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Αθήνα, σήµερα στις 7 Ιουνίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.06’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΡΟΔΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από την κ. Σοφία Καλαντίδου,
Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά την αναστάτωση που έχει
προκαλέσει στον κλάδο των αναψυκτικών το ενδεχόµενο επιβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αναψυκτικά.
2) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά αίτηµα του Δηµάρχου
Ερυµάνθου στον Πρωθυπουργό για να αποτελέσει ο δήµος µοντέλο-πρότυπο για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης.
3) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Σαρωνικού Νοµού
Αττικής αιτείται την παραχώρηση της απλής χρήσης των τµηµάτων του αιγιαλού από το τεσσαρακοστό όγδοο έως και το πεντηκοστό χ.λµ. της παραλιακής λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου στο
δήµο του.
4) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Οικονοµικών να περικόψουν ακόµα περισσότερο το φετινό προϋπολογισµό των πανεπιστηµίων µεταξύ των
οποίων και της Πάτρας.
5) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά έρευνα των εργαζοµένων
του νοσοκοµείου «Νοσηµάτων Θώρακος» που επιβεβαιώνει την
ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας του.
6) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μονεµβασιάς Νοµού
Λακωνίας εκφράζει τις προτάσεις του για τη βελτίωση του συστήµατος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΛΓΑ.

7) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Επαγγελµατιών Γεωπόνων αιτείται τη δίµηνη παράταση
του χρόνου υποβολής του προγράµµατος «εκσυγχρονισµού των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων».
8) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθυντής
του Ωδείου Αθηνών αιτείται την οικονοµική στήριξη του Ωδείου.
9) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Συµβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου
Λάρισας ζητεί τη σχεδίαση χωροταξικού σχεδιασµού για την
προάσπιση του περιβάλλοντος και την αναστολή της εφαρµογής
του άρθρου 56 του ν.2637/1998.
10) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Εµπόρων Κεντρικής
Λαχαναγοράς Αθηνών αιτείται τη διατήρηση της απαγόρευσης
χονδρικής εµπορίας οπωροκηπευτικών προϊόντων και φρούτων
σε ακτίνα δύο χιλιοµέτρων από την Κεντρική Αγορά Αθηνών.
11) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Συµβουλίου Δηµοτικής Κοινότητας Αµαλιάδας Ηλείας εκφράζει τη διαµαρτυρία
του σχετικά µε την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να µην εισαχθούν νέοι φοιτητές στο Τµήµα Εµπορίας και Διαφήµισης του
ΤΕΙ Πάτρας µε έδρα την Αµαλιάδα.
12) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Περιφερειακό Τµήµα Μαγνησίας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας καταθέτει προτάσεις σχετικά µε
την εφαρµογή του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην άθλια εικόνα
που παρουσιάζουν σηµεία της παραλιακής ζώνης στην Πάτρα.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην υπουργική απόφαση
που αφαιρεί από τη διδακτική υπηρεσία εκπαιδευτικών τις άδειες
κυήσεως και λοχείας.
15) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Συνεταιρισµοί Θάσου εκφράζουν την αντίθεσή τους για τις επικείµενες µειώσεις εργατών,
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αρχιεργατών και τοµεαρχών για τη διενέργεια ψεκασµών στην
Θάσο.
16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στον νέο επενδυτικό νόµο
που στην πράξη αποδείχτηκε αντιαναπτυξιακός.
17) Οι Βουλευτές, Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ, Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ και κ. ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ
κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Ένωση Ηλεκτροτεχνιτών και
Βοηθών Ανελκυστήρων Βορείου Ελλάδας αιτείται τον ουσιαστικό
έλεγχο των τεχνικών γραφείων ανελκυστήρων, καθώς και τη στελέχωση των κινητών συνεργείων από τους αδειούχους βοηθούς
- ηλεκτροτεχνίτες δ’ ειδικότητος που τώρα είναι άνεργοι.
18) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εργαζόµενοι της «ΗΛΕΙΑΚΗ
Α.Ε.» διαµαρτύρονται σχετικά µε την καθυστέρηση της πληρωµής τους.
19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην άνοδο της τιµής των
σιτηρών και των αλεύρων εξαιτίας εξωγενών παραγόντων.
20) Ο Βουλευτής Χίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Λειτουργών Μέσης
Εκπαίδευσης Χίου διαµαρτύρεται για τη µη έγκυρη ενηµέρωση
των καθηγητών των Γενικών Λυκείων καθώς και για το χρόνο
πραγµατοποίησης της διεξαγωγής του 15ου συνεδρίου της
ΟΛΜΕ.
21) Οι Βουλευτές, Α’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ και
Β’ Πειραιώς κ. ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ) ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία τα Σωµατεία της Ναυπηγοεπισκευαστικής
Ζώνης ζητούν να περάσουν τα ναυπηγεία σε κρατικό έλεγχο
ώστε να ανοίξει και το εµπορικό τµήµα των ναυπηγείων Σκαραµαγκά και να κατασκευάζονται στην Ελλάδα όλα τα πλοία και οι
άλλες µεταλλικές κατασκευές που προορίζονται για τις ανάγκες
της χώρας µας.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αγανάκτηση
των κατοίκων Αλισσού εξαιτίας «µαύρου» νερού που προέρχεται
από το ρέµα Μαλιαγκού και καταστρέφει τις καλλιέργειές τους.
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη διαµαρτυρία των
εργαζοµένων της Ελληνικής Βιοµηχανίας Όπλων Αιγίου.
24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο θέµα
µε τα οικόπεδα που αγόρασαν πολλοί Αχαιοί αρκετά ακριβά για
να χτίσουν σπίτι και στην πορεία ανακάλυψαν ότι ανήκουν σε
ζώνη υψηλής παραγωγικότητας και θεωρούνται χωράφια.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις αντιδράσεις των κατοίκων του Άνω Σουλίου για την εξόρυξη γεώτρησης νερού.
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην καθυστέρηση
υλοποίησης του έργου «Νέα Διπλή Σιδηροδροµική Γραµµή Κορίνθου – Πάτρας».
27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη διεκδίκηση του συγκροτήµατος των κτηρίων του σταφιδεργοστασίου
της ΠΕΣ από τον Δήµο Αιγιάλειας και αξιοποίησή του.
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-
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τέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητεί
από τον ΟΠΑΔ να σταµατήσει τον εµπαιγµό και την ταλαιπωρία
των ασφαλισµένων, να πληρώσει τα δεδουλευµένα στους γιατρούς, να επαναφέρει το δικαίωµα συνταγογράφησης σε όλους
τους γιατρούς ακόµη και στους µη συµβεβληµένους κ.λπ..
29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στη δυσκολία
πρόσβασης στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας.
30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα προβλήµατα µετακίνησης προς και από τα σχολεία που αντιµετωπίζουν οι µαθητές της υπαίθρου.
31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αντιδικία του Δήµου της Πάτρας µε τους εργαζόµενους στην ΕΤΑΑ.
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στον εντοπισµό κατάχρησης σύνταξης αποβιώσαντα επί δέκα χρόνια.
33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην ύπαρξη
διεθνούς κυκλώµατος παράνοµης διακίνησης µεταναστών.
34) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στη δηµιουργία
νέου καταυλισµού µεταναστών στο µηχανοστάσιο του ΟΣΕ στον
Άγιο Διονύσιο.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις θέσεις
- αντιρρήσεις του Προέδρου του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων για το νοµοσχέδιο που κατατέθηκε.
36) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στον κίνδυνο να κλείσουν διαγνωστικά κέντρα και ιατρεία λόγω οφειλών
του δηµοσίου.
37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στοιχεία για τη
βιολογική «CRETA FARM».
38) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής από Μποζαΐτικα µέχρι Ψαθόπυργο του Δήµου Πάτρας.
39) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο κυκλοφοριακό κοµφούζιο που δηµιουργεί η µεταγωγή των κρατουµένων
στο δικαστικό µέγαρο Πάτρας.
40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στον υπερβολικά µεγάλο αριθµό αυτοκινήτων που διαθέτει ο νέος
υπερδήµος της Αιγιάλειας.
41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη σπατάλη ενέργειας στο έργο του Διακονιάρη.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 12805/10-03-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Καρασµάνη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β-952/20-052011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΘ’ - 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
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2. Στην µε αριθµό 13855/28-03-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Τσούρα Αθανάσιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ90022/11385/20-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

05-2011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΘ’ - 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

3. Στην µε αριθµό 14470/06-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Τζηκαλάγια Ζήση δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β-1339/20-05-2011
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έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 14650/08-04-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Κόλλια Κωνσταντίνου, Παπαδόπουλου Μιχάλη, Βλάχου
Γεωργίου, Τσουµάνη - Σπέντζα Ευγενία, Γαληνού Σπυρίδωνα,
Αποστολάκου Γρηγορίου, Τσουµάνη Δηµητρίου, Ιωαννίδη Ιω-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

άννη, Τζαβάρα Κωνσταντίνου, Βρούτση Ιωάννη και Κεφαλογιάννη Εµµανουήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Δ14Β1072641
ΕΞ2011/20-05-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών
η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 14800/12-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Μπεκίρη Μιχαήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3712/20-05-2011 έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η
ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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6. Στην µε αριθµό 15089/15-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κριτσωτάκη Μιχαήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3761/20-05-2011
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έγγραφο από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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7. Στην µε αριθµό 15185/19-04-2011 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Διώτη Ηρούς δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3776/20-05-2011 έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η
ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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8. Στην µε αριθµό 15376/28/04/2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κοραντή Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/8554/11858/
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20-05-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΘ’ - 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

9. Στην µε αριθµό 15389/28/04/2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Παπαδηµούλη Δηµήτριου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 5062Β/20-
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05-2011 έγγραφο από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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10. Στην µε αριθµό 15741/04-05-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Μαρίνου Γεωργίου, Παφίλη Αθανάσιου δόθηκε µε το υπ’
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αριθµ. 2/36534/9-5-11/20-05-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό
Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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11. Στην µε αριθµό 15804/05-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αποστολάτου Βαΐτση (Βάη) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 6611/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

356/20-05-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας η ακόλουθη απάντηση:
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12. Στην µε αριθµό 16069/10-05-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Κουβέλη Φώτιου - Φανούριου, Λεβέντη Αθανάσιου, Τσούκαλη Νικόλαου, Ψαριανού Γρηγόριου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
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6611/373/20-05-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Θαλασσίων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας η ακόλουθη απάντηση:
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13. Στην µε αριθµό 16239/12-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Καλογιάννη Σταύρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β-1713/20-05-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Αναφορές – ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Η πρώτη µε αριθµό 4120/14-3-2011 αναφορά του πρώην Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον προσδιορισµό της αµοιβής των µηχανικών
για τις νέες οικοδοµικές άδειες και την κατάργηση της κατώτατης τιµής για το πιστοποιητικό ενεργειακής επάρκειας δεν θα συζητηθεί και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 15101/15-4-2011 ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Καρασµάνη προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το διαγωνισµό για το φράγµα του Αλµωπαίου ποταµού στο Νοµό Πέλλας δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του ερωτώµενου
Υπουργού.
Τώρα θα συζητήσουµε την τρίτη µε αριθµό 15459/29-4-2011
ερώτηση της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σοφίας Καλαντίδου προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις σε προσωπικό στο
ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας.
Στην ερωτώσα Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σοφία Καλαντίδου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Χρήστος Αηδόνης.
Κυρία Καλαντίδου, έχετε το λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την ερώτησή σας.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, στη χώρα
µας η επείγουσα ιατρική καλύπτεται από τις υπηρεσίες του
ΕΚΑΒ, που δυστυχώς όµως αδυνατεί να παίξει το ρόλο του, το
ρόλο για τον οποίο είναι ταγµένο. Οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ πανελλαδικά -αλλά και στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, στην οποία και θα αναφερθώ- αντανακλούν τη γενικότερη
άσχηµη κατάσταση των υπηρεσιών υγείας µε τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, µέσα, αλλά και υποδοµές, λόγω της υποχρηµατοδότησης της υγείας αλλά και της εµπορευµατοποίησης της
υγείας.
Τα στοιχεία είναι συγκεκριµένα και θα τα αναφέρω εδώ τηλεγραφικά. Ολόκληρη η περιοχή της Θεσσαλονίκης διαθέτει διακόσιους διασώστες, ενώ το 2002 ήταν διακόσιοι τριάντα. Κατά
τη διάρκεια της ηµέρας η περιοχή καλύπτεται από είκοσι πέντε
ασθενοφόρα, ενώ οι γύρω νοµοί έχουν από ένα έως δύο.
Η κατάσταση των περισσοτέρων ασθενοφόρων είναι απαράδεκτη, αφού αγοράστηκαν το 1998 και έχουν κάνει πάνω από
τριακόσιες πενήντα χιλιάδες χιλιόµετρα. Κινητές µονάδες πλήρως στελεχωµένες υπάρχουν µόνο δύο στη Θεσσαλονίκη και µία
στην Πιερία. Δεν διαθέτει το ΕΚΑΒ κινητή µονάδα νεογνών.
Τρεις τεχνικοί και ένας αλουµινάς αποτελούν σήµερα το τεχνικό συνεργείο του ΕΚΑΒ, µε συνέπεια τη µη κανονική συντήρηση του στόλου και τη µη έγκαιρη αποκατάσταση των ζηµιών.
Στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ λειτουργούν οι τέσσερις
από τις οκτώ γραµµές, γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού.
Σηµαντικά είναι τα προβλήµατα στο συντονισµό των ασθενοφόρων, αφήνοντας ολόκληρες, τεράστιες περιοχές ακάλυπτες,
αφού το σύστηµα που χρησιµοποιεί το ΕΚΑΒ για ασύρµατη επικοινωνία είναι τοποθετηµένο µόνο στα ασθενοφόρα της Θεσσαλονίκης και σε τρία της Χαλκιδικής.
Με πρόσχηµα τις ελλείψεις προσωπικού τα χρόνια περιστατικά
δεν µεταφέρονται πλέον από το ΕΚΑΒ, µε αποτέλεσµα να ταλαιπωρούνται ασθενείς και νεφροπαθείς και να πληρώνουν από την
τσέπη τους τη µεταφορά τους.
Οι τραγικές ελλείψεις, κύριε Υφυπουργέ, στο ΕΚΑΒ της Θεσσαλονίκης και της βόρειας Μακεδονίας θέτουν σε κίνδυνο, κατά
την άποψη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, ανθρώπινες ζωές και
είναι αναγκαίο η Κυβέρνηση, το Υπουργείο να πάρει τα απαραίτητα µέτρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Καλαντίδου για την ερώτησή της.
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Καλείται να λάβει το λόγο και να απαντήσει ο Υφυπουργός
Υγείας κ. Χρήστος Αηδόνης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κυρία συνάδελφε, διάβασα µε πολύ µεγάλη
προσοχή την ερώτησή σας και οµολογώ ότι σε πάρα πολλά
σηµεία της, τα στοιχεία που δίδονται, δυστυχώς δέν ανταποκρίνονται στα στοιχεία που εµείς έχουµε καταγεγραµµένα µέσω των
υπηρεσιών του υπουργείου µας. Θα ήθελα, λοιπόν, για να
υπάρχει απόλυτη ενηµέρωση του Σώµατος, να πω τα εξής:
Κατ’ αρχάς, οι τοµείς του ΕΚΑΒ στην κεντρική Μακεδονία
απασχολούν πεντακόσια επτά άτοµα συν σαράντα τρεις
διασώστες, αφορούν το Νοµό Σερρών, και όχι διακόσια, όπως
αναφέρει η ερώτησή σας.
Συγκεκριµένα στο Νοµό Θεσσαλονίκης έχουµε τριακόσια
είκοσι πέντε. Στο Νοµό Ηµαθίας σαράντα τρία. Στο Νοµό Πιερίας
σαράντα οκτώ. Στην Πέλλα τριάντα τρία. Στο Κιλκίς τριάντα. Στη
Χαλκιδική είκοσι οκτώ και στο Νοµό Σερρών, όπως προανέφερα
σαράντα τρεις.
Από την πρώτη στιγµή, προ δεκαπέντε µηνών, που ανέλαβε
αυτή η νέα διοίκηση τα καθήκοντά της, µετακινήθηκαν στην
κεντρική Μακεδονία εξήντα διασώστες και η περιοχή αυτή, όπως
η δυτική Μακεδονία και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης αντιµετωπίστηκαν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.
Είναι αλήθεια, όσον αφορά αυτήν την επιλογή, ασκήθηκε
κριτική προς τη διοίκηση από το συνδικαλιστικό χώρο του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Το ίδιο συνέβη και για την επιλογή
να δηµιουργηθούν νέοι τοµείς, όπως λ.χ. στην Ελασσόνα.
