεύουν τον
ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό του συστήµατος, τους µηχανισµούς µέτρησης στάθµης καυσίµων στις δεξαµενές, τους µετρητές και τις αντλίες καυσίµων, την κεντρική µονάδα ελέγχου και
επεξεργασίας δεδοµένων (κονσόλα), τον Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισµό (ΦΗΜ), τον εκτυπωτικό µηχανισµό και τυχόν άλλο
εξοπλισµό ή συσκευή ή κάθε µέσο, που χρησιµοποιήθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των ανωτέρω παραβάσεων, µέχρι
την έκδοση αµετάκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου,
οπότε και καταστρέφονται ή επιστρέφονται στον κάτοχό τους,
κατά περίπτωση.
γ2. Σε περίπτωση παραποίησης ή παράκαµψης του συστήµατος παρακολούθησης εισροών - εκροών ή αλλοίωσης των στοιχείων ή των υποσυστηµάτων αυτού, καθώς και σε περίπτωση
αποθήκευσης, εµπορίας ή διακίνησης καυσίµων σε/µέσω δεξαµενών ή µετρητών/αντλιών, που δεν παρακολουθούνται από το εγκατεστηµένο σύστηµα παρακολούθησης εισροών - εκροών,
καταστρέφονται οι µη αδειοδοτηµένες δεξαµενές ή άλλοι αποθηκευτικοί χώροι καυσίµων και οι συναφείς οδεύσεις (σωληνογραµµές), καθώς και οι µη αδειοδοτηµένοι/νες µετρητές/αντλίες
καυσίµων, που χρησιµοποιήθηκαν στην τέλεση των παραβάσεων
αυτών, µε δαπάνες του εκµεταλλευτή της εγκατάστασης, µετά την
επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων.
γ3. Η έκδοση παραποιηµένων/εικονικών αποδείξεων εσόδου ή
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δελτίων του συστήµατος παρακολούθησης εισροών - εκροών, τα
στοιχεία των οποίων δεν έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική βάση
δεδοµένων της ΑΑΔΕ ή η αποστολή παραποιηµένων αποδείξεων
εσόδου ή δελτίων του συστήµατος παρακολούθησης εισροών εκροών στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων της ΑΑΔΕ ή η µη έκδοση αποδείξεων εσόδου ή δελτίων του συστήµατος παρακολούθησης εισροών - εκροών θεωρείται ως παραποίηση, παράκαµψη
και αλλοίωση του συστήµατος παρακολούθησης εισροών εκροών και ως εµπορία, αποθήκευση και διακίνηση καυσίµων,
µέσω δεξαµενών ή µετρητών/αντλιών, που δεν παρακολουθούνται
από το εγκατεστηµένο σύστηµα παρακολούθησης εισροών εκροών. Στις περιπτώσεις αυτές, πλέον των διοικητικών κυρώσεων
της υποπερ. γγ’ της περ. α’ της παρ. 10 και των ποινικών κυρώσεων της περ. β’ της παρ. 11, εφαρµόζονται τα διαλαµβανόµενα
περί δέσµευσης και καταστροφής στις περ. γ1 και γ2 της παρούσας παραγράφου.
δ. Κατά της απόφασης επιβολής των διοικητικών προστίµων για
παραβάσεις του παρόντος νόµου, που αφορούν στα συστήµατα
παρακολούθησης εισροών - εκροών καυσίµων, ασκείται προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας. Με την
άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του επιβληθέντος διοικητικού προστίµου,
υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα
τοις εκατό (50%). Κατά της απόφασης προσωρινής ή οριστικής
αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας, ή σφράγισης της εγκατάστασης, για παραβάσεις του παρόντος νόµου, που αφορούν στα συστήµατα παρακολούθησης εισροών - εκροών καυσίµων, ασκείται
προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.
ε. Τα ως άνω πρόστιµα αποτελούν δηµόσια έσοδα και εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων σύµφωνα µε
τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. ν.δ. 356/1974,
Α’90).
στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, εξειδικεύονται οι παραβάσεις του παρόντος, µπορεί να ορίζεται το ύψος
των διοικητικών προστίµων για κάθε παράβαση, εξειδικεύονται οι
περιπτώσεις επιβολής των κυρώσεων της περίπτωσης β’, η διαδικασία και τα όργανα επιβολής αυτών, η διαδικασία, ο τρόπος και
τα όργανα επιβολής της σφράγισης και αποσφράγισης, της παύσης λειτουργίας και της αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας των
εγκαταστάσεων, της καταστροφής τυχόν εξοπλισµού και υποδοµών που συµµετέχει σε παραποίηση ή αλλοίωση του συστήµατος,
η διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίµων, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, µε όµοια απόφαση δύνανται να
ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δηµοσιοποίηση των
στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, ο τρόπος, ο χρόνος και το µέσο δηµοσιοποίησης, η αποστολή των στοιχείων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο
καταπολέµησης του λαθρεµπορίου των προϊόντων ΕΦΚ, καθώς
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος
εδαφίου.»
Άρθρο 97
Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης
των διατάξεων για την εγκατάσταση συστήµατος
εισροών-εκροών - Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 31
του ν. 3784/2009
Η περ. β. της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137),
τροποποιείται µε την προσθήκη δεύτερου εδαφίου, και η παρ.
11 διαµορφώνεται ως εξής:
«11. α. Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών επιβάλλεται
σε όποιον:
αα. δηλώνει ψευδώς ότι η εγκατάσταση του συστήµατος παρακολούθησης εισροών - εκροών πληροί τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας,
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ββ. δηλώνει ψευδώς ότι το λογισµικό του συστήµατος παρακολούθησης εισροών - εκροών πληροί τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας,
γγ. προµηθεύει ή εγκαθιστά εξοπλισµό για εφαρµογές του συστήµατος παρακολούθησης εισροών-εκροών που συνοδεύονται
από πλαστά ή παραποιηµένα πιστοποιητικά.
β. Ποινή κάθειρξης επιβάλλεται σε όποιον χωρίς εξουσιοδότηση
τροποποιεί ή αλλοιώνει, µε οποιονδήποτε τρόπο και µορφή, µέρη
ή παραγόµενα στοιχεία του συστήµατος, που φυλάσσονται, ή σηµαίνονται από τον φορολογικό µηχανισµό, ή αποστέλλονται στη
βάση δεδοµένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων,
καθώς και σε όσους εµπορεύονται, αποθηκεύουν ή εν γένει διακινούν καύσιµα µέσω αντλιών, µετρητών, δεξαµενών ή άλλως, που
δεν έχουν περιληφθεί στο εγκατεστηµένο σύστηµα παρακολούθησης εισροών - εκροών. Η ίδια ποινή επιβάλλεται και σε όσους
εκδίδουν παραποιηµένες ή εικονικές αποδείξεις εσόδου ή δελτία
του συστήµατος παρακολούθησης εισροών και εκροών, των
οποίων τα στοιχεία δεν έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική βάση
δεδοµένων της Α.Α.Δ.Ε. ή σε όσους αποστέλλουν στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων της Α.Α.Δ.Ε. παραποιηµένα στοιχεία αποδείξεων εσόδου ή δελτίων του συστήµατος παρακολούθησης
εισροών - εκροών ή σε όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις εσόδου ή
δελτία του συστήµατος παρακολούθησης εισροών - εκροών.
γ. Οι ποινικές κυρώσεις της παρούσας παραγράφου επιβάλλονται στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις ιδιότητες ή ασκούν τις
εξουσίες της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4174/2013, και σε όσους
ασκούν εν τοις πράγµασι τις εξουσίες αυτές, εφόσον µε οποιονδήποτε τρόπο συντέλεσαν στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις, καθώς και σε όποιον άλλο συµπράττει ή προσφέρει
συνδροµή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των παραβάσεων
αυτών.»