Παράλληλα µάλιστα, εσείς, ως κόµµα, είχατε καταθέσει σχετική
ερώτηση µε την οποία ζητούσατε τη δηµιουργία αυτού του νέου
τοµέα στην Ελασσόνα.
Σε ό,τι δε αφορά τη Χαλκιδική και την Πιερία. Στις περιοχές
αυτές υπάρχει θερινή ενίσχυση µε προσωρινές µετακινήσεις από
την Αθήνα. Είναι µία τακτική, την οποία ακολουθήσαµε την
προηγούµενη περίοδο και θα την ακολουθούµε και φέτος.
Σε σχέση µε το κοµµάτι που έχει να κάνει µε το πόσα
ασθενοφόρα υπάρχουν ανά βάρδια. Και εδώ υπάρχει αντίθετη
άποψη και άλλα στοιχεία. Στην ερώτησή σας αναφέρεστε στην
ύπαρξη ενός έως δύο ασθενοφόρων ανά βάρδια. Κάτι που δεν
ισχύει, γιατί στην Ηµαθία υπάρχουν τρία έως τέσσερα –µιλάµε
για τους όµορους νοµούς- στην Πιερία πάλι τρία έως τέσσερα,
στην Πέλλα τέσσερα, στο Κιλκίς τέσσερα, στη Χαλκίδα δύο κατά
τη χειµερινή περίοδο και στις Σέρρες τέσσερα. Επιπλέον, φυσικά
επιχειρούν, και τα ασθενοφόρα, από τα κέντρα υγείας και τα
νοσοκοµεία των περιοχών.
Από εκεί και πέρα για το κοµµάτι που έχει να κάνει µε το
προσωπικό σας αναφέρω ότι, στα συνεργεία οχηµάτων του
ΕΚΑΒ, αυτήν τη στιγµή, απασχολούνται τέσσερις µηχανοτεχνίτες, δύο ηλεκτροτεχνίτες, ένας ψυκτικός, ένας τεχνίτης
αµαξωµάτων και ένας βαφέας αµαξω-µάτων. Φυσικά, το συγκεκριµένο ΕΚΑΒ δεν διαθέτει κανένα αλουµινά, όπως αναφέρεται
στην ερώτησή σας.
Εξετάζοντας τώρα τη δυνατότητα το ΕΚΑΒ να ανταποκρίνεται
επαρκώς και έγκαιρα στις κλήσεις τις οποίες δέχεται, οφείλω να
πώ ότι, το σύστηµα, όπως αυτό λειτουργεί σήµερα, είναι τόσο
καλά οργανωµένο που δεν χάνεται καµµία κλήση. Ας πάµε να
δούµε τα συγκριτικά στοιχεία που έχουν να κάνουν µε το φόρτο
εργασίας στη Θεσσαλονίκη. Οι διακόσιες κλήσεις που δέχονται
εκεί ανά βάρδια, αντιστοιχούν σε κλήσεις ενός εργαζοµένου στο
αντίστοιχο επιχειρησιακό κέντρο στην Αθήνα. Αντιλαµβάνεστε,
λοιπόν, ότι η δοµή, που έχει να κάνει µε την απόλυτη ανταπόκριση των θεµάτων αυτών, είναι απόλυτα οργανωµένη.
Σε σχέση µε τα οχήµατα, ναι, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν προβλήµατα. Γιατί όντως έχουν κάνει τόσα πολλά χιλιόµετρα και
γιατί όντως οι χρονολογίες είναι πάρα πολύ παλιές. Και είναι αλήθεια, γιατί η προηγούµενη κυβέρνηση φρόντισε όλα αυτά τα χρόνια να µην παραγγείλει κανένα όχηµα. Εµείς, λοιπόν, µέσω αυτής
της διαδικασίας και µέσω του ΕΣΠΑ έχουµε τρέψει τις διαδικασίες, όπου θα µπορέσουµε να έχουµε εννέα νέα ασθενοφόρα και
τέσσερις νέες κινητές µονάδες για το ΕΚΑΒ κεντρικής Μακεδονίας, όπως επίσης και για τα νοσοκοµεία και για τα κέντρα υγείας
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επιπλέον είκοσι ένα ασθενοφόρα και µία κινητή µονάδα.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι
µία προσπάθεια πάρα πολύ µεγάλη. Δεν ξέρω τα στοιχεία τα
οποία έχετε από πού τα έχετε προµηθευτεί και εδώ είναι κάτι που
έχει να κάνει µε το πόση διαφορά έχουν σε σχέση µε τα στοιχεία
που εµείς έχουµε, αλλά αυτό το οποίο καταγράφεται από τις
υπηρεσίες µας είναι τελείως διαφορετικό από αυτή την εικόνα
την οποία εσείς µας έχετε δώσει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε κι εµείς,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει η κ. Καλαντίδου, για τρία λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Κύριε Υφυπουργέ, τα στοιχεία είναι
στοιχεία που πήραµε από συνδικαλιστικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και από δηµοσιεύσεις που έγιναν στον τοπικό Τύπο. Δεν
νοµίζω να απέχουν πολύ, όταν εσείς τα πεντακόσια επτά άτοµα
που αναφέρατε στην αρχή είναι για όλη την κεντρική Μακεδονία.
Μάλλον τα διακόσια που αναφέρω εγώ, παρ’ όλο που το ενδιαφέρον είναι για όλη την κεντρική Μακεδονία, είναι για το Νοµό
Θεσσαλονίκης, ξέροντας ότι υπάρχουν περίπου άλλα είκοσι δύο
µε είκοσι πέντε στη Χαλκιδική.
Ας ξεκινήσουµε απ’ αυτό που συµφωνούµε, κύριε Υφυπουργέ,
ότι η επείγουσα ιατρική έχει τεράστια σηµασία για την αντιµετώπιση περιστατικών σε κρίση. Συµφωνούµε κι εσείς κι εµείς ότι η
εξειδικευµένη αντιµετώπιση στον τόπο του ατυχήµατος ή όπου
βρίσκεται ένα σοβαρό περιστατικό και η έγκαιρη µεταφορά του
µε ασφαλή τρόπο, σώζει ζωές ή περιορίζει επιπτώσεις σοβαρές
για την υγεία των ασθενών. Ξέρω, επίσης, πολύ καλά ότι το 2010
σε παρόµοια ερώτησή µας προς το Υπουργείο –δεν ήσασταν
εσείς Υφυπουργός- υπήρξε απάντηση και µάλιστα υπόσχεση µε
σταδιακή και οργανωµένη ενίσχυση του φορέα, µε επέκταση των
υπηρεσιών του, ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού και της
υλικοτεχνικής υποδοµής.
Ο έλεγχος που κάνουµε αυτήν τη στιγµή προς το Υπουργείο,
προς το κυβερνητικό έργο σε αυτόν τον τοµέα, γίνεται ακριβώς
γιατί είµαστε στην είσοδο του καλοκαιριού, έχουµε στο νου µας
µία περιοχή που ευελπιστούµε να έχει πολύ περισσότερους κατοίκους, τη Χαλκιδική εννοώ και την Πιερία, τους θερινούς µήνες.
Θεωρούµε ότι πρέπει να αντιµετωπίσουµε αυτά τα προβλήµατα
στο ύψος των αναγκών.
Λέµε, λοιπόν, ότι µε βάση τις ανάγκες σε επείγουσα και
ασφαλή δωρεάν αντιµετώπιση των ιατρικών περιστατικών που
έχουν ανάγκη, να µην γίνει καµµία απόλυση, να µονιµοποιηθούν
οι επικουρικοί γιατροί και συµβασιούχοι εργαζόµενοι, να γίνουν
οι απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού µόνιµης και αποκλειστικής εργασίας και όχι µε σύµβαση ή για λίγο καιρό, πλήρης στελέχωση των κινητών µονάδων, είναι σηµαντικό να έχουµε
στελέχωση κινητής µονάδας νεογνών και να στελεχωθεί κατά την
άποψή µας το τηλεφωνικό κέντρο.
Προσωπικά, δεν µε ικανοποιεί η απάντηση. Νοµίζω ότι οι συνδικαλιστές του χώρου λέγοντας για τις οκτώ γραµµές που δεν
λειτουργούν και λειτουργούν µόνο οι τέσσερις, έχουν δίκιο. Πιστεύω ότι φαίνεται αυτό το δίκιο που έχουν και από τη δυσανασχέτηση που εκφράζουν πολλές φορές ασθενείς µε χρόνιες
ασθένειες, που δεν µπορούν να µετακινηθούν.
Κάθε φορά µπορούµε να λέµε ωραία λόγια ή να κάνουµε και
µία µικρή προσπάθεια. Πάντως έχουµε µία συνολική πολιτική που
µεταφέρει κονδύλια από τον κοινωνικό τοµέα –από αυτόν τον
πολύ σοβαρό τοµέα της υγείας- πιο πολύ προς τη στήριξη της
κερδοφορίας του κεφαλαίου σε µια περίοδο που έχουµε και το
πρόσχηµα της κρίσης.
Γι’ αυτό πρέπει να ελέγξουµε περισσότερο την Κυβέρνηση.
Κάτω από αυτό το σκεπτικό έγινε η ερώτηση, γιατί ακριβώς πιστεύουµε ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις -και αποτελούν
λαϊκό δικαίωµα- για δωρεάν, σύγχρονες, πλήρεις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας για όλους και φυσικά µε στελέχωση, µε υποδοµή,
µε προσωπικό για την επείγουσα ιατρική ή για το ΕΚΑΒ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ.
Σοφία Καλαντίδου.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γύης κ. Χρήστος Αηδόνης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δράτοντας την ευκαιρία από την τελευταία παρατήρησή σας,
θα ήθελα να πω ότι δεν µου αρέσουν τα ωραία λόγια. Μου αρέσουν τα χρήσιµα λόγια και αληθή και µάλιστα σε µια περίοδο που
είναι πάρα πολύ κρίσιµη. Με όλα αυτά που ζούµε τελευταία - τα
οποία είναι πρωτόγνωρα- πιστεύω πως, εκείνο το οποίο χρειάζεται να υπάρχει στον πολιτικό µας λόγο είναι τουλάχιστον να
υπάρχει η απόλυτη αλήθεια που να µην επιδέχεται αµφισβήτηση.
Τόλµησα και έδωσα στοιχεία, γιατί αυτά απεικονίζουν µια
πραγµατικότητα σε σχέση µε το εν ενεργεία σήµερα προσωπικό.
Άρα δεν αποτελούν στοιχεία που έχουν να κάνουν µε δηµοσιεύµατα ή µε πληροφορίες. Είναι στοιχεία που έχουν κατατεθεί εγγράφως. Υπάρχουν, λοιπόν, τα δεδοµένα. Ο αριθµός «διακόσια»
που έχετε δώσει για τη Θεσσαλονίκη δεν ισχύει. Στο Νοµό Θεσσαλονίκης είναι τριακόσιοι είκοσι πέντε. Αυτός είναι ο αριθµός
που έχει κατατεθεί εγγράφως σε µας από τις υπηρεσίες µας και
µας δείχνει ποιο είναι το σύνολο του προσωπικού σήµερα που
υπηρετούν ως διασώστες.
Λέτε ότι πρέπει να είναι προτεραιότητα µιας πολιτικής για την
υγεία η αντιµετώπιση των επειγόντων περιστατικών, η επείγουσα
ιατρική, όπως αναφέρατε. Δεν υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί
εδώ µέσα. Είναι κάτι που µας βρίσκει όλους σύµφωνους. Έχοντας ως προτεραιότητα η σηµερινή διοίκηση όλα αυτά που περιέγραψα, αποδεικνύεται ότι σε έναν ευαίσθητο χώρο, στον
χώρο του Νοµού Θεσσαλονίκης αλλά και στις όµορες περιοχές,
έχει εφαρµοστεί αυτή η πολιτική και έχει χαρακτηριστεί υπερεπαρκής. Αν δούµε και τα συγκριτικά στοιχεία µε άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται ότι δεν υπολείπεται πουθενά ο
Νοµός Θεσσαλονίκης –δεν ισχυρίζοµαι ότι αυτό ισχύει σε όλη τη
χώρα, µιλώ µόνο για το Νοµό Θεσσαλονίκης- και ακουµπάει κάποια ευρωπαϊκά πρότυπα, µε τις αδυναµίες και τις υστερήσεις
που υπάρχουν παντού.
Άρα η κριτική ότι η Κυβέρνηση µέσα από µια λογική υποχρηµατοδότησης, ουσιαστικά παραµελεί και αφήνει αυτόν τον µεγάλο ακρογωνιαίο λίθο στην υγεία, είναι κάτι που δεν ευσταθεί,
γιατί αποδεικνύεται από την πραγµατικότητα και από τους αριθµούς, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αντιµετωπίζεται.
Αναφερθήκατε στο τηλεφωνικό κέντρο και στους συνδικαλιστές, που διαµαρτύρονται για τις τέσσερις γραµµές. Λειτουργούν οι τέσσερις γραµµές, αλλά παράλληλα µπορούν να
υποδεχθούν και άλλες τέσσερις. Δεν υπάρχει από κανέναν πολίτη αυτήν τη στιγµή παράπονο σε σχέση µε το ότι, δεν υπάρχει
ανταπόκριση από το τηλεφωνικό κέντρο Θεσσαλονίκης για τα
περιστατικά. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο περιστατικό, που να µας
έχει οδηγήσει στην ανάγκη να προχωρήσουµε σε µια περαιτέρω
δράση για να δώσουµε λύση σ’ αυτό το πρόβληµα.
Χρησιµοποιήσατε έναν αριθµό: διακόσιες τηλεφωνικές κλήσεις
ανά βάρδια. Στην Αθήνα ένας εργαζόµενος δέχεται διακόσιες τηλεφωνικές κλήσεις. Άρα η διαµαρτυρία των συνδικαλιστών ότι
υπάρχει πρόβληµα στο τηλεφωνικό κέντρο, δεν ανταποκρίνεται
στην πραγµατικότητα. Υπάρχει και ασύρµατο δίκτυο, µε το οποίο
είναι εφοδιασµένα όλα τα ασθενοφόρα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει η δυνατότητα άψογης λειτουργίας και αντιµετώπισης όλων
αυτών των περιστατικών.
Θεωρώ ότι σ’ αυτό το κοµµάτι έχει γίνει δουλειά, η οποία υφίσταται ως εικόνα. Αυτό αποτυπώνεται στην πραγµατικότητα. Και
καταλαβαίνετε ότι αν υπήρχαν τέτοια προβλήµατα, οι πρώτοι δέκτες τους θα ήµασταν εµείς.
Αλλά επαναλαµβάνω, δεν έχουµε αυτή τη στιγµή τέτοια προβλήµατα που να δικαιολογούν µια άλλης µορφής παρέµβαση για
να δώσουµε λύσεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Χρήστο Αηδόνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Βουλευτές κύριοι Αλέξανδρος Κοντός, Βουλευτής Ξάνθης και Σίµος Κεδίκογλου, Βουλευτής Ευβοίας, ζητούν ολιγοήµερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Η Βουλή ενέκρινε τις ζητηθείσες άδειες.
Η τέταρτη µε αριθµό 15392/28-4-2011 ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αθανασίου Πλεύρη προς
τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη χρηµατοδότηση της «Οµοφυλοφιλικής Εβδοµάδας» στην Αθήνα δεν συζητείται λόγω κωλύµατος
Υπουργού και διαγράφεται.
Αναφορές-ερωτήσεις δευτέρου κύκλου:
Η πρώτη µε αριθµό 15791/749/4-5-2011 ερώτηση και αίτηση
κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κωνσταντίνου Καρτάλη προς τον Υπουργό
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την εκτέλεση έργων βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου στο Νοµό Μαγνησίας δεν συζητείται µετά από συνεννόηση και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 9731/397/25-1-2011 ερώτηση και αίτηση
κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κωνσταντίνου Μουσουρούλη προς τον Υπουργό Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά µε την πρόοδο των
εγκεκριµένων έργων στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού ΕΟΧ 2004-2009 δεν συζητείται λόγω κωλύµατος Βουλευτή
και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 13425/21-3-2011 ερώτηση του
Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Αθανασίου Λεβέντη προς τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατανάλωση
αλκοόλ από µαθητές.
Στον ερωτώντα Βουλευτή κ. Αθανάσιο Λεβέντη θα απαντήσει
ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Χρήστος
Αηδόνης.
Ορίστε, κύριε Λεβέντη, έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε την
ερώτησή σας για δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Αυτό είναι πασίγνωστο. Στο γάµο της Κανά ο Χριστός
ευλόγησε τον οίνο. Παρ’ όλα αυτά, από την άλλη πλευρά ο οίνος
αυτός µπορεί να οδηγήσει σε παρεκτροπές που κι ένα βράχο ηθικής όπως ο Νώε µπορεί να τον οδηγήσουν σε αιµοµικτικές σχέσεις µε τις θυγατέρες του ή ένα θηρίο ανήµερο όπως ο
Κύκλωπας Πολύφηµος µπόρεσε να εξουδετερωθεί εύκολα από
ένα ασκί κρασί µε το οποίο τον πότισε ο Οδυσσέας και στη συνέχεια τον τύφλωσε.
Τι σηµαίνει αυτό; Ότι µπορεί να γίνεται χρήση του αλκοόλ, του
οινοπνεύµατος, του κρασιού, της µπύρας, αλλά µέσα σε λελογισµένα πλαίσια και αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς σ’ αυτό τον
τόπο, όπως και σ’ όλον τον κόσµο, το ξεχνάµε µε οδυνηρές συνέπειες. Έχουµε δε πρόσφατα παραδείγµατα πάρα πολύ διδακτικά και δυστυχώς πάρα πολύ δυσάρεστα όταν χάθηκε µία
µαθήτρια δεκαπέντε χρονών. Ένας φοιτητής επίσης κινδύνεψε
να χάσει τη ζωή του και πολλοί άλλοι έχουν χάσει τη ζωή τους
από υπερκατανάλωση οινοπνεύµατος ή απ’ αυτές τις αναµείξεις
που γίνονται, αυτά τα κοκτέιλ, αυτές τις «µπόµπες» που φτιάχνονται στα διάφορα κέντρα. Πολλά απ’ αυτά τα ποτά δεν ελέγχονται από κανέναν.
Το ερώτηµα, λοιπόν, το οποίο µπαίνει και στο οποίο περιµένουµε απάντηση από το αρµόδιο Υπουργείο Υγείας το οποίο
είναι και το καθ’ ύλην αρµόδιο, είναι τι γίνεται µε την εφαρµογή
των νόµων, διότι ο νόµος του 2008 του κ. Αβραµόπουλου, που
αφορούσε την απαγόρευση του καπνίσµατος, έχει διατάξεις οι
οποίες επιβάλλουν αυστηρούς ελέγχους όσον αφορά την κατανάλωση οινοπνεύµατος από νέους, ανήλικους µαθητές σ’ αυτά
τα κέντρα οι οποίες δυστυχώς δεν τηρούνται.
Έρχεται τώρα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και απαντώντας σε σχετική ερώτησή µας λέει ότι: «εµείς προσπαθούµε
και η Αστυνοµία εξ ιδίων κάνει ελέγχους». Αυτό τι σηµαίνει; Ποιος
είναι ο αρµόδιος; Πώς γίνονται αυτοί οι έλεγχοι; Ποιος κινεί,
τέλος πάντων, αυτές τις διαδικασίες και ποια είναι τα αποτελέσµατα;
Δυστυχώς είµαστε µία από τις χώρες που έχουν ανεβάσει
πάρα πολύ το δείκτη κατανάλωσης και υπερκατανάλωσης οινοπνεύµατος µε οδυνηρές συνέπειες ανάµεσα στα άλλα και λόγω
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των πολλών τροχαίων ατυχηµάτων που προκαλούνται από την
υπερκατανάλωση οινοπνεύµατος και από ανηλίκους αλλά και
από ενηλίκους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ερωτώντα Βουλευτή Αττικής κ. Λεβέντη.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, είναι αλήθεια ότι αναδεικνύετε ένα σηµαντικό ζήτηµα µιας και δυστυχώς η χώρα µας στην κατανάλωση
αλκοόλ φαίνεται να αγγίζει επίπεδα πρωταθλητισµού. Σχετικά µε
το φαινόµενο αυτό, η χώρα µας βίωσε πρόσφατα κάποια τραγικά
γεγονότα. Είδαµε νέους, µαθητές να χάνουν τη ζωή τους από τη
χρήση αλκοόλ. Αντιλαµβάνεστε ότι, µια πολιτεία που σέβεται τον
εαυτό της δεν µπορεί πλέον να µένει αµέτοχη, αλλά οφείλει να
προχωρήσει σε ένα πολύ συγκεκριµένο σχέδιο δράσης για να
αντιµετωπίσει αυτό το πρόβληµα. Το πρόβληµα δεν εστιάζεται
µόνο στο γεγονός ότι, αυτήν τη στιγµή τουλάχιστον, δεν εφαρµόζεται πλήρως η νοµοθεσία περί απαγορεύσεων. Αλλά είναι
αλήθεια ότι υπάρχουν αρκετά κενά και προβλήµατα σχετικά µε
πολιτικές που έχουν να κάνουν µε την προαγωγή υγείας, την ενηµέρωση και την πρόληψη, που εκ των πραγµάτων είµαστε υποχρεωµένοι να αναπτύξουµε από εδώ και πέρα για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε στη ρίζα του αυτό το πρόβληµα.
Είναι τεράστιο το ζήτηµα. Εµείς ειδικά που καταγόµαστε από
περιοχές που έχουν και αυτήν την παράδοση γνωρίζουµε καλύτερα τι ακριβώς συµβαίνει ιδιαίτερα στο µαθητικό πληθυσµό. Τα
στοιχεία που έρχονται από τις τελευταίες έρευνες αποδεικνύουν
ότι υπάρχει µια µεγάλη κλιµάκωση, προς τα πάνω δυστυχώς, από
τη χρήση του αλκοόλ από νεαρό πληθυσµό. Βλέπουµε, δυστυχώς ακόµα, ότι η ηλικία κατά την οποία οι νέοι εθίζονται στη
χρήση αλκοόλολοένα και µικραίνει. Και τούτο σηµαίνει ότι χρειάζεται να γίνουν πάρα πολύ συγκεκριµένες πολιτικές.
Θα µου επιτρέψετε να µιλήσω για το τι ακριβώς συµβαίνει σήµερα και πώς, αυτό χρειάζεται να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο
µιας νέας ευρωπαϊκής πολιτικής που τώρα διαµορφώνεται. Θέλουµε µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, - όπως άλλωστε κάνουµε και
πολύ στοχευµένα στο κοµµάτι των άλλων εξαρτήσεων, δηλαδή
στο κάπνισµα και τα ναρκωτικά, - να υπάρχει ένα αποτυπωµένο
σχέδιο που να αντιµετωπίζει αυτό το πρόβληµα.
Τώρα στο κοµµάτι που αφορά στην πρόληψη, εκείνο το οποίο
είναι γνωστό και το οποίο έτρεξε κατά την προηγούµενη περίοδο
είναι προγράµµατα αγωγής υγείας µέσα στο σχολείο. Και αυτό,
όπως και εσείς γνωρίζετε ως γιατρός, για να έχει αποτέλεσµα
πρέπει να αφορά στο σύνολο των εµπλεκόµενων φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας, δηλαδή, γονείς, µαθητές και εκπαιδευτικούς. Με δεδοµένο αυτό έχουν, αναπτυχθεί µια σειρά από
προγράµµατα που αφορούν εκατοντάδες σχολικές κοινότητες
και χιλιάδες εκπαιδευτικούς και µαθητές.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο καταβάλλεται µεγάλη προσπάθεια
ώστε να υπάρξει απόλυτη ευαισθητοποίηση όλων των φορέων
απέναντι στο συγκεκριµένο ζήτηµα και παράλληλα η κατάλληλη
ψυχική στήριξη όλων των παιδιών που αυτήν τη στιγµή τουλάχιστον, εµφανίζουν ότι υπάρχει πρόβληµα. Σ’ αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, αναπτύσσονταν οι δικές µας πολιτικές κατά την προηγούµενη περίοδο.
Επαναλαµβάνω και θα ήθελα να αποτυπωθεί σ’ αυτήν την Αίθουσα. Είναι αλήθεια ότι έχουµε ακόµη κενά σε σχέση µε ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο πολιτικής. Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε τελευταία, Μάρτιο και Απρίλιο του 2011, αποτύπωσε µε τον
πλέον καταφανή τρόπο το πρόβληµα. Δεν σηκώνει πια ολιγωρίες
και ελλείψεις. Είµαστε υποχρεωµένοι να παράξουµε πάρα πολύ
συγκεκριµένη πολιτική.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό σήµερα το γεγονός ότι, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας και συγκεκριµένα η Περιφερειακή Επιτροπή των Χωρών της Ευρώπης στην οποία συµµετέχει και η
χώρα µας, επεξεργάζεται ένα σχέδιο δράσης για το αλκοόλ για
την περίοδο 2012-2020, το οποίο θα λάβει και την τελική του
µορφή το Σεπτέµβριο του 2011 στην 61η Σύνοδο στο Αζερµπαϊτζάν. Αυτό το σχέδιο θα αποτελέσει πολύτιµο οδηγό δράσης για
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όλες τις χώρες µέλη της Ε.Ε. οι οποίες και θα είναι υποχρεωµένες να το εφαρµόσουν για να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν ένα
το πρόβληµα που δυστυχώς είναι τεράστιο, και όπως φαίνεται,
στη χώρα µας έχει µια δυσάρεστη ιδιαιτερότητα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Και εµείς ευχαριστούµε
τον Υπουργό.
Κύριε Λεβέντη, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Μια και αναφερθήκατε, κύριε Υπουργέ, στην Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας πρέπει να πούµε ότι από το 1999 έχει κρούσει
τον κώδωνα του κινδύνου αναφέροντας ότι το αλκοόλ είναι µια
από τις τέσσερις κυριότερες αιτίες που προκαλούν θανάτους παγκοσµίως. Εποµένως, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβουµε
σοβαρά υπ’ όψιν.
Από την άλλη πλευρά χαίροµαι που ακούω ότι υπάρχουν κάποια προγράµµατα που εφαρµόζονται και ότι επίσης υπάρχει µια
προσπάθεια για να βελτιωθούν και να επεκταθούν αυτά τα προγράµµατα.
Και η βάση ακριβώς πρέπει να είναι αυτή. Συµφωνούµε απολύτως. Πρέπει να είναι η πρόληψη. Και αυτό σηµαίνει έγκαιρη
ενηµέρωση. Και η έγκαιρη ενηµέρωση πρέπει να αρχίζει από το
σπίτι και το σχολείο. Και βέβαια τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
µπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο κάτι που εδώ στη χώρα
µας δεν γίνεται στο βαθµό που χρειάζεται, σ’ αυτόν που έχουµε
ανάγκη. Από την άλλη εγώ δεν θα έλεγα ότι τα κατασταλτικά
µέσα είναι αυτά που θα λύσουν το πρόβληµα. Δεν µπορούµε να
φτάσουµε σε περιόδους ποτοαπαγόρευσης.
Όταν, όµως, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυστηροποιήθηκαν τα µέτρα, όπως κάποια περίοδο που ένας εισαγγελέας είχε βγάλει µία εντολή η οποία έλεγε ότι, όποιος
οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ ή παραβαίνει κάποιες άλλες διατάξεις, όχι απλώς θα σηµειώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιµο, αλλά θα κατάσχεται επιτόπου το αυτοκίνητό του, µπορώ
να σας διαβεβαιώσω ότι όλα τα νευροχειρουργικά τµήµατα της
χώρας παρατήρησαν µία µείωση των θυµάτων των τροχαίων ατυχηµάτων στο µισό ίσως και περισσότερο.
Αυτό, όµως, κράτησε για ένα µικρό χρονικό διάστηµα.
Δεν λέω ότι αυτή είναι η λύση, τα κατασταλτικά µέτρα αυτού
του είδους. Πλην, όµως, µερικές φορές είµαστε υποχρεωµένοι
να πάρουµε κάποια µέτρα.
Αυτά, όµως, για τα οποία θα πρέπει να φροντίσουµε πολύ περισσότερο στη χώρα µας είναι η ενηµέρωση, αλλά και οι έλεγχοι.
Διότι, δυστυχώς, αυτές –το επαναλαµβάνω- οι αναµείξεις των
ποτών και διαφόρων άλλων ουσιών που γίνονται στα κέντρα για
να φτιάξουν τα λογής – λογής σφηνάκια, τις λογής – λογής «µπόµπες», τους λογής – λογής «πυραύλους» που να εκτοξεύουν στο
διάστηµα τα νέα παιδιά κυρίως, είναι καταστροφικές, είναι εγκληµατικές.
Θα πρέπει, λοιπόν, σε αυτήν τη συγκεκριµένη περίπτωση να
τιµωρούνται αυστηρότατα.
Δυστυχώς, θανάτους από τέτοιες αιτίες, που προαναφέραµε,
είχαµε και πρόσφατα. Έχουµε, όµως, και άλλους τόσους που
κάθε µέρα γράφει το αστυνοµικό δελτίο ή που δεν γράφονται
πουθενά, αλλά που δυστυχώς θρηνούµε θύµατα.
Και δεν είναι µόνο αυτοί οι απότοµοι θάνατοι. Είναι και η µακροχρόνια κατάχρηση. Στη χώρα µας έχουµε πάρα πολλούς, χιλιάδες ανθρώπους –είναι τουλάχιστον διακόσιες χιλιάδες στη
χώρα µας- που τέλος πάντων είναι, ας το πούµε, εξοικειωµένοι
µε το αλκοόλ και δεν µπορούν να το στερηθούν επ’ ουδενί και
που αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία τους, για την
ίδια τη ζωή τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Αθανάσιο Λεβέντη, Ανεξάρτητο Βουλευτή Αττικής και για την ευαισθησία και για την περιγραφή των θεµάτων.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, για την απάντησή σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν µπορεί κανείς παρά να συµφωνήσει µε αυτά τα οποία είπε
ο κ. Λεβέντης πριν από λίγο.
Είναι αλήθεια ότι για να µπορέσεις να αντιµετωπίσεις το πρόβληµα χρειάζονται δύο πράγµατα: ενηµέρωση και έλεγχος.
Είναι αλήθεια, λοιπόν, ότι η ενηµέρωση αποτελεί κλειδί, όπως
πριν από λίγο ανέφερε η κ. Ξενογιαννακοπούλου. Οπωσδήποτε,
όµως, χρειάζεται και ο έλεγχος, ο οποίος, δυστυχώς, αυτήν τη
στιγµή φαίνεται ότι είναι ελλειµµατικός. Και δεν είναι µόνο ο έλεγχος που γίνεται στη λογική «σε αυτόν που ήπιε, να γίνει αλκοτέστ» ή ο έλεγχος για το αν χορηγείται αλκοόλ σε κάποιο άτοµο
νεαρής ηλικίας. Δυστυχώς, το µεγάλο πρόβληµα που υπάρχει
σήµερα στη χώρα µας, που έχει να κάνει µε το αλκοόλ, είναι το
νοθευµένο αλκοόλ, το οποίο αυτήν την περίοδο αποτελεί µάστιγα ιδιαίτερα στα κέντρα διασκέδασης και ιδιαίτερα σε αυτά
τα κέντρα στα οποία συνωστίζονται οι νέοι άνθρωποι.
Δυστυχώς, τέτοια προβλήµατα βιώνουµε καθηµερινά. Και νοµίζω ότι χρειάζεται ένα απόλυτα οργανωµένο σχέδιο από τους
ελεγκτικούς µηχανισµούς, για να αντιµετωπίστεί αυτό το πρόβληµα, που δεν είναι πρόβληµα µόνο δηµόσιας υγείας, αλλά κι
ένα τεράστιο πρόβληµα φοροδιαφυγής.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι η πολιτεία οφείλει –και αυτό θα
κάνουµε το επόµενο διάστηµα, µιας και αποτελεί προτεραιότητά
µας- να παρουσιάσει ένα συγκεκριµένο σχέδιο δράσεις που θα
αντιµετωπίζει αυτό το ζήτηµα.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να σας δώσω ένα παράδειγµα που
έγινε γνωστό σε µένα από µία προηγούµενη ερώτηση που είχε
καταθέσει ο κ. Στρατάκης, από τούτο εδώ το βήµα. Σύµφωνα µε
αυτό λοιπόν στο Εργαστήριο Αλκοολογίας του Πανεπιστηµιακού
Γενικού Νοσοκοµείου του Ηρακλείου, το ΠΕΠΑΓΝΗ, που είχε δηµιουργηθεί, οι επισκέπτες του, από ογδόντα, που είχαν καταγραφεί αρχικά σήµερα πλέον αριθµούν τους οκτακόσιους.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, πόσο µεγάλο είναι το πρόβληµα. Και
η έρευνα, από την οποία πριν από λίγο χρησιµοποίησα µερικά
στοιχεία, αποδεικνύει ότι δυστυχώς ο νέος πληθυσµός κάνει τροµερή χρήση αλκοόλ. Είναι αρκετά τα ποτήρια που πίνουν οι νέοι
άνθρωποι. Και αυτό έχει να κάνει µε το πρότυπο διασκέδασης
που προωθείται σήµερα, το οποίο δυστυχώς επιβάλλει να καταναλώνει κανείς αλκοόλ µέχρι να µεθύσει.