Άρθρο 98
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος για το σύστηµα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων εισροών και εκροών, δυνάµει
των παρ. 7 έως και 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137),
εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε
τον παρόντα.
2. Ενδικοφανείς προσφυγές, οι οποίες έχουν υποβληθεί µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται σύµφωνα µε το
άρθρο 31 του ν. 3784/2009, όπως αυτό ίσχυε µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
3. Για κάθε παράβαση του άρθρου 31 του ν. 3784/2009, η οποία
διαπιστώνεται από ελέγχους που ολοκληρώνονται µετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις παρ. 9 και 10 του ως άνω άρθρου. Όσα ορίζονται
στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία Φ2/1871/2013 κοινής απόφασης των
Υφυπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων (Β’2173), εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι
την έκδοση των αποφάσεων της περ. ε’ της παρ. 9 και της περ.
στ’ της παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009.
4. Κατ’ εξαίρεση ευνοϊκότερες κυρώσεις που προβλέπονται στο
παρόν καταλαµβάνουν και τις καταλογιστικές πράξεις για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από ελέγχους που ολοκληρώθηκαν
µετά την έναρξη ισχύος του ν. 4608/2019 (Α’ 66), οι οποίες δεν
έχουν τελεσιδικήσει µέχρι την έναρξη ισχύος των εν λόγω ευνοϊκότερων ρυθµίσεων. Ποσά από τα προβλεπόµενα στο παρόν, τα
οποία έχουν καταβληθεί, δεν επιστρέφονται. Για την εφαρµογή
της παρούσας οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση
στην υπηρεσία που εξέδωσε την πράξη εντός εξήντα (60) ηµερών
από την έναρξη εφαρµογής του παρόντος προσκοµίζοντας τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Η τροποποίηση της πράξης καταλογισµού εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της αίτησης.
Άρθρο 99
Αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών Τροποποίηση άρθρου 133 του ν. 4472/2017
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 133 του
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4472/2017 (Α’74) τροποποιείται ως προς την αναγνωριζόµενη
προϋπηρεσία σε δηµόσια ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα και η
παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Ως υπηρεσία για τη µισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόµενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου
11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει. Για τους ερευνητές
αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο
που έχει προσφερθεί σε δηµόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήµια του
εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν, αναγνωρίζονται από το αρµόδιο για το σκοπό αυτόν όργανο ως ακαδηµαϊκά ισότιµοι µε αυτούς των Πανεπιστηµίων και των Α.Τ.Ε.Ι.
της ηµεδαπής, καθώς και το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δηµόσια ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα του άρθρου 13α
του ν. 4310/2014 (Α’ 258). Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγµατοποιείται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου και
τα οικονοµικά αποτελέσµατα ισχύουν από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.»
Άρθρο 100
Ρυθµίσεις για τη δράση «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - HORIZON 2020» του Ταµείου
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας
1. Για τη χορήγηση προκαταβολής στους δικαιούχους των
έργων που εντάσσονται στη δράση µε τίτλο «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - HORIZON 2020» και κωδικό 16622, η οποία
περιλαµβάνεται στο εγκεκριµένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», µε φορέα υλοποίησης την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής Δράσεων (Ε.Υ.Δ.Ε.
Ε.Τ.Α.Κ.) στους τοµείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης
και Καινοτοµίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δεν
ισχύει ο όρος προσκόµισης εγγυητικής επιστολής, για ποσό ίσο
µε το σαράντα τοις εκατό (40 %) της εγκεκριµένης δηµόσιας
χρηµατοδότησης κάθε δικαιούχου, έναντι εισπράξεων που ενεργούνται υπέρ αυτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ειδικότερα
ζητήµατα για την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου όπως, ενδεικτικά, ο χρόνος υποβολής του αιτήµατος προκαταβολής και η
διαδικασία εγκρίσεως αυτού, καθορίζονται µε την πρόσκληση
υποβολής προτάσεων της ως άνω δράσης.