Αυτό είναι ένα µεγάλο πρόβληµα κι έχει να κάνει µε ευρύτερες
πολιτικές, τις οποίες πρέπει να αναπτύξουµε και αναπτύσσουµε,
φυσικά, αυτήν την περίοδο. Γνωρίζετε επίσης ότι, µέσα στο
Υπουργείο έχει συσταθεί και ένας νέος φορέας που ασχολείται
µε θέµατα υγείας και πρόληψης µέσω του οποίου επιχειρείται η
προώθηση ενός νέου προτύπου ζωής, που έχει να κάνει µε την
άθληση και τη σωστή διατροφή. Αντιλαµβάνεστε ότι αυτοί οι
οποίοι έχουν µπει µέσα στο χώρο του αθλητισµού, είναι εκείνοι
οι οποίοι δεν έχουν σχέση µε το αλκοόλ.
Αυτός ήταν και ο δρόµος, τον οποίο είχαν ανακαλύψει οι αρχαίοι πρόγονοί µας, τον είχαν επιβάλει ως πρότυπο ζωής αλλά
δυστυχώς τον χάσαµε, τον εγκαταλείψαµε.
Είναι, λοιπόν, επιβεβληµένο πια να αναπτύξουµε πολιτικές µε
τις οποίες θα µπορέσουµε να διαµορφώσουµε ένα νέο πρότυπο
καθηµερινότητας, µε το οποίο δεν θα δηµιουργείται η ανάγκη
στο νέο άνθρωπο για να «γίνει in» πίνοντας αλκοόλ. Δε θα χρειάζονται οι νέοι να καταναλώνουν πέντε ποτήρια αλκοόλ κάθε
φορά που βγαίνουν έξω.
Είναι µία πραγµατικότητα πάρα πολύ δυσάρεστη. Πρέπει να
την αντιµετωπίσουµε.
Επαναλαµβάνοντας, θεωρώ πως το πρόβληµα που εξετάζουµε
δεν σηκώνει ολιγωρία. Στο αµέσως επόµενο διάστηµα και σε συνεργασία, φυσικά και µε τα ευρωπαϊκά fora -µιας και το Σεπτέµβριο ολοκληρώνεται όλη αυτή η διαδικασία- θα υπάρξει ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο πάνω στο οποίο θα αναπτύξουµε συγκεκριµένες πολιτικές για την επίλυση του προβλήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Χρήστο
Αηδόνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νοµοσχεδίων που είναι γραµµένα
στην ηµερήσια διάταξη.
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Απλοποίηση της
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις».
Το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί στο σύνολο στη συνέχεια.
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Θαλάσσια στρατηγική για την προστασία
και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε
την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις».
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.
Υπουργείου Εξωτερικών.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Σερβίας
για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης της Σερβίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση».
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.
Του ιδίου Υπουργείου.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας µε σκοπό την
προσέγγιση της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.
Επανερχόµαστε στη ψήφιση στο σύνολο του νοµοσχεδίου του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:
«Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και
άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο ως διενεµήθη;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο ως διενεµήθη κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και
επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου και έχει ως εξής:
«Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών
και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός των άρθρων 1 έως και 16 είναι η καθιέρωση των ανα-
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γκαίων όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση συγκεκριµένης
επαγγελµατικής δραστηριότητας, που αναφέρεται στο άρθρο 3
του παρόντος.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου,
ισχύουν οι κάτωθι ορισµοί:
1. «Νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα»: η επαγγελµατική
δραστηριότητα ή το σύνολο των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, των οποίων η ανάληψη, η άσκηση ή ένας τουλάχιστον από
τους όρους άσκησης απαιτεί την κατοχή καθορισµένων επαγγελµατικών προσόντων και τη λήψη σχετικής άδειας ή την αναγγελία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 παρ. 1 ή αντίστοιχα
στο άρθρο 5 παρ. 10.
2. «Επαγγελµατικό προσόν»: το σύνολο των γενικών και ειδικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για
την άσκηση µιας επαγγελµατικής δραστηριότητας.
3. «Επαγγελµατικές Δραστηριότητες»: είναι οι εργασίες για
την υλοποίηση της µελέτης µηχανολογικής ή ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης, για την κατασκευή της εν λόγω εγκατάστασης,
τη συντήρηση αυτής, την επιτήρηση της λειτουργίας της και το
χειρισµό του εξοπλισµού της, η παροχή τεχνικής υπηρεσίας, η
εκτέλεση τεχνικού έργου, καθώς και οι συναφείς προς αυτές εργασίες.
4. «Αδειοδότηση»: η επίσηµη πράξη της αρµόδιας αρχής, µε
την οποία παρέχεται το δικαίωµα σε φυσικό ή σε νοµικό πρόσωπο να ασκεί συγκεκριµένη επαγγελµατική δραστηριότητα ή
σύνολο επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 16 εφαρµόζονται σε κάθε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει επαγγελµατικές δραστηριότητες σε εγκαταστάσεις, το µέγεθος και το είδος των οποίων θα καθοριστεί, κατά περίπτωση, µε
προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται δυνάµει της παρ. 4 του άρθρου 4. Οι επαγγελµατικές δραστηριότητες ανάλογα µε τη φύση
τους και το είδος της εγκατάστασης στην οποία ασκούνται, διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Κατηγορίες που αφορούν την υλοποίηση της µελέτης ηλεκτρολογικών ή µηχανολογικών εγκαταστάσεων, την κατασκευή
των εν λόγω εγκαταστάσεων, τη συντήρηση και επισκευή αυτών,
την επιτήρηση της λειτουργίας τους, καθώς και το χειρισµό του
εξοπλισµού τους. Οι ως άνω εγκαταστάσεις αφορούν: αα) εγκαταστάσεις σε βιοµηχανίες και βιοτεχνίες, αβ) εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών και µεταλλευµάτων, αγ) εγκαταστάσεις άντλησης
αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, αδ) εγκαταστάσεις παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και
ατµού, αε) ηλεκτρολογικές ή µηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κτιρίων, ήτοι ηλε-κτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις, υδραυλικές, ψυκτικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις
καύσης υγρών και αερίων καυσίµων, καθώς και πάσης φύσεως
λέβητες, αστ) λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αζ) µη σταθερά µηχανήµατα και εξοπλισµός, αη) εγκαταστάσεις συλλογής,
επεξεργασίας και παροχής νερού, αθ) εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, αι) εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και
διάθεσης απορριµµάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών και
ακ) εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών, καθώς και
εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.
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β) Κατηγορίες, σχετικές µε την εκτέλεση τεχνικού έργου και
παροχή τεχνικής υπηρεσίας, που αφορούν ηλεκτροσυγκολλήσεις, οξυγονοκολλήσεις, χειρισµό µηχανηµάτων έργου, γόµωση
και πυροδότηση εκρηκτικών σε έργα, καθώς και καύση πυροτεχνηµάτων.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και
του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται, για
τις ως άνω κατηγορίες επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, αναλόγως του είδους της δραστηριότητας, επί µέρους ειδικότητες,
οµάδες και αντίστοιχες βαθµίδες επαγγελµατικών προσόντων,
ως και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελµατικής
δραστηριότητας
1. Για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας, η οποία
αναφέρεται στο άρθρο 3, απαιτείται, µε επιφύλαξη των προβλέψεων της παρ. 10 του άρθρου 5, η λήψη αντίστοιχης άδειας, η
οποία εκδίδεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1
έως 9 του άρθρου 5, εφόσον ο ενδιαφερόµενος διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, που αποδεικνύονται από αντίστοιχους τίτλους
σπουδών, επαγγελµατική εµπειρία και, εφόσον προβλέπεται, εξεταστεί επιτυχώς.
Η επαγγελµατική εµπειρία δύναται να αντικαθίσταται µε την
παρακολούθηση ειδικών προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, τα οποία παρέχονται από ειδικά εγκεκριµένους για το
σκοπό αυτόν φορείς.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση
των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις: α) έγκρισης των φορέων επαγγελµατικής
κατάρτισης, το περιεχόµενο και η διάρκεια της κατάρτισης για
κάθε ειδικότητα, οµάδα και βαθµίδα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια και β) αντικατάστασης της επαγγελµατικής
εµπειρίας µε παρακολούθηση προγραµµάτων επαγγελµατικής
(θεωρητικής και πρακτικής) κατάρτισης από εγκεκριµένους, για
το σκοπό αυτόν, φορείς.
3. Για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας, η οποία
αναφέρεται στο άρθρο 3, από νοµικά πρόσωπα απαιτείται η
λήψη αντίστοιχης άδειας, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6.
4. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται, µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, καθορίζονται:
α) Τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα, οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία για την απόκτηση της επαγγελµατικής άδειας,
κατά ειδικότητα, οµάδα και βαθµίδα.
β) Οι επαγγελµατικές δραστηριότητες, που µπορούν να
ασκούνται από τον κάτοχο κάθε επαγγελµατικής άδειας.
γ) Η διάρκεια ισχύος και οι προϋποθέσεις ανανέωσης των
αδειών ή των αναφερόµενων στην παράγραφο 11 του άρθρου 5
καταχωρήσεων αναγγελίας.
δ) Η αντιστοίχιση των αδειών που υφίστανται κατά την έκδοση
του παρόντος νόµου, µε τις επαγγελµατικές άδειες, που εκδίδονται µε τον παρόντα νόµο, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα έργου,
για τα οποία η ως άνω αντιστοίχιση θα γίνει µε την υπουργική
απόφαση, η οποία προβλέπεται στην κατωτέρω παράγραφο 5.

ε) Οι αντικειµενικά διαπιστούµενες προϋποθέσεις, οι οποίες
αναφέρονται στην παρ. 11 του άρθρου 5, καθώς και η κατά περίπτωση απαιτούµενη εξειδίκευσή τους.
στ) Το µέγεθος και η σηµασία των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 3.
ζ) Κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Τεχνικών
Επαγγελµάτων του άρθρου 10 του παρόντος, κατατάσσονται τα
µηχανήµατα έργου σε ειδικότητες και οµάδες, όπως αυτές καθορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα για το χειρισµό µηχανηµάτων έργου, το οποίο εκδίδεται δυνάµει της παραγράφου 4 του
παρόντος άρθρου και σύµφωνα µε τα κριτήρια που καθιερώνονται µε το εν λόγω προεδρικό διάταγµα. Με την ίδια απόφαση γίνεται η αντιστοίχιση των αδειών που υφίστανται κατά την έκδοση
του ως άνω προεδρικού διατάγµατος, µε τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή του προεδρικού αυτού διατάγµατος.
Άρθρο 5
Έκδοση αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας
1. Αρµόδιες για την έκδοση των αδειών που προβλέπονται από
το άρθρο 4 παρ. 1, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι
άδειες, που αφορούν άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων
για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων, είναι οι υπηρεσίες των Περιφερειών του τόπου επαγγελµατικής εγκατάστασης του ενδιαφερόµενου ή, αν δεν υπάρχει
επαγγελµατική εγκατάσταση, του τόπου µόνιµης διαµονής του.
Οι άδειες που εκδίδονται αναρτώνται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3861/2010 (Α’ 112).
2. Για την έκδοση των ως άνω αδειών ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει δικαιολογητικά, σχετικά µε τεκµηρίωση της γνώσης και
της εµπειρίας του και υποβάλλεται σε εξετάσεις, όπως αυτά ρυθµίζονται στα προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει της
παραγράφου 4 του άρθρου 4.
3. Οι άδειες εκδίδονται µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή
της αίτησης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Αν για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται εξέταση, η ως άνω προθεσµία είναι δύο µήνες.
4. Οι εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας από φυσικό πρόσωπο διενεργούνται, µε επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
7, από µία ή περισσότερες τριµελείς εξεταστικές επιτροπές, οι
οποίες συγκροτούνται µε απόφαση του Περιφερειάρχη, στην
έδρα της Περιφέρειας. Κατ’ εξαίρεση, για την εξυπηρέτηση των
νήσων, επιτρέπεται η σύσταση εξεταστικών επιτροπών και εκτός
της έδρας της οικείας Περιφέρειας. Οι εξεταστικές επιτροπές
συγκροτούνται από έναν υπάλληλο της αρµόδιας διεύθυνσης
της Περιφέρειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ) και έναν εκπρόσωπο της οικείας
Οµοσπονδίας. Οι εκπρόσωποι του ΕΟΠΠ και της οµοσπονδίας
προτείνονται µε τους αναπληρωτές τους από τους φορείς αυτούς, ύστερα από πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη. Εάν
ο φορέας δεν ορίσει τον εκπρόσωπό του εντός τριάντα ηµερών
από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης, η επιτροπή συγκροτείται
χωρίς τη συµµετοχή εκπροσώπου του εν λόγω φορέα, στη θέση
του οποίου ορίζεται υπάλληλος της οικείας Περιφέρειας.
Το έργο της Επιτροπής υποστηρίζεται χωρίς δικαίωµα ψήφου,
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, από έναν εµπειρογνώµονα που
προτείνεται από το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος.
5. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας που ασκούν τις προβλεπόµενες από την παράγραφο 1 αρµοδιότητες και οι εξεταστικές
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επιτροπές οφείλουν να διαθέτουν ανεξαρτησία, αµεροληψία,
ικανό προσωπικό, τις κατά περίπτωση αναγκαίες υποδοµές για
τη διενέργεια των εξετάσεων, καθώς και σύστηµα εσωτερικού
ελέγχου, όπως αυτά θα ρυθµιστούν µε την απόφαση που θα εκδοθεί δυνάµει της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.
Ειδικότερα, οι υπάλληλοι της Περιφέρειας και ο εκπρόσωπος
του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων που µετέχουν στην εξεταστική επιτροπή πρέπει να κατέχουν τίτλο σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ συναφή προς το αντικείµενο της εξέτασης και ο
εκπρόσωπος της οικείας Οµοσπονδίας να έχει άδεια ή βεβαίωση
αναγγελίας για το σύνολο των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων
που αφορούν το αντικείµενο της εξεταστικής επιτροπής. Επίσης,
τα µέλη των εξεταστικών επιτροπών πρέπει να έχουν λάβει την
επιµόρφωση που προβλέπεται στην απόφαση της παραραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.
6. Η λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών παρακολουθείται
και υποστηρίζεται από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων.
7. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, καθορίζονται οι ειδικότερες απαιτήσεις για ανεξαρτησία, αµεροληψία και ικανότητα των µελών των εξεταστικών
επιτροπών, το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου των αναφερόµενων
στην ανωτέρω παράγραφο 1 υπηρεσιών και των εξεταστικών επιτροπών, η εξεταστέα ύλη, ο τρόπος και οι αναγκαίες υποδοµές
για τη διενέργεια των εξετάσεων, η διάρκεια, ο τρόπος και το περιεχόµενο της επιµόρφωσης των µελών των εξεταστικών επιτροπών, ο τύπος και το περιεχόµενο των εκδιδόµενων, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αδειών και, σύµφωνα
µε την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου βεβαιώσεων, ο τρόπος παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
8. Αν σε µια Περιφέρεια δεν έχει συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετάσχει σε αντίστοιχες
εξετάσεις, που διενεργεί επιτροπή, η οποία ορίζεται σύµφωνα µε
της προβλέψεις της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται δυνάµει της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µπορεί να ορίζεται εξεταστική επιτροπή
µιας Περιφέρειας για τη διενέργεια εξετάσεων για πλείονες περιφέρειες.
10. Αν ο ενδιαφερόµενος, ο οποίος προτίθεται να ασκήσει µία
ή περισσότερες επαγγελµατικές δραστηριότητες του άρθρου 3,
εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 6422/1934 ή οι προϋποθέσεις για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων µπορεί
να διαπιστωθούν αντικειµενικά, δεν υποχρεούται να εφοδιαστεί
µε την προβλεπόµενη στην παρ. 1 του άρθρου 4 άδεια, αλλά ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην κατωτέρω παράγραφο
11.
Σε κάθε περίπτωση, για το χειρισµό µηχανηµάτων έργου ή για
την καύση πυροτεχνηµάτων, απαιτείται αντίστοιχη άδεια, η οποία
εκδίδεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις των παραγράφων 1 έως 9
του παρόντος άρθρου.
11. Ο ενδιαφερόµενος οφείλει να αναγγείλει εγγράφως στην
αρµόδια αρχή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου την
έναρξη άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα προβλεπόµενα στο άρθρο 1 του ν.
6422/1934 διπλώµατα ή πτυχία, µαζί µε τη, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή αντίστοιχα τα
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δικαιολογητικά, που πιστοποιούν τη συνδροµή των αντικειµενικά
διαπιστούµενων προϋποθέσεων, όπως αυτές θα προσδιοριστούν
µε τα προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται δυνάµει της παρ. 4
του άρθρου 4.
Με την αναγγελία έναρξης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων και την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόµενος ασκεί ελευθέρως τις αναγγελθείσες επαγγελµατικές
δραστηριότητες.
Η εν λόγω αρχή εξετάζει εντός µηνός τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, καταχωρεί εντός της ίδιας προθεσµίας τον ενδιαφερόµενο στο Μητρώο που προβλέπεται από το άρθρο 9 και εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγγελίας.
Στη βεβαίωση αναγγελίας προσδιορίζονται οι επαγγελµατικές
δραστηριότητες οι οποίες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει της παρ. 4 του άρθρου
4, επιτρέπεται να ασκούνται.
Εάν η αρµόδια αρχή διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, µε απόφασή της απαγορεύει στον ενδιαφερόµενο την άσκηση της ως άνω επαγγελµατικής δραστηριότητας.
12. Οι ως άνω υπηρεσίες καταχωρούν τις άδειες και τις αναγγελίες στο Ενιαίο Μητρώο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 9.
13. Ο ενδιαφερόµενος καταβάλλει ανταποδοτικό παράβολο:
α) για την έκδοση της άδειας ή της βεβαίωσης αναγγελίας, που
κατατίθεται στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασµό της Περιφέρειας
που εκδίδει την άδεια ή τη βεβαίωση αναγγελίας και β) µε επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, για τη συµµετοχή του στις
εξετάσεις, όπου αυτές απαιτούνται, που κατατίθεται στον Ειδικό
Λογαριασµό της Περιφέρειας διενέργειας των εξετάσεων.
14. Στα µέλη των επιτροπών και στους εµπειρογνώµονες που
υποστηρίζουν το έργο τους καταβάλλεται αποζηµίωση σύµφωνα
µε τις προβλέψεις του ν. 3833/2010 (Α’ 40), η οποία βαρύνει τον
ως άνω Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασµό της Περιφέρειας.
15. Το ύψος του παράβολου και ο τρόπος υπολογισµού της
αποζηµίωσης των µελών των εξεταστικών επιτροπών καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 6
Χορήγηση άδειας σε νοµικά πρόσωπα
1. Οι άδειες για την άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων
σε νοµικά πρόσωπα χορηγούνται από τις υπηρεσίες των Περιφερειών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 5, σύµφωνα
µε τις προβλέψεις του άρθρου 5 της 158/25/ΦΓ9.1/10.1.2011 (B’
49) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως αυτή εκάστοτε
ισχύει.
2. Τα αδειοδοτηµένα νοµικά πρόσωπα καταχωρούνται ως ιδιαίτερη κατηγορία στο Ενιαίο Μητρώο του άρθρου 9.
Άρθρο 7
Εξετάσεις από αδειοδοτηµένους φορείς
1. Οι προβλεπόµενες για τη χορήγηση της άδειας εξετάσεις
µπορεί να διενεργούνται κατ’ επιλογή του ενδιαφεροµένου και
από ικανούς φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, ύστερα από
αδειοδότηση αυτών από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης
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Προσόντων.
2. Για τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων και την εξεταστέα
ύλη εφαρµόζονται οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης, που
εκδίδεται δυνάµει της παρ. 7 του άρθρου 5.
3. Οι ως άνω φορείς εκδίδουν βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης
του ενδιαφερόµενου, η οποία προσδιορίζει, κατά περίπτωση, τις
αντίστοιχες ειδικότητες, οµάδες και βαθµίδες, τις οποίες καλύπτει.
Ο τύπος και το περιεχόµενο των βεβαιώσεων επιτυχούς εξέτασης καθορίζεται µε την υπουργική απόφαση που προβλέπεται
να εκδοθεί δυνάµει της παρ. 4 του άρθρου 8.
4. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει την ως άνω βεβαίωση εξέτασης στην αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας που αναφέρεται
στο άρθρο 5 παρ. 1, η οποία εκδίδει την αιτούµενη άδεια µέσα
σε ένα µήνα από την υποβολή των προβλεπόµενων δικαιολογητικών.
5. Στον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων συνιστάται και τηρείται Μητρώο Αδειοδοτηµένων Φορέων υπό τη µορφή
ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων. Σκοπός του µητρώου είναι: α)
η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων και β) η παρακολούθηση της
τήρησης των υποχρεώσεων των αδειοδοτηµένων φορέων.
6. Οι αποφάσεις αδειοδότησης των ως άνω φορέων αναρτώνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112).
Άρθρο 8
Έλεγχος των αδειοδοτηµένων φορέων
1. Για την αδειοδότηση των φορέων, που αναφέρονται στο
προηγούµενο άρθρο, ο φορέας οφείλει να διαθέτει ανεξαρτησία,
αµεροληψία, ικανό προσωπικό, τα κατά περίπτωση απαιτούµενα
µέσα, καθώς και σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.
Η συµµόρφωση προς τις εφαρµόσιµες απαιτήσεις των διεθνών
προτύπων διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων θεωρείται ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προηγούµενου εδαφίου
και βεβαιώνεται όπως ορίζεται στην κατωτέρω παράγραφο 3.
2. Πέραν των ως άνω απαιτήσεων, ο φορέας οφείλει:
α) Να διαθέτει προσωπικό µε αποδεδειγµένη εµπειρία στη διενέργεια εξετάσεων στην αντίστοιχη επαγγελµατική δραστηριότητα ή στην άσκηση της αντίστοιχης επαγγελµατικής δραστηριότητας.
β) Να διαθέτει τα απαιτούµενα τεχνικά µέσα για τη διενέργεια
της πρακτικής εξέτασης, όπου αυτή απαιτείται.
γ) Να έχει τη δυνατότητα να διενεργεί την εξέταση του ενδιαφεροµένου µέσα σε εύλογο χρόνο από την υποβολή της αίτησης
και να εκδίδει τη σχετική βεβαίωση µέσα σε δύο µήνες από την
υποβολή της αίτησης.
δ) Η ανεξαρτησία και η αµεροληψία του φορέα να ελέγχονται
από συλλογικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από το φορέα και
στο οποίο συµµετέχουν και εκπρόσωποι των αρµόδιων κρατικών
αρχών, καθώς και των οικείων επαγγελµατικών οργανώσεων εργαζοµένων και εργοδοτών.
3. Η αξιολόγηση της συµµόρφωσης φορέα µε τις απαιτήσεις
των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 πρέπει να γίνεται από το
Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης ή από φορέα Διαπίστευσης άλλου
κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τα σχετικά θέµατα εξειδικεύονται µε την υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται δυνάµει της παρ. 4 εδάφια α’ και β’ του παρόντος άρθρου.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων καθορίζονται:
α) Το αναφερόµενο στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
διεθνές πρότυπο διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώ-

πων και οι εφαρµόσιµες απαιτήσεις του.
β) Η σύνθεση του συλλογικού οργάνου ελέγχου της ανεξαρτησίας και της αµεροληψίας του φορέα, η διαδικασία υποβολής
ενστάσεων κατά των αποτελεσµάτων των εξετάσεων που διενεργεί ο φορέας, καθώς και τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για
την αδειοδότηση του φορέα.
γ) Η διαδικασία και ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου των
αδειοδοτηµένων φορέων, καθώς και οι υπηρεσίες επιβολής κυρώσεων σε αυτούς.
δ) Η εξειδίκευση των παραβάσεων, τα κριτήρια για την κλιµάκωση των προβλεπόµενων κυρώσεων στους αδειοδοτηµένους
φορείς, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής τους.
ε) Ο τύπος και το περιεχόµενο της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης.
στ) Ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης του Μητρώου Αδειοδοτηµένων Φορέων, καθώς και ο τρόπος δηµοσιοποίησής του.
ζ) Κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
5. Οι αδειοδοτηµένοι φορείς ελέγχονται για την ποιότητα των
παρεχόµενων υπηρεσιών. Ο εν λόγω έλεγχος συµπεριλαµβάνει
και τη χωρίς προειδοποίηση παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού
Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων ή του Εθνικού Συστήµατος Διαπίστευσης στις εξετάσεις που διενεργεί ο φορέας, καθώς
και επιθεώρηση, τουλάχιστον ετησίως, των εγκαταστάσεων, του
προσωπικού και των αρχείων του φορέα, όπως τα σχετικά θέµατα ρυθµίζονται µε την υπουργική απόφαση η οποία εκδίδεται
δυνάµει της παρ. 4 εδάφιο γ’ του παρόντος άρθρου.
6. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι αδειοδοτηµένος φορέας
δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, επιβάλλονται κυρώσεις και ειδικότερα η προσωρινή ή η οριστική ανάκληση της χορηγηθείσας
άδειας, η επιβολή προστίµου, το ύψος του οποίου κυµαίνεται από
5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ και καταβάλλεται υπέρ του Δηµοσίου. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των εν λόγω κυρώσεων θα καθοριστούν µε την υπουργική απόφαση που εκδίδεται
δυνάµει της παρ. 4 εδάφιο δ’ του παρόντος άρθρου και αναρτώνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112 ).
7. Για την αδειοδότηση και τον έλεγχο των φορέων, οι φορείς
καταβάλλουν στον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων
ανταποδοτικά τέλη, το ύψος και ο τρόπος καταβολής των οποίων
καθορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
8. Οι αδειοδοτηµένοι φορείς οφείλουν:
α) Να τηρούν τους όρους έγκρισής τους.
β) Να γνωστοποιούν εκ των προτέρων εγγράφως στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων τα προγράµµατα εξετάσεων.
γ) Να υποβάλουν στις ως άνω Υπηρεσίες τις βεβαιώσεις εξέτασης που εκδίδουν όταν τούτο ζητηθεί.
δ) Να παρέχουν στις αρµόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 1 τις απαραίτητες πληροφορίες, για τη διεξαγωγή των αναφερόµενων στο άρθρο 11 ελέγχων.
Άρθρο 9
Ενιαίο Μητρώο Προσώπων, τα οποία ασκούν
Τεχνικά Επαγγέλµατα
1. Στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιοµηχανιών της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας συνιστάται και τηρείται ηλεκτρονικά Ενιαίο
Μητρώο, στο οποίο καταχωρούνται σε ιδιαίτερες κατηγορίες τα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασκούν, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 4, τις επαγγελµατικές δραστηριότητες του
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άρθρου 3.
2. Το Ενιαίο Μητρώο ενηµερώνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ.1 µε
τα πληροφοριακά στοιχεία, που προβλέπονται στο άρθρο 3 της
µε αριθµό οικ. 12570/1106/Φ9.1/ 10.11.2010 (Β’ 1830) απόφασης
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει και αντικαθιστά το προβλεπόµενο σε αυτή Μητρώο.
3. Σκοπός του Ενιαίου Μητρώου είναι η υποστήριξη των ελέγχων που διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 11, η παρακολούθηση της τήρησης εκ µέρους των εγγεγραµµένων σε αυτό
προσώπων των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις διατάξεις
του ν. 3844/2010 (Α’ 63), καθώς και ο έλεγχος της εξέλιξης των
αντίστοιχων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται ο τρόπος συγκρότησης
και τήρησης του προβλεπόµενου στην παράγραφο 1 Ενιαίου Μητρώου, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του, ο τρόπος της δηµοσιοποίησής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
Άρθρο 10
Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελµάτων
1. Στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συνιστάται Επιτροπή
Τεχνικών Επαγγελµάτων µε αρµοδιότητα να εισηγείται στον
Υπουργό σχετικά για την επίλυση σηµαντικών θεµάτων, που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή του παρόντος νόµου.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αποτελείται από
τον Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον Γενικό Διευθυντή Στήριξης Βιοµηχανίας, τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Βιοµηχανιών, έναν
εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, έναν εκπρόσωπο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, έναν εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Αττικής
και από έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ, της Επιστηµονικής Ένωσης
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ
και της ΓΣΕΕ, ως µέλη. Στην Επιτροπή συµµετέχουν, επίσης, ως
µέλη, κατά περίπτωση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
της Επιτροπής και εκπρόσωποι των οικείων επαγγελµατικών οµοσπονδιών ή ενώσεων. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων, υπηρεσιών και φορέων, µε τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται
από τους οικείους φορείς.
3. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο,
προκειµένου να ασκήσει τις προβλεπόµενες από τον παρόντα
νόµο αρµοδιότητες και να ανασκοπήσει την πρόοδο εφαρµογής
του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 11
Έλεγχος ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών
1. Για την προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών και
γενικότερα των αποδεκτών των υπηρεσιών που παρέχονται από
τους ασκούντες επαγγελµατική δραστηριότητα του άρθρου 3, οι
πάροχοι των αντίστοιχων υπηρεσιών ελέγχονται για την ποιότητα
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των παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται
είτε αυτεπάγγελτα είτε κατά την εξέταση καταγγελιών από αποδέκτες υπηρεσιών είτε ύστερα από ατύχηµα.
2. Στους ανωτέρω ελέγχους συµπεριλαµβάνονται και οι προβλεπόµενοι έλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της παρ. 1
του άρθρου 6 του ν. 4483/1965 (Α’ 118), όπως αυτός ισχύει. Για
την υποστήριξη διενέργειας των εν λόγω ελέγχων συνιστάται στη
Διεύθυνση Υποστήριξης Βιοµηχανιών της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων στο
οποίο θα καταχωρούνται οι προβλεπόµενες στο άρθρο 2 παρ. 1
του ν. 4483/1965 υπεύθυνες δηλώσεις, όπως τα θέµατα αυτά
ρυθµίζονται µε την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάµει
της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
3. Οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται από διµελή όργανα που
συγκροτεί η αρµόδια υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 5
παρ. 1 της Περιφέρειας στην οποία παρασχέθηκε η ελεγχόµενη
υπηρεσία. Τα προσόντα των µελών των ως άνω οργάνων ελέγχου είναι τα ίδια µε αυτά των µελών της Εξεταστικής Επιτροπής
αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πρόσωπα µε τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει τα µέλη του οργάνου
ελέγχου να κατέχουν τουλάχιστον τίτλο Σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ειδικότητας συναφούς µε την προς εξέταση δραστηριότητα και το
έργο τους να επικουρείται από την παρουσία εµπειρογνώµονα,
ο οποίος ορίζεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, ύστερα από
πρόταση του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος ή της οκείας
επαγγελµατικής οµοσπονδίας.
4. Για τη διενέργεια ελέγχου ύστερα από καταγγελία, απαιτείται η καταβολή από τον καταγγέλλοντα παραβόλου ύψους 100
ευρώ, το οποίο κατατίθεται στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασµό
της Περιφέρειας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη σύνταξη της αντίστοιχης έκθεσης, εάν η καταγγελία αποδειχθεί βάσιµη, το ανωτέρω
παράβολο επιστρέφεται στον καταγγέλλοντα και, αναλόγως, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες στο άρθρο 12 κυρώσεις.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης
του προβλεπόµενου στην ανωτέρω παράγραφο 2 Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
Άρθρο 12
Κυρώσεις
1. Η άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας, που εµπίπτει
στις διατάξεις του άρθρου 3, κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ.
1, και η παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας, όπως αυτό αποδεικνύεται µετά από έλεγχο, που διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο
11, επισύρει διοικητικές κυρώσεις και ειδικότερα προσωρινή ή
οριστική ανάκληση της άδειας ή και επιβολή προστίµου ύψους
από 1.000 ευρώ έως και 10.000 ευρώ. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των εν λόγω κυρώσεων θα καθοριστούν µε την
υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάµει της παραγράφου 5
του παρόντος άρθρου.
2. Στις επιχειρήσεις, που απασχολούν µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, πρόσωπα, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος ή εκδίδουν ανακριβείς βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, όπως η προσωρινή ή η οριστική
ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους ή και επιβολή προστίµου
ύψους από 5.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ. Τα κριτήρια και η
διαδικασία επιβολής των εν λόγω κυρώσεων θα καθοριστούν µε
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την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάµει της παραγράφου
5 του παρόντος άρθρου.
3. Τα ως άνω πρόστιµα κατατίθενται στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασµό της Περιφέρειας της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου και αποτελούν πόρο για τη διενέργεια των προβλεπόµενων
στο άρθρο 11 ελέγχων.
4. Οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων αναρτώνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112).