2. Για τις πληρωµές των δικαιούχων για την υλοποίηση των
έργων που εντάσσονται στη δράση της παρ. 1, η οποία αποτελεί
επέκταση της συγχρηµατοδοτούµενης από το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» [ΕΣΠΑ 2014 -2020] Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Πρόσκλησης µε Κωδικό ΟΠΣ 2076,
καθώς και των δικαιούχων για την υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στη Δράση 16971 Ερευνώ - Δηµιουργώ - Καινοτοµώ
του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, οι οποίοι είχαν αξιολογηθεί θετικά στο πλαίσιο της συγχρηµατοδοτούµενης από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» [ΕΣΠΑ 2014 - 2020] Ενιαίας Δράσης Κρατικών ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτοµίας «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Πρόσκλησης µε Κωδικό ΟΠΣ 2076, εφαρµόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 61 του παρόντος.
3. Η παρούσα είναι ειδικότερη και κατισχύει κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
Άρθρο 101
Κάλυψη ζηµίας ασφαλισµένων επιχειρήσεων
και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων που δεν
καταβάλλεται από ασφαλιστική εταιρεία Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4797/2021
Στο άρθρο 5 του ν. 4797/2021 (Α’66), α) στην παρ. 1 η φράση
«δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο» αντικαθίσταται µε τη φράση «δεν καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία», β) στην παρ. 2 η φράση «καλύπτεται από το ασφαλιστήριο
συµβόλαιο» αντικαθίσταται µε τη φράση «καταβάλλεται από την
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ασφαλιστική εταιρεία», γ) στην παρ. 3 η φράση «καλύπτεται από
το ασφαλιστήριο συµβόλαιο και» διαγράφεται και το άρθρο 5
διαµορφώνεται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Άρθρο 5
Επιχορήγηση ασφαλισµένων επιχειρήσεων
και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων
1. Για τις επιχειρήσεις και τους µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
φορείς, οι οποίοι έχουν ασφαλιστήριο συµβόλαιο, εφαρµόζονται
τα άρθρα 4, 7 και 8, για το ποσό της ζηµίας, το οποίο δεν καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία.
2. Για την εφαρµογή των άρθρων 7 και 8 απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισµού του ποσού που καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία.
3. Το ποσό της ζηµίας που καταβάλλεται από την ασφαλιστική
εταιρεία είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο στα
χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, µη
εφαρµοζοµένης της παρ. 1 του
άρθρου 47 του
ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση
διανοµής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε
κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται
µε βεβαιωµένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο,
τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα.»
Άρθρο 102
Επιχορήγηση αγροτικών εκµεταλλεύσεων Τροποποίηση άρθρου 11 ν. 4797/2021
Στο άρθρο 11 του ν. 4797/2021 (Α’ 66): α) στο δεύτερο εδάφιο
διασαφηνίζονται οι περιπτώσεις των κατ’ εξαίρεση επιχορηγήσεων σύµφωνα µε το πλαίσιο της κρατικής αρωγής, β) στο τρίτο
εδάφιο η φράση «αγροτικές εκµεταλλεύσεις» αντικαθίσταται από
τη φράση «κατά κύριο επάγγελµα αγρότες» και προστίθεται η
φράση «µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων από την υποχρεωτική
ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ. του άρθρου 4 του ν. 3877/2010» και το
άρθρο 11 διαµορφώνεται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Άρθρο 11
Επιχορήγηση αγροτικών εκµεταλλεύσεων
Για τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις εφαρµόζονται τα άρθρα 7
και 8, µε την επιφύλαξη των Κανονισµών του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι εκδίδονται σύµφωνα µε
τον ν. 3877/2010 (Α’ 160) και του Κανονισµού Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων, σύµφωνα µε το ν.δ. 131/1974 (Α’ 320), για την
ασφάλιση της φυτικής παραγωγής και του ζωϊκού κεφαλαίου.
Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις περιοχών οι οποίες έχουν οριοθετηθεί µετά από θεοµηνία, µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ενισχύσεις,
οι οποίες χορηγούνται βάσει του Κανονισµού Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων, και αφορούν σε ζηµιές σε στοιχεία ενεργητικού της παρ. 3 του άρθρου 4, µε την εξαίρεση ζηµιών σε φυτικό
και ζωικό κεφάλαιο και φυτική παραγωγή, δύνανται να χορηγούνται βάσει του παρόντος νόµου και να καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες έχουν
υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο
Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής
εισφοράς στον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων,
µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ. του άρθρου 4 του ν. 3877/2010.»
Άρθρο 103
Επιχορήγηση αγροτών - Τροποποίηση
παρ. 3 άρθρου 12 ν. 4797/2021
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4797/2021 (Α’66)
προστίθεται η φράση «µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων από την
υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ. του άρθρου 4 του ν.
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3877/2010» και η παρ. 3 διαµορφώνεται, από τότε που ίσχυσε, ως
εξής:
«3. Οι κάτοχοι των αγροτικών εκµεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την
υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον
Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, µε την επιφύλαξη
των εξαιρέσεων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ. του
άρθρου 4 του ν. 3877/2010.»
Άρθρο 104
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 4797/2021 Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής Τροποποίηση άρθρου 22 του ν. 4797/2021
Μετά την παρ. 13 του άρθρου 22 του ν. 4797/2021
(Α’ 66)
προστίθεται παρ. 14 ως εξής:
«14. Ειδικώς για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 31.3.2023 και σε εξαιρετικές περιπτώσεις θεοµηνιών µε µεγάλο αριθµό πληγέντων, οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Α’ της
Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών αναφορικά µε την
κατάρτιση και έκδοση κανονιστικών πράξεων για την παροχή επιχορήγησης, προκαταβολής έναντι επιχορήγησης και πρώτης αρωγής σε επιχειρήσεις και φορείς που έχουν πληγεί από θεοµηνίες,
κατόπιν επεξεργασίας σχετικών στοιχείων, εκτός του σταδίου
ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωµής, δύνανται να ασκούνται και
από τα Τµήµατα Β’ και Γ’ της Διεύθυνσης, κατόπιν απόφασης του
Υπουργού Οικονοµικών, µετά από πρόταση της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζεται το ειδικότερο χρονικό διάστηµα και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της παρούσας.»
Άρθρο 105
Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκµεταλλεύσεων
για ζηµιές σε φυτικά µέσα παραγωγής - Τροποποίηση παρ. 1,
5, 6, 8 , 12, 14 και αντικατάσταση παρ. 9 και 13 άρθρου 12Β ν.
4797/2021
Στο άρθρο 12Β του ν. 4797/2021 (Α’ 66), α) στο τέλος της παρ.
1 προβλέπεται αναλογική εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 4, β)
στην παρ. 4 εξειδικεύεται το αρµόδιο όργανο, γ) στην παρ. 5 διαγράφεται η φράση «µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του αρµόδιου
Αντιπεριφερειάρχη», δ) στην παρ. 6 η φράση «από τους αρµόδιους γεωτεχνικούς υπαλλήλους του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων» αντικαθίσταται από τη φράση «από τον
Πρόεδρο Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων», ε) στο
πρώτο εδάφιο της παρ. 8 απαλείφονται «τα απαιτούµενα στοιχεία»
από το αντικείµενο της κοινής υπουργικής απόφασης, στ) η παρ.
9 αντικαθίσταται, ζ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 12 προστίθεται η
πρόβλεψη αφαίρεσης της προκαταβολής και της πρώτης αρωγής
κατά τον υπολογισµό της επιχορήγησης και προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, η) η παρ. 13 αντικαθίσταται, θ) η παρ. 14 τροποποιείται ως προς την αρµόδια αρχή ελέγχου των στοιχείων και
επέρχεται νοµοτεχνική βελτίωση ως προς την αναφορά του δικαιούχου της επιχορήγησης και το άρθρο 12Β διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 12Β
Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκµεταλλεύσεων
για ζηµιές σε φυτικά µέσα παραγωγής
1. Σε περίπτωση αγροτικών εκµεταλλεύσεων που επλήγησαν
από θεοµηνία, ειδικά για τις ζηµιές που έχουν υποστεί σε φυτικά
µέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις καλλιέργειες ή αµπέλια, κατά
παρέκκλιση των άρθρων 7 και 8 και εφόσον δεν καλύπτονται από
τους κανονισµούς του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων,
οι οποίοι εκδίδονται σύµφωνα µε τον ν. 3877/2010
(Α’ 160), σχετικά µε την επιχορήγηση για την αντιµετώπιση των εν
λόγω ζηµιών, ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος άρθρου και
εφαρµόζεται αναλογικά η παρ. 4 του άρθρου 4.