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα κριτήρια για την κλιµάκωση
των προβλεπόµενων στις ως άνω παραγράφους κυρώσεων, τα
όργανα, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
Άρθρο 13
Άλλες διατάξεις
1. Επιχειρήσεις που απασχολούν πρόσωπα που πρόκειται να
ασκήσουν επαγγελµατική δραστηριότητα του άρθρου 3, πριν την
ανάθεση σε αυτούς οποιασδήποτε τεχνικής εργασίας, οφείλουν
να τους εκπαιδεύουν κατάλληλα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του
µηχανολογικού, του ηλεκτρολογικού και του λοιπού εξοπλισµού
της εγκατάστασης στην οποία εργάζονται.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Τεχνικών
Επαγγελµάτων, καθορίζεται ο τρόπος ελέγχου της τήρησης της
αναφερόµενης στην παράγραφο 1 του παρόντος υποχρέωσης
των επιχειρήσεων για εκπαίδευση των απασχολούµενων σε
αυτές προσώπων.
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
καθορίζονται οι απαιτήσεις για το χειρισµό και την επιτήρηση των
ατµολεβήτων, καθώς και τα προσόντα των προσώπων, που αναλαµβάνουν το χειρισµό και την επιτήρησή τους.
Άρθρο 14
Τροποποιούµενες διατάξεις
1. Η παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4483/1965 (Α’ 118) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Για την ηλεκτροδότηση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των υποσταθµών υποβάλλεται στο Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Υπεύθυνη Δήλωση του
αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη µε την οποία βεβαιώνεται
ότι η εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς ασφαλείας και παρέχεται εγγύηση για την επί
διετία απρόσκοπτη λειτουργία της.
Η Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) ή άλλη Επιχείρηση Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας ενηµερώνεται για την
ως άνω υποβολή και αναλόγως ηλεκτροδοτεί την εγκατάσταση
ή τον υποσταθµό, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις».
2. Η παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 4483/1965 (Α’ 118) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Ο έλεγχος όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων προκειµένου να διαπιστωθεί η τήρηση των διατάξεων του παρόντος διενεργείται από τις υπηρεσίες των Περιφερειών, που είναι
αρµόδιες για την έκδοση των αδειών για την άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που αφορούν τις ελεγχόµενες υπηρεσίες.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.
6422/1934 τροποποιείται ως ακολούθως:

«Η διαδικασία της απονοµής αδειών εξασκήσεως των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των ανωτέρω κατηγοριών, καθώς
και η διαδικασία εφαρµογής των προβλέψεων του άρθρου 3 του
ν. 3919/2011 (Α’ 32) για τους ασκούντες τις εν λόγω επαγγελµατικές δραστηριότητες, καθώς και οι λοιπές λεπτοµέρειες θα καθοριστούν µε προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται, µετά από
πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και
του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού. Τα θέµατα της
συνθέσεως των τυχόν αναγκαίων εξεταστικών επιτροπών και καταβολής ανταποδοτικών παραβόλων ρυθµίζονται µε βάση τις
υφιστάµενες διατάξεις που καθιερώνουν τους αναγκαίους όρους
και προϋποθέσεις για την άσκηση των σχετικών επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων.»
4. Το άρθρο 5 του ν. 6422/1934 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται, µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και του
κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται: α) Η κατά
ειδικότητες και κατηγορίες αναλόγως της σηµασίας και του µεγέθους αυτών διαίρεση των µηχανολογικών, ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων. β) Ο τρόπος της συστηµατικής διεξαγωγής του
ελέγχου ιδρύσεως, επεκτάσεως, ανακαινίσεως ή διαρρυθµίσεως,
ως και τα της επιβλέψεως της κανονικής λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων, καθοριζοµένων λεπτοµερώς και των σχετικών προς τις υποβαλλόµενες µελέτες σχεδίων, υπολογισµών,
υποµνηµάτων και περιγραφών. γ) Ο τρόπος της αποκτήσεως
πτυχίου εργολάβου για ηλεκτροµηχανολογικά εν γένει έργα.»
Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις
1. Δεν θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζόµενων
των οποίων οι ειδικότητες, µε βάση τα προεδρικά διατάγµατα
της παρ. 4 του άρθρου 4, µεταβάλλονται.
2. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 και της υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 5, η άσκηση των
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του άρθρου 3 και, αντίστοιχα,
η διενέργεια εξετάσεων από τις υπηρεσίες των Περιφερειών για
τη χορήγηση των επαγγελµατικών αδειών γίνονται σύµφωνα µε
τις υφιστάµενες κατά την έκδοση του παρόντος νόµου διατάξεις.
3. Μέχρι τη σύσταση του προβλεπόµενου της παρ. 1 του άρθρου 9 Ενιαίου Μητρώου, οι αρµόδιες Υπηρεσίες της παρ.1 του
άρθρου 5 καταχωρούν τα πρόσωπα που ασκούν τις επαγγελµατικές δραστηριότητες του άρθρου 3, στο µητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 3 της µε αριθµό οικ. 12570/1106/Φ9.1/
10.11.2010 (Β’ 1830) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
4. Μέχρι τη σύσταση του προβλεπόµενου της παρ. 2 του άρθρου 11 Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, η ηλεκτροδότηση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των
υποσταθµών γίνεται σύµφωνα µε τις υφιστάµενες κατά την έκδοση του παρόντος νόµου διατάξεις.
Άρθρο 16
Καταργούµενες διατάξεις
Με την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 και στην παρ. 3 του άρθρου 13
καταργούνται τα προεδρικά διατάγµατα και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 6422/1934

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΘ’ - 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ή άλλου νόµου, τα οποία ρυθµίζουν τα θέµατα αδειοδότησης των
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του παρόντος ή θέµατα σχετικά µε την καθιέρωση απαιτήσεων για το χειρισµό και την επιτήρηση ατµολεβήτων, αντίστοιχα.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 17
Ορισµοί
Για το σκοπό της αδειοδότησης των µεταποιητικών και των συναφών προς αυτές δραστηριοτήτων, εφαρµόζονται οι παρακάτω
ορισµοί:
1. Βιοµηχανία - Βιοτεχνία είναι η τεχνοοικονοµική µονάδα που
µε µηχανικά, χηµικά ή άλλα µέσα διαφοροποιεί τη µορφή ή την
ιδιότητα πρώτων υλών ή προϊόντων, προκειµένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
2. Επαγγελµατικό εργαστήριο είναι η τεχνοοικονοµική µονάδα
του προηγούµενου εδαφίου, η οποία πληροί όλες τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
α) Διαθέτει µηχανολογικές εγκαταστάσεις, των οποίων η εγκατεστηµένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 22 kW ή η θερµική
τα 50 kW. Στα όρια αυτά δεν περιλαµβάνεται η ισχύς η οποία δεν
σχετίζεται άµεσα µε την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η
ισχύς µηχανολογικής εγκατάστασης προορισµένης αποκλειστικά
να προστατεύει το περιβάλλον από την ασκούµενη δραστηριότητα.
β) Κατατάσσεται στις δραστηριότητες χαµηλής όχλησης σύµφωνα µε τις διατάξεις της 13737/724/2003 (Β’ 1087) απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δηµόσιων Έργων.
γ) Δεν αφορά επεξεργασία ουσιών ή µειγµάτων εύφλεκτων,
εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή επικίνδυνων
για το περιβάλλον σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού
1272/2008/EC (L 353/ 31.12.2008) και της 265/2002 (Β’ 1214)
απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, καθώς και αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζόµενης ποσότητας.
3. Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών είναι οι
ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις που παρέχουν υπηρεσίες
προς τρίτους χωρίς µεταποίηση προϊόντων.
4. Αποθήκες είναι αποθηκευτικοί χώροι, στεγασµένοι ή µη, που
βρίσκονται εκτός εργοστασιακών χώρων και διαθέτουν µόνιµα
εγκατεστηµένο µηχανολογικό εξοπλισµό για τη λειτουργία τους,
καθώς και οι εγκαταστάσεις που αφορούν µία από τις πιο κάτω
χρήσεις:
α) Αποθήκευση και συσκευασία ή ανασυσκευασία υλικών µε
χρήση κατάλληλου µηχανολογικού εξοπλισµού, χωρίς παραγωγή
νέου προϊόντος.
β) Αποθήκευση εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών.
γ) Κατάψυξη ή συντήρηση ευπαθών προϊόντων.
δ) Αποθήκευση υγρών ή αερίων καυσίµων και βιοµηχανικών ή
ιατρικών αερίων.
ε) Αποθήκευση, διαλογή και µηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή στεγασµένους χώ-
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ρους.
5. Κτιριακές Εγκαταστάσεις:
α) Κάθε δοµική κατασκευή που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως αναγκών των προαναφερόµενων δραστηριοτήτων υπό στοιχεία 1, 2, 3 και 4.
β) Βιοµηχανικό – Βιοτεχνικό Κτίριο: Κάθε κτίριο για το οποίο
έχει εκδοθεί άδεια οικοδοµής για βιοµηχανική βιοτεχνική χρήση.
γ) Ανεξάρτητο κτίριο: Το περιµετρικά ελεύθερο κτίσµα που
χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο ως επαγγελµατικός
χώρος.
6. Φορέας: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο όνοµα του
οποίου έχουν εκδοθεί οι άδειες ή υποβάλλονται οι Υπεύθυνες
Δηλώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 19 και το οποίο είναι υπόχρεο
και υπεύθυνο για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος.
7. Εγκατάσταση (Ίδρυση) είναι η τοποθέτηση για πρώτη φορά
του µηχανολογικού εξοπλισµού σε συγκεκριµένη θέση για
άσκηση συγκεκριµένης δραστηριότητας.
8. Λειτουργία είναι η ενεργοποίηση του εγκατασταθέντος µηχανολογικού εξοπλισµού.
9. Επέκταση δραστηριότητας που εµπίπτει στις διατάξεις του
παρόντος νόµου νοείται κάθε επαύξηση, µετά την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας, της εγκατεστηµένης ισχύος του µηχανολογικού εξοπλισµού ή προσθήκη
κτιριακών εγκαταστάσεων ή αλλαγή ή συµπλήρωση της δραστηριότητας, που πραγµατοποιείται µέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η εγκατάσταση ή σε όµορό του. Όταν πρόκειται για αποθήκες
του άρθρου 17 παρ. 4, επέκταση θεωρείται η αύξηση της αποθηκευτικής τους ικανότητας µε οποιονδήποτε τρόπο.
10. Εκσυγχρονισµός δραστηριότητας νοείται η αντικατάσταση
ή συµπλήρωση του µηχανολογικού εξοπλισµού, των κτιριακών
εγκαταστάσεων και η αλλαγή ή συµπλήρωση της δραστηριότητας.
11. Δραστηριότητες υψηλής, µέσης ή χαµηλής όχλησης είναι
αυτές που αναφέρονται στην υπ’ αριθµ. 13727/724/2003 (Β’1087)
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων.
12. Υψηλό µηχάνηµα: Το µηχάνηµα, το οποίο, λόγω του εκ κατασκευής ύψους του, απαιτεί ύψος κτιριακών εγκαταστάσεων
ανώτερο από αυτό που επιτρέπεται από τις κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις.
13. Υψηλή εγκατάσταση: Το σύνολο των µηχανηµάτων, συσκευών, οργάνων ή και των λοιπών µηχανολογικών στοιχείων
που µπορούν, από τεχνολογική άποψη, να εγκατασταθούν και να
λειτουργήσουν µόνο κατακορύφως, µε αποτέλεσµα το συνολικό
ύψος να υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες
πολεοδοµικές διατάξεις.
14. Αδειοδοτούσα Αρχή: Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας σύµφωνα µε το ν. 3852/ 2010 (Α’ 87)
και το π.δ. 78/2006 (Α’ 80), η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σύµφωνα µε το ν.δ. 96/1973 (Α’ 172), τα κατά τόπον
αρµόδια για τις µεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιµελητήρια και οι ενώσεις τους σύµφωνα µε το ν. 2081/1992 (Α’
154), καθώς και το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας σύµφωνα µε
το προεδρικό διάταγµα της 27.11/14.12.1926 (Α’ 430).
Άρθρο 18
Πεδίο εφαρµογής
1. Στις διατάξεις των άρθρων 17- 40 υπάγονται οι δραστηριότητες που ασκούνται στις εγκαταστάσεις, οι οποίες περιγράφο-
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νται στις διατάξεις του άρθρου 17 µε στοιχεία 1, 2, 3, 4 και 5.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που θα εκδοθεί εντός τριών µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος, εξειδικεύονται οι µηχανολογικές
εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών. Κριτήρια για την ένταξη ή
µη µιας µηχανολογικής εγκατάστασης παροχής υπηρεσιών στις
διατάξεις των άρθρων 17- 40 είναι ο βαθµός επικινδυνότητας της
εγκατάστασης για τους εργαζόµενους και τους περιοίκους,
καθώς και η βαρύτητα των επιπτώσεων από τη λειτουργία της
εγκατάστασης στο περιβάλλον.
3. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων αυτών:
α) Οι δραστηριότητες που ανήκουν ή την εκµετάλλευσή τους
έχουν οι Ένοπλες Δυνάµεις, η Ελληνική Αστυνοµία, το Πυροσβεστικό Σώµα και το Λιµενικό Σώµα – Ελληνική Ακτοφυλακή.
β) Τα πρατήρια υγρών και αερίων καυσίµων που προορίζονται
για εφοδιασµό κάθε µεταφορικού µέσου.
γ) Τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης, τα φανοποιία και
τα λιπαντήρια αυτοκινήτων και αγροτικών µηχανηµάτων.
δ) Οι αποθήκες καυσίµων κεντρικών θερµάνσεων.
ε) Οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κτιρίων.
στ) Οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικώς νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις διασκέδασης
και ψυχαγωγίας, εστιατόρια και πολυκαταστήµατα, εφόσον είναι
εγκατεστηµένες και λειτουργούν στο χώρο των επιχειρήσεων
αυτών και εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες τους.
ζ) Οι κινητές ή σταθερές µονάδες που εξυπηρετούν αποκλειστικά και µόνο συγκεκριµένο κατασκευαστικό δηµόσιο ή ιδιωτικό
έργο και βρίσκονται στον τόπο εκτέλεσης του έργου για χρονικό
διάστηµα που δεν υπερβαίνει το έτος, µε την προϋπόθεση ότι
στην αντίστοιχη Εγκεκριµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συµπεριλαµβάνεται και η λειτουργία των εν λόγω µονάδων.
η) Οι σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2244/1994 (Α’ 168).
θ) Οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις για την εξόρυξη, επεξεργασία µεταλλευτικών και λατοµικών προϊόντων, όταν η επεξεργασία γίνεται εντός του µεταλλευτικού ή λατοµικού χώρου και η
άδεια λειτουργίας χορηγείται σύµφωνα µε το ν.δ. 210/1973 (Α’
277) και το ν. 1428/1984 (Α’ 43), όπως ισχύει.
ι) Παρασκευαστήρια καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, τα οποία αδειοδοτούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 39, 43 και
45 της Υγειονοµικής Διάταξης Αιβ8577/1983 (Β’ 526) και των
οποίων τα παραγόµενα προϊόντα διατίθενται από τα καταστήµατα αυτά αποκλειστικά µέσω λιανικής πώλησης.
ια) Οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λιµένων.
ιβ) Οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαµηλής όχλησης, πλην αυτών που περιλαµβάνονται στην κοινή
υπουργική απόφαση της παραγράφου 2.
4. Δεν θίγονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 ειδικές διατάξεις και κανονισµοί της κείµενης νοµοθεσίας που ρυθµίζουν παράλληλα θέµατα εγκατάστασης και λειτουργίας των
µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.
Άρθρο 19
Εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριοτήτων
1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασµού µε άδεια
εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας τα επαγγελµατικά εργαστήρια, οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις χαµηλής όχλησης και οι
αποθήκες χαµηλής όχλησης, εφόσον η κινητήρια ή η θερµική
ισχύς τού µηχανολογικού εξοπλισµού τους δεν υπερβαίνει τα
όρια που καθορίζονται στο στοιχείο α’ της παραγράφου 2 τού

άρθρου 17. Για την έναρξη λειτουργίας τους, υποβάλλεται στην
Αδειοδοτούσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία συνοδεύεται
από τις απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά. Η κατάθεση
της δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφό της από την Αδειοδοτούσα Αρχή, το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο φορέας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί εκ των υστέρων κατά περίπτωση
επιτόπιο έλεγχο της ορθότητας του περιεχοµένου της ως άνω
Υπεύθυνης Δήλωσης. Ο εν λόγω έλεγχος αφορά τη θέση, τη
δραστηριότητα, την ισχύ της εγκατάστασης και την τήρηση των
περιβαλλοντικών όρων.