2. Δικαιούχοι είναι οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες που έχουν
υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ελέγχου και έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση
καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισµό
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.
3. Οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις απευθύνονται στον ανταποκριτή του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, ο
οποίος τους ενηµερώνει για τις απαραίτητες ενέργειες για την
εκτίµηση και καταγραφή των ζηµιών.
4. Αρµόδιοι για την εκτίµηση και καταγραφή των ζηµιών σε φυτικά µέσα παραγωγής των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, καθώς και
για τη συγκέντρωση των απαιτούµενων στοιχείων είναι ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και οι γεωτεχνικοί υπάλληλοι αυτού.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σηµαντικές
και εκτεταµένες ζηµίες σε αριθµό πληγεισών αγροτικών εκµεταλλεύσεων ή σε µέγεθος καταστροφής, σε φυτικά µέσα παραγωγής,
µπορεί να παρέχεται προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού
της επιχορήγησης, µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, µε τη
διαδικασία των παρ. 6 έως και 9.
6. Στην περίπτωση που ασκείται η διακριτική ευχέρεια της παρ.
5, µετά από την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη διαπίστωση της έκτασης των ζηµιών, ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής
του Υπουργείου Οικονοµικών, συγκεντρωτική κατάσταση των
αγροτικών επιχειρήσεων που υπέστησαν ζηµιές σε φυτικά µέσα
παραγωγής και της αρχικής εκτίµησης των ζηµιών, υπογεγραµµένη από τον Πρόεδρο του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων.
7. Η αρχική εκτίµηση των ζηµιών πραγµατοποιείται βάσει επισηµάνσεων και ψηφιακών δεδοµένων που έχει στη διάθεσή του ο
Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και βάσει
αρχικής τιµής εκτίµησης, ανά είδος πολυετούς καλλιέργειας,
όπως αυτή καθορίζεται µετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 13 και του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Η αρχική εκτίµηση εξειδικεύεται ανά
αγροτική εκµετάλλευση µε βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί
στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ελέγχου.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατόπιν γνώµης της αρµόδιας για την
εναρµόνιση µε τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων υπηρεσίας της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 13 και του
Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων, καθορίζονται το ύψος της προκαταβολής, ο τρόπος
και οι προϋποθέσεις καταβολής της, η διαδικασία και ο τρόπος
πληρωµής, καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος. Με την ίδια ή όµοια απόφαση δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία της προκαταβολής.
9. Η χορήγηση της προκαταβολής της επιχορήγησης πραγµατοποιείται µέσω του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
επιχορηγείται, αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, ισόποσα µε το
τελικό ποσό της προκαταβολής της επιχορήγησης, από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, όπως αυτό καθορίζεται µε την απόφαση της παρ. 8. Ο
Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ελέγχει τα στοιχεία των δικαιούχων και των λοιπών προϋποθέσεων και προβαίνει
στην εκκαθάριση και πληρωµή στους δικαιούχους, της προκαταβολής, κοινοποιώντας τα στοιχεία της πληρωµής στη Διεύθυνση
Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονοµικών και στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Με την απόφαση της παρ. 8
ή µε όµοια απόφαση δύναται να καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό
µε την εφαρµογή του παρόντος.
10. Για την τελική επιχορήγηση, κατόπιν της οριοθέτησης της
πληγείσας περιοχής και της διαπίστωσης της έκτασης των ζηµιών,
ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων διαβιβάζει στη
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονοµικών, συγκεντρωτική κατάσταση των αγροτικών επιχειρήσεων που υπέστησαν ζηµιές σε φυτικά µέσα παραγωγής και της τελικής
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εκτιµώµενης ζηµιάς, υπογεγραµµένη από τους αρµόδιους γεωτεχνικούς υπαλλήλους του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων.
11. Η τελική εκτίµηση των ζηµιών ανά αγροτική εκµετάλλευση
πραγµατοποιείται βάσει των αυτοψιών και εκτιµήσεων του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και βάσει τελικής τιµής εκτίµησης, ανά είδος πολυετούς καλλιέργειας και
σοβαρότητας της ζηµιάς, όπως αυτή καθορίζεται µετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 13 και του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατόπιν λήψης της γνώµης της αρµόδιας για την εναρµόνιση µε τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων
υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονοµικών και εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 13 και του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις
καταβολής της ενίσχυσης, το ύψος της επιχορήγησης, ο τρόπος
καταβολής της και αφαίρεσης του ποσού της προκαταβολής και
της πρώτης αρωγής, τα απαιτούµενα στοιχεία, η διαδικασία και ο
τρόπος πληρωµής, καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή
του παρόντος. Για τον υπολογισµό του ποσού της δικαιούµενης
επιχορήγησης αφαιρείται το ποσό της προκαταβολής, της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 6 και της ενίσχυσης πρώτης
αρωγής έναντι επιχορήγησης του άρθρου δωδέκατου της από
13.8.2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 43). Με την ίδια ή όµοια απόφαση δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία της επιχορήγησης.
13. Η καταβολή της επιχορήγησης πραγµατοποιείται µέσω του
Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Για τον σκοπό
αυτό ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων επιχορηγείται ισόποσα µε το τελικό ποσό της επιχορήγησης, από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, όπως αυτό καθορίζεται µε την απόφαση της παρ. 12.
Ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων προβαίνει στον
έλεγχο των στοιχείων και των λοιπών προϋποθέσεων και προβαίνει
στην εκκαθάριση και πληρωµή στους δικαιούχους, αφαιρουµένου
του ποσού της προκαταβολής της παρ. 5, της ενίσχυσης πρώτης
αρωγής του άρθρου 6 και της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι
επιχορήγησης του άρθρου δωδέκατου της από 13.8.2021 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 4824/2021 (Α’ 143), κοινοποιώντας τα στοιχεία της πληρωµής
στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονοµικών και
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Για τον σκοπό
αυτό η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων παρέχει τη σχετική
πληροφόρηση για τις ενισχύσεις πρώτης αρωγής στον Οργανισµό
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Με την ίδια ή όµοια απόφαση
δύναται να καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του
παρόντος.
14. Εφόσον διαπιστωθεί, κατά τον έλεγχο των στοιχείων από
τον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, ότι αγροτική
εκµετάλλευση έλαβε προκαταβολή ή επιχορήγηση κατά παράβαση των όρων του παρόντος, το ποσό της προκαταβολής ή της
επιχορήγησης που έχει καταβληθεί, αναζητείται ως αχρεωστήτως
καταβληθέν, εντόκως από τη στιγµή που τέθηκε στη διάθεση του
δικαιούχου, µε βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύµφωνα µε την Ανακοίνωσή της
σχετικά µε την αναθεώρηση της µεθόδου καθορισµού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/02), κατά τα λοιπά
εφαρµοζοµένου του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974, Α’ 90).»
ΜΕΡΟΣ Ι’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 106
Έναρξη ισχύος
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Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,..................................2022
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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): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 20.15’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, κοινοβουλευτικό έλεγχο: α) συζήτηση της
υπ’ αριθµόν 10/6/10-2-2022 επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς προς τους Υπουργούς Πολιτισµού και Αθλητισµού και
Προστασίας του Πολίτη, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη και
β) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