2. Από την απαλλαγή της προηγούµενης παραγράφου εξαιρούνται:
α) οι µονάδες επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών και αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζόµενης ποσότητας,
β) οι αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα ανώτερη των 100
κιλών εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων
επικίνδυνων ουσιών,
γ) οι αποθήκες εκρηκτικών που υπερβαίνουν τα όρια της παρ.
2δ του άρθρου 1 της 3329/15.2.89 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Δηµοσίας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας
και Τεχνολογίας (Β’ 132), και
δ) οι αποθήκες, όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση
ανώτερη των 200 κιλών.
3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό των δραστηριοτήτων χαµηλής όχλησης η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί άδεια
εγκατάστασης µε την προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων. Μετά την χορήγηση της άδειας και µέσα σε
15 ηµέρες η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί επιθεώρηση. Για τη
λειτουργία τους υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση, συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, µε την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύµφωνα
µε τους όρους της άδειας εγκατάστασης. Η κατάθεση της δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφό της από την Αδειοδοτούσα
Αρχή, το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο φορέας αντί αδείας. Η
λειτουργία της µονάδας επιτρέπεται από της υποβολής της δηλώσεως. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται, µέσα σε 15 ηµέρες
από την κατάθεση της δήλωσης, να ενεργήσει επιθεώρηση, για
τη διαπίστωση της τήρησης ή µη των όρων της άδειας εγκατάστασης ή της βεβαίωσης συµβατότητας. Η έκθεση επιθεώρησης
κοινοποιείται µε ευθύνη της στον φορέα.
4. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό
των δραστηριοτήτων µέσης όχλησης η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί άδεια εγκατάστασης ύστερα από επιθεώρηση. Για την λειτουργία τους ισχύουν οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, µε την προϋπόθεση υποβολής από το φορέα µε την
Υπεύθυνη Δήλωση εγγυητικής επιστολής, η οποία επιστρέφεται
µε την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, εφόσον προκύπτει η
σαφής τήρηση των όρων της άδειας εγκατάστασης. Αν ο φορέας
δεν επιθυµεί την υποβολή εγγυητικής επιστολής, υποβάλλει στην
Αδειοδοτούσα Αρχή αντί της Υπεύθυνης Δήλωσης, αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Η Αδειοδοτούσα Αρχή ενεργεί επιθεώρηση µέσα
δύο µήνες και χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και περιορισµοί που
αναγράφονται στην άδεια εγκατάστασης.
5. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό
των δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί άδεια εγκατάστασης ύστερα από επιθεώρηση. Για τη λει-
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τουργία τους, ο φορέας υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Η Αδειοδοτούσα Αρχή ενεργεί
επιθεώρηση µέσα τρεις µήνες και χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι
και περιορισµοί που αναγράφονται στην άδεια εγκατάστασης.
6. Σκοπός της άδειας εγκατάστασης και της άδειας λειτουργίας είναι η εξέταση των συνθηκών εγκατάστασης και λειτουργίας της δραστηριότητας και η κατάρτιση αντίστοιχων τεχνικών
όρων, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται, για την προστασία των εργαζοµένων, των περιοίκων, του κοινού και του περιβάλλοντος,
από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης ή ρύπανσης,
που µπορεί να προκληθεί από τη λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης ή από τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που ενδεχοµένως παράγονται σε αυτήν.
7. Ειδικά για την περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν.
3325/2005 (Α’ 68), η ισχύς της άδειας λειτουργίας δεν µπορεί να
υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται για την πραγµατοποίηση του
έργου.
8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία θα εκδοθεί µέσα σε τρεις µήνες από
τη δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο των Υπεύθυνων Δηλώσεων των παραγράφων 1 και 3, ο
τύπος και το περιεχόµενο της άδειας εγκατάστασης, της άδειας
λειτουργίας, της απόφασης χορήγησης προθεσµίας για µεταφορά ή για τεχνική ανασυγκρότηση, ο τύπος και το περιεχόµενο
των τροποποιήσεων και ανανεώσεων των αποφάσεων αυτών,
καθώς και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν και η διαδικασία που πρέπει να τηρείται. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται
το ύψος της εγγυητικής επιστολής, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 και οι περιπτώσεις κατάπτωσής της, καθώς και τα
κριτήρια, η διαδικασία και η συχνότητα διενέργειας επιθεωρήσεων των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων από την Αδειοδοτούσα Αρχή.
Άρθρο 20
Προϋποθέσεις και κριτήρια για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων
1. Δεν απαιτείται άδεια για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων
των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17 σε ΒΙΠΕ που
έχουν οργανωθεί σύµφωνα µε το ν. 4458/1965, σε Βιοµηχανικές
και Επιχειρηµατικές Περιοχές, που έχουν οργανωθεί σύµφωνα
µε το ν. 2545/1997, καθώς και σε Επιχειρηµατικά Πάρκα, που οργανώνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 41 έως 64.
2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασµού µε άδεια
εγκατάστασης για επέκταση ή εκσυγχρονισµό του µηχανολογικού εξοπλισµού οι φορείς που έχουν εφοδιασθεί µε άδεια λειτουργίας, εφόσον από την επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό:
α) Δεν µεταβάλλεται ο βαθµός όχλησης, προκειµένου για
επαγγελµατικά εργαστήρια, αποθήκες και µονάδες χαµηλής
όχλησης εκτός αν απαιτείται τροποποίηση των περιβαλλοντικών
όρων.
β) Δεν επέρχεται αύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος, που
αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας των µονάδων µέσης και υψηλής όχλησης, σε ποσοστό µεγαλύτερο του 20% ανά τριετία από
την έναρξη της λειτουργίας ή την προηγούµενη επέκταση ή εκσυγχρονισµό. Η αύξηση αυτή, µε την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται µεταβολή του βαθµού όχλησης της µονάδας, δεν µπορεί,
σε κάθε περίπτωση, να υπερβεί τα 600 kW κινητήριας και θερµικής ισχύος.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζονται για: α)
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τις µονάδες επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών,
οξειδωτικών και τοξικών ουσιών και αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζόµενης ποσότητας, β) τις αποθήκες όπου
φυλάσσεται ποσότητα ανώτερη των 100 Kg εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών και τοξικών ουσιών, γ) τις αποθήκες εκρηκτικών που υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 2δ’του άρθρου 1 της
κ.υ.α. 3329/15.2.1989 (Β’132 ), όπως εκάστοτε ισχύει και δ) τις
αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη των 200 Kg.
Πριν την έναρξη της επέκτασης ή του εκσυγχρονισµού ενηµερώνεται σχετικά η Αδειοδοτούσα Αρχή και υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από το φορέα της δραστηριότητας ότι τηρούνται
οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής.
3. Απαγορεύεται η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων που
υπάγονται στις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17 σε
χώρους κτιρίων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται στην οικοδοµική τους
άδεια ως βοηθητικοί ή κοινόχρηστοι χώροι.
4. Σε πολυώροφα κτίρια στα οποία έχουν συσταθεί ιδιοκτησίες
κατ’ ορόφους, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας εγκατάστασης
µόνο για δραστηριότητες που δεν απαγορεύονται ρητά από τον
κανονισµό συνιδιοκτησίας. Έλλειψη κανονισµού συνιδιοκτησίας
δε συνιστά κώλυµα για την εγκατάσταση.
5. Οι όροι δόµησης για τα επαγγελµατικά εργαστήρια είναι οι
ίδιοι µε αυτούς που ισχύουν για τα βιοµηχανικά κτίρια.
6. Η άδεια εγκατάστασης ισχύει για τρία χρόνια και µπορεί να
παραταθεί µέχρι τη συµπλήρωση µίας εξαετίας. Το αίτηµα για
την παράταση της άδειας εξετάζεται µε βάση τα ίδια δεδοµένα
και τις συνθήκες που ίσχυαν κατά τη χορήγησή της, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α. Το αίτηµα να έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της
άδειας.
β. Να έχει γίνει έναρξη υλοποίησης της εγκατάστασης κατά τη
διάρκεια ισχύος της άδειας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, το αίτηµα για παράταση της ισχύος
ή τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης εξετάζεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής του.
7. Οι αποφάσεις µε τις οποίες χορηγούνται οι άδειες εγκατάστασης µπορεί να περιέχουν όρους ή και περιορισµούς και να
επιβάλλουν στο φορέα την εκτέλεση ειδικών έργων, όπου απαιτείται, για την επίτευξη, στο µέγιστο δυνατό βαθµό, του συγκερασµού της παραγωγικής δραστηριότητας µε την προστασία
του περιβάλλοντος, των περιοίκων και των εργαζοµένων σύµφωνα και µε τις υποδείξεις και εγκρίσεις των συναρµόδιων υπηρεσιών κατά τις οικείες διατάξεις. Οι φορείς των εγκαταστάσεων
υποχρεούνται να τηρούν τους πιο πάνω όρους και περιορισµούς.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία θα εκδοθεί µέσα σε τρεις µήνες από τη
δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζεται ο τρόπος δηµιουργίας
και ενηµέρωσης βάσης δεδοµένων µε τη µορφή γεωγραφικού
συστήµατος πληροφοριών (GIS) των χρήσεων γης και όρων δόµησης που αφορούν τις µεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες σε όλη την επικράτεια, η οποία θα είναι προσβάσιµη µέσω
του διαδικτύου.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται µέσα σε τρείς µήνες από την
δηµοσίευση του παρόντος, οι µεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες κατατάσσονται σε κατηγορίες, ανάλογα µε τον
βαθµό όχλησης, µε βάση τα κριτήρια και τις κατευθύνσεις της
απόφασης 11508/2009 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων (Α.Π.Π. 151/2009).
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Άρθρο 21
Προϋποθέσεις για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων
1. Εάν, κατά την επιθεώρηση, που διενεργείται, διαπιστωθούν
παρεκκλίσεις από την άδεια εγκατάστασης, οι οποίες όµως δεν
καθιστούν την µονάδα µη συµβατή µε τις διατάξεις των άρθρων
17-40 και των κανονιστικών πράξεων, οι οποίες εκδίδονται βάσει
αυτών, χορηγείται στις δραστηριότητες µέσης και υψηλής όχλησης άδεια λειτουργίας εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την
υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών.
2. Εάν διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από την άδεια εγκατάστασης τέτοιας φύσης ή έκτασης που καθιστούν τη µονάδα ασύµβατη µε τις διατάξεις των άρθρων 17-40 και των κανονιστικών
πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, η Αδειοδοτούσα Αρχή µπορεί είτε να εφαρµόζει τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 29 για τις δραστηριότητες των παραγράφων 1, 2, 3,
4 και 5 του άρθρου 17 ανεξαρτήτως βαθµού όχλησης όταν κρίνει
ότι δεν είναι δυνατή η άρση των παρεκκλίσεων είτε να χορηγεί
για τις δραστηριότητες µέσης και υψηλής όχλησης προσωρινή
άδεια λειτουργίας διάρκειας µέχρι δώδεκα µηνών, µε σκοπό την
άρση των παρεκκλίσεων όταν κρίνει ότι είναι δυνατή η άρση
αυτών. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, αν έχουν
αρθεί οι παρεκκλίσεις, η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί οριστική
άδεια λειτουργίας, άλλως εφαρµόζει τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 29.
3. Εάν η εγκατάσταση έχει αποδεδειγµένα κατασκευαστεί,
επεκταθεί ή εκσυγχρονιστεί και λειτουργήσει µέσα στο χρόνο
ισχύος της σχετικής άδειας, αλλά η υπεύθυνη δήλωση ή η αίτηση
για χορήγηση άδειας λειτουργίας υποβλήθηκε µετά τη λήξη της
ισχύος της άδειας εγκατάστασης, εφαρµόζονται οι διατάξεις των
παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 19 και των παραγράφων 1
και 2 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον τελικά χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις της
παρ. 3 του άρθρου 29.
Άρθρο 22
Τεχνική ανασυγκρότηση, προθεσµία προς µεταφορά
1. Για τις δραστηριότητες των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του
άρθρου 17, που το σύνολο ή µέρος των εγκαταστάσεών τους
δεν είναι συµβατό µε τις διατάξεις των άρθρων 17-40 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών,
µπορεί, µε αυτοτελή απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής, να χορηγείται προθεσµία για τη µεταφορά τους σε άλλη κατάλληλη
θέση ή για την τεχνική τους ανασυγκρότηση, εφόσον από τη συνέχιση της λειτουργίας τους δεν προκύπτει άµεσος κίνδυνος για:
α) την προστασία του περιβάλλοντος, β) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζοµένων, γ) την ασφάλεια των περιοίκων
και δ) την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών.
2. Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας για τη µεταφορά ή την τεχνική ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων των πιο πάνω δραστηριοτήτων επιτρέπεται η λειτουργία τους µε όρους και
περιορισµούς που θέτει η Αδειοδοτούσα Αρχή για: α) την προστασία του περιβάλλοντος, β) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων
και των εργαζοµένων και γ) την ασφάλεια των περιοίκων και των
καταναλωτών.
3. Η παραπάνω προθεσµία ορίζεται µέχρι δεκαοκτώ µήνες από
την ηµεροµηνία που διαπιστώνεται, µε σχετική πράξη της Αδειοδοτούσας Αρχής, η µη συµβατότητα του συνόλου ή µέρους των
εγκαταστάσεων των πιο πάνω δραστηριοτήτων µε τις διατάξεις
των άρθρων 17-40 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων.
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4. Η προθεσµία για τη µεταφορά, µπορεί να παραταθεί για ένα
ακόµη έτος από τη λήξη της, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας
της επιχείρησης έχει εφοδιαστεί µε άδεια εγκατάστασης για τη
νέα θέση και για ένα ακόµα έτος, εφόσον η άδεια εγκατάστασης
για τη νέα θέση περιλαµβάνει την ανέγερση νέων κτιρίων και ο
φορέας της επιχείρησης έχει εφοδιαστεί µε οικοδοµική άδεια.
5. Μετά την άπρακτη παρέλευση των πιο πάνω προθεσµιών,
δεν επιτρέπεται η συνέχιση λειτουργίας της δραστηριότητας
στην ίδια θέση, αν δεν έχει αρθεί η µη συµβατότητά της µε τις
διατάξεις των άρθρων 17-40 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών
κανονιστικών πράξεων και εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 29.
Άρθρο 23
Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων
1. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ή οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που υποβάλλονται αντί αυτών τροποποιούνται στις εξής
περιπτώσεις:
α) Εάν επέλθει αλλαγή στην επωνυµία του φορέα.
β) Εάν περιέλθει, µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο, η κυριότητα
ή το δικαίωµα εκµετάλλευσης της δραστηριότητας και του µηχανολογικού εξοπλισµού σε νέο φορέα.
Η τροποποίηση στις περιπτώσεις αυτές αφορά µόνο τα στοιχεία του φορέα. Πιστοποιητικά ή εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί
στο όνοµα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι
τη λήξη τους.
Αν έχει λήξει ο χρόνος ισχύος της άδειας λειτουργίας, αυτή
µπορεί να τροποποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, µε την προϋπόθεση ότι δεν έχει διακοπεί η παραγωγική και οικονοµική λειτουργία της δραστηριότητας µέσω
της διακοπής των εργασιών της στην οικεία ΔΟΥ ή ότι η αλλαγή
του φορέα οφείλεται σε πτώχευση του φορέα στο όνοµα του
οποίου είχε εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας.
2. Τόσο ο παλαιός όσο και νέος φορέας υποχρεούνται, µέσα
σε δύο µήνες από την επέλευση της πιο πάνω µεταβολής, να ενηµερώνουν µε όποια παραστατικά πιστοποιούν τη µεταβολή αυτή
την Αδειοδοτούσα Αρχή. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται στον καθέναν από τους φορείς πρόστιµο, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 29.
3. Ο νέος φορέας ευθύνεται παράλληλα µε τον παλαιό, για την
τήρηση των διατάξεων του παρόντος από το χρόνο περιέλευσης
σε αυτόν της κυριότητας του µηχανολογικού εξοπλισµού ή του
δικαιώµατος εκµετάλλευσης µέρους ή όλης της δραστηριότητας
µέχρι την, κατά την προηγούµενη παράγραφο, ειδοποίηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 24
Υποδοχή της αίτησης – Ενηµέρωση
1. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να απευθύνεται στη Διεύθυνση
Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και, µετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησής τους, στα κατά
τόπον αρµόδια Επιµελητήρια και στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, καθώς και σε επιλεγµένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών,
προκειµένου να πληροφορείται σχετικά µε τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά, το χρόνο που απαιτείται και κάθε άλλο σχετικό
θέµα που αφορά την αδειοδότηση της δραστηριότητας που τον
ενδιαφέρει και να υποβάλλει τη σχετική αίτηση και το φάκελο
των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης και
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του φακέλου των δικαιολογητικών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών, αυτά, αφού διενεργήσουν τον αρχικό έλεγχο πληρότητας του φακέλου, προωθούν αυτόν στην υπηρεσία προς την
οποία απευθύνεται.
2. Τα κέντρα υποδοχής της αίτησης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 οφείλουν να παρέχουν τις πληροφορίες της προηγούµενης παραγράφου και σε έντυπη µορφή, καθώς και να θέτουν
στη διάθεση του ενδιαφερόµενου υποδείγµατα όλων των αιτήσεων και άλλων εγγράφων που διέπουν τη διαδικασία της αδειοδότησης.
3. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας,
τα Επιµελητήρια και το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας υποχρεούνται σε ηλεκτρονική διασύνδεση και σε υποχρεωτική λειτουργία ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος, στο πλαίσιο
του οποίου θα γίνεται και σε ηλεκτρονική µορφή η υποβολή των
αιτήσεων, η ηλεκτρονική διακίνηση τους µεταξύ των συναρµόδιων υπηρεσιών και η τελική τους διεκπεραίωση και θα τηρείται
συνολικό αρχείο αδειών.
4. Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας και όλα τα κέντρα υποδοχής της αίτησης της παραγράφου 1 υποχρεούνται σε λειτουργία δικτυακού τόπου, µε σκοπό τη λεπτοµερή ενηµέρωση των
επιχειρηµατιών σχετικά µε όλες τις διαδικασίες, τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωµοδοτήσεις
που απαιτούνται για την αδειοδότηση των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι προδιαγραφές που
πρέπει να ικανοποιούν τα επιλεγµένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ο τρόπος λειτουργίας τους, ο τρόπος λειτουργίας του
ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος στο οποίο θα συνδέονται ηλεκτρονικά η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης
των Περιφερειακών Ενοτήτων, τα Επιµελητήρια και το Τεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδας και ο τρόπος διεκπεραίωσης των αιτήσεων µέσα σε αυτό.
Άρθρο 25
Διαδικασία και προθεσµίες έκδοσης αδειών
1. Προκειµένου να εκδοθεί ή τροποποιηθεί άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας ή να χορηγηθεί προθεσµία για τεχνική
ανασυγκρότηση ή µεταφορά, για τις µεταποιητικές και συναφείς
δραστηριότητες, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση συνοδευόµενη µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε µία, κατ’ επιλογήν
της, Αδειοδοτούσα Αρχή, εκ των οριζοµένων στην παρ. 14 του
άρθρου 17. Η σχετική διοικητική πράξη ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός της ίδιας Αδειοδοτούσας Αρχής και δεν είναι δυνατή
η κατάθεση ίδιας αίτησης σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή.
2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή, µε την επιφύλαξη των παραγράφων
1 και 3 του άρθρου 19, ελέγχει µέσα σε προθεσµία δέκα ηµερών
την πληρότητα του φακέλου και, όπου απαιτείται, διαβιβάζει αντίγραφα των δικαιολογητικών στις συναρµόδιες υπηρεσίες και
στους οικείους Ο.Τ.Α..
3. Οι συναρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν να εκδίδουν τις απαιτούµενες εγκρίσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17
µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών, µε την προϋπόθεση ότι είναι
διαθέσιµα τα απαιτούµενα για τις εγκρίσεις δικαιολογητικά. Οι
υπηρεσίες και φορείς, των οποίων ζητείται η γνώµη για τη χορήγηση των παραπάνω εγκρίσεων, οφείλουν να διατυπώνουν τεκ-
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µηριωµένη απάντηση προς την αρµόδια Υπηρεσία, το αργότερο
εντός τριάντα ηµερών από τη λήψη του σχετικού ερωτήµατος,
άλλως τεκµαίρεται ως θετική η σχετική γνωµοδότησή τους και
υποχρεούται η αρµόδια Υπηρεσία να εξετάσει το αίτηµα για τη
χορήγηση της σχετικής έγκρισης.
4. Σε όλες τις συναρµόδιες Υπηρεσίες για τις µεταποιητικές
και συναφείς δραστηριότητες τηρείται ειδικό πρωτόκολλο.
5. Με την επιφύλαξη της νοµοθεσίας περί περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, ειδικά για την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, µετά την παρέλευση προθεσµίας εξήντα ηµερών
χωρίς αιτιολογηµένη απάντηση, τεκµαίρεται ότι η έγκριση που
έχει ζητηθεί έχει δοθεί σύµφωνα µε τη σχετική αίτηση.
6. Η Αδειοδοτούσα Αρχή παρακολουθεί την προώθηση των
σχετικών διαδικασιών, µεριµνά για την έγκαιρη λήψη γνώµης ή
έγκρισης των συναρµόδιων υπηρεσιών, και ενηµερώνει αναλόγως τον αιτούντα. Σε κάθε περίπτωση, η Αδειοδοτούσα Αρχή, µε
την ουσιαστική συµπλήρωση του φακέλου, δηλαδή µετά τη λήψη
γνώµης ή έγκρισης των συναρµόδιων υπηρεσιών ή Ο.Τ.Α. ή µετά
την άπρακτη παρέλευση των προθεσµιών της παραγράφου 3,
οφείλει µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών να ολοκληρώσει
τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης εγκατάστασης ή λειτουργίας, είτε χορηγώντας την αιτηθείσα άδεια ή προθεσµία για τεχνική ανασυγκρότηση ή µεταφορά είτε απορρίπτοντας
αιτιολογηµένα τη σχετική αίτηση.
7. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσµίες που τίθενται στις
προηγούµενες παραγράφους επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται στον Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε µε
το άρθρο πρώτο του ν. 3528/ 2007 (Α’ 26).
Άρθρο 26
Διενέργεια Ελέγχων από την Αδειοδοτούσα Αρχή
1. Η διενέργεια των επιθεωρήσεων, προκειµένου να εγκατασταθεί ή να λειτουργήσει µια δραστηριότητα, εκτελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 από την Αδειοδοτούσα
Αρχή, η οποία συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις και αποσκοπεί:
α) Κατά την επιθεώρηση για την εγκατάσταση, στον έλεγχο
της καταλληλότητας του χώρου, όπου αυτός προϋπάρχει, καθώς
και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάσταση µονάδας.
β) Κατά την επιθεώρηση για τη λειτουργία, στον έλεγχο τήρησης ή µη των όρων και των περιορισµών της άδειας εγκατάστασης.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, που προβλέπεται στο
άρθρο 19, για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων, εφαρµόζεται η
παράγραφος 7 του προηγούµενου άρθρου και ο Προϊστάµενος
της υπηρεσίας µεριµνά για την άµεση διενέργεια ή ολοκλήρωση
της εντελλόµενης επιθεώρησης.
2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί επίσης επιθεωρήσεις δειγµατοληπτικές βάσει ετήσιου προγράµµατος ή ύστερα από καταγγελία και συντάσσει σχετικές εκθέσεις για τη διαπίστωση της
τήρησης των όρων λειτουργίας των µεταποιητικών και συναφών
δραστηριοτήτων.
Άρθρο 27
Μητρώο Πιστοποιηµένων Επιθεωρητών
1. Η διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων που λειτουργούν νόµιµα µε Υπεύθυνη Δήλωση ή µε άδεια
λειτουργίας αορίστου χρόνου για τη διαπίστωση της τήρησης ή
µη των όρων και των περιορισµών που προβλέπουν τα άρθρα 17
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έως 40 και η λοιπή ισχύουσα νοµοθεσία για την εγκατάσταση και
λειτουργία µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων και η
σύνταξη σχετικών εκθέσεων προς την Αδειοδοτούσα Αρχή, που
έχει χορηγήσει την άδεια ή έχει υποδεχτεί τη σχετική Δήλωση,
γίνεται από Πιστοποιηµένους Επιθεωρητές, εγγραφόµενους σε
ειδικό µητρώο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 4.
2. Οι Πιστοποιηµένοι Επιθεωρητές πραγµατοποιούν επιθεωρήσεις και σε περίπτωση έγγραφης, επώνυµης καταγγελίας από
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιοίκους ή άλλους κοινωνικούς φορείς στις δραστηριότητες των παραγράφων 1, 2, 3, 4
και 5 του άρθρου 17.
3. Το Μητρώο Πιστοποιηµένων Επιθεωρητών είναι δηµόσιο βιβλίο, το οποίο είναι ενιαίο για όλη τη χώρα και τηρείται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, υπό τη µορφή ηλεκτρονικής
βάσης δεδοµένων.
4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
καθορίζονται:
α) τα προσόντα των Πιστοποιηµένων Επιθεωρητών, οι κανόνες
που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, και τα ζητήµατα που
αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή τους
στο µητρώο,
β) η συγκρότηση επιτροπής που γνωµοδοτεί για τη χορήγηση
ή την αφαίρεση άδειας Επιθεωρητή και εισηγείται στον Υπουργό
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κάθε ρύθµιση
σχετική µε τους Πιστοποιηµένους Επιθεωρητές και το αντικείµενο των επιθεωρήσεων,
γ) η διαδικασία ανάθεσης εντολής προς επιθεώρηση, η περιοδικότητα των επιθεωρήσεων ανά κατηγορία, η αµοιβή των Επιθεωρητών, οι ιδιότητες που είναι ασυµβίβαστες µε το έργο τους
και η διαδικασία τήρησης σε ηλεκτρονική µορφή Αρχείου Εκθέσεων Επιθεωρήσεων.
Η αµοιβή των Επιθεωρητών αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
δ) το όργανο και η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης
του έργου των Επιθεωρητών, οι διοικητικές κυρώσεις και τα χρηµατικά πρόστιµα που επιβάλλονται σε αυτούς, τα όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και των
προστίµων, το ύψος και η διαβάθµισή τους και τα κριτήρια επιµέτρησής τους, οι διοικητικές προσφυγές κατά των κυρώσεων,
οι προθεσµίες άσκησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 28
Παράβολα
1. Για την εγκατάσταση ή λειτουργία, τον εκσυγχρονισµό ή την
επέκταση, καθώς και για την έκδοση απόφασης χορήγησης προθεσµίας για τη µεταφορά ή την τεχνική ανασυγκρότηση των
εγκαταστάσεων των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων καταβάλλεται από τους φορείς των δραστηριοτήτων αυτών
παράβολο, το οποίο διπλασιάζεται αν η άδεια χορηγείται µετά
από απόφαση διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας.
2. Για την υποβολή καταγγελίας που αφορά µεταποιητική δραστηριότητα, καταβάλλεται από τον καταγγέλλοντα παράβολο, το
οποίο του επιστρέφεται σε περίπτωση που η καταγγελία αποδειχθεί ότι ευσταθεί.
3. Τα παράβολα αποτελούν πόρο για την εκάστοτε Αδειοδοτούσα Αρχή και την αποζηµίωση των Επιθεωρητών για τους διε-

νεργούµενους από αυτούς ελέγχους.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται:
α) το ύψος των παραβόλων που καταβάλλονται για την εγκατάσταση και λειτουργία, για την έκδοση απόφασης χορήγησης
προθεσµίας για µεταφορά ή για τεχνική ανασυγκρότηση των
εγκαταστάσεων των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, το οποίο είναι ανάλογο µε την εγκατεστηµένη ισχύ και την
αξία του παραγωγικού εξοπλισµού της δραστηριότητας ή την
αποθηκευτική ικανότητα, όταν πρόκειται για αποθήκες και ο τρόπος καταβολής τους,
β) ο τρόπος υπολογισµού και το ύψος του ποσού που θα καταβάλλεται µε τη µορφή αποζηµίωσης στους Επιθεωρητές,
καθώς και ο τρόπος καταβολής της και
γ) ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης αποµάκρυνσης επικίνδυνων
ουσιών.
Οµοίως, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος των ως άνω παραβόλων.
Άρθρο 29
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 17
έως 40 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους, καθώς και σε περίπτωση µη τήρησης των όρων
ή περιορισµών που τίθενται µε αποφάσεις της Αδειοδοτούσας
Αρχής, µπορεί να επιβληθεί, µε απόφαση του Περιφερειάρχη,
πλην των κυρώσεων της παραγράφου 3, η ολική ή µερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας. Η διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας πραγµατοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, µε τη συνδροµή των
αστυνοµικών αρχών, µε τη σφράγιση του παραγωγικού της εξοπλισµού ή σε περίπτωση αποθήκης ή άλλων επικινδύνων εγκαταστάσεων µε τη σφράγιση αυτών. Ο Περιφερειάρχης, µετά από
ενηµέρωση του φορέα της επιχείρησης, µπορεί να ζητήσει τη
διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος στη συγκεκριµένη εγκατάσταση από το Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήµατος Ηλεκτροδότησης, οι οποίοι υποχρεούνται να προβούν στη ζητούµενη
διακοπή εντός προθεσµίας δύο µηνών από τη σχετική ειδοποίησή τους. Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον επιβάλλεται σε
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου η διακοπή λειτουργίας των δραστηριοτήτων, ο Περιφερειάρχης επιτρέπει για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, που δεν µπορεί να υπερβαίνει
τους έξι µήνες, µε απόφασή του που εκδίδεται, εφάπαξ, τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας τους για τη βιοµηχανοποίηση αποθεµάτων πρώτων υλών, που είναι επικίνδυνες για το
περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής. Όταν η Αδειοδοτούσα
Αρχή είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι πράξεις
της παραγράφου αυτής ανήκουν στην αρµοδιότητα του Υπουργού.
2. Διακοπή της λειτουργίας µιας δραστηριότητας επιβάλλεται
µόνο όταν από τη λειτουργία της προκαλείται άµεσος κίνδυνος
για: α) την προστασία του περιβάλλοντος, β) την ασφάλεια των
εγκαταστάσεων και των εργαζοµένων, γ) την ασφάλεια των περιοίκων και δ) την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών ή όταν
έχουν παρέλθει άπρακτες οι προβλεπόµενες στο άρθρο 22 προθεσµίες.
3. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40
και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών ή δεν τηρούν τους όρους και περιορισµούς που κα-
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θορίζονται µε τις αποφάσεις της Αδειοδοτούσας Αρχής, εφόσον
δεν επιβάλλεται µερική ή ολική, προσωρινή ή οριστική διακοπή
λειτουργίας της δραστηριότητας, επιβάλλεται, µε απόφαση του
Περιφερειάρχη, πρόστιµο που κυµαίνεται από χίλια (1.000) ευρώ
µέχρι εβδοµήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ. Στην ίδια απόφαση αναφέρονται η προθεσµία και οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο φορέας της δραστηριότητας για να καταστεί
αυτή συµβατή µε τις διατάξεις των άρθρων 17έως 40 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών
ή να συµµορφωθεί µε τους όρους και περιορισµούς που καθορίζονται στις άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας. Στην περίπτωση µη συµµόρφωσης εντός της χορηγηθείσας προθεσµίας
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος και
επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της
δραστηριότητας.
4. Με απόφαση του Περιφερειάρχη επιβάλλεται στους µηχανικούς που υπογράφουν τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/
1986 (Α’ 75) όπως εκάστοτε ισχύει, οι οποίες υποβάλλονται σύµφωνα µε τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 17 έως 40, πρόστιµο που κυµαίνεται από
χίλια (1.000) ευρώ µέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εάν,
ύστερα από επιθεώρηση των αρµόδιων οργάνων, αποδεικνύεται
ότι οι υποβαλλόµενς δηλώσεις είναι αναληθείς. Το πρόστιµο επιβάλλεται πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 22
του ν. 1599/1986. Η πιο πάνω απόφαση κοινοποιείται υποχρεωτικώς και στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας.
5. Οι κυρώσεις των προηγούµενων παραγράφων επιβάλλονται,
πέραν αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 22 του ν.1599/1986,
όπως ισχύει, και σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται οι προβλεπόµενες προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στις Υπεύθυνες Δηλώσεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 19.
6. Οι πιο πάνω κυρώσεις επιβάλλονται πέραν των οποιωνδήποτε ποινικών, αστικών ή άλλων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
7. Τα πιο πάνω πρόστιµα αποτελούν πόρο της οικείας Περιφέρειας ή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, κατά περίπτωση, και εισπράττονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εξειδικεύονται τα κριτήρια και καθορίζεται η
διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, καθώς και ο τρόπος κλιµάκωσης των προστίµων των παραγράφων 3 και 4. Με όµοια απόφαση µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος των προστίµων.
Άρθρο 30
Διοικητικές προσφυγές
1. Κατά των αποφάσεων της Αδειοδοτούσας Αρχής µε τις
οποίες χορηγούνται άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στις
µεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες, καθώς επίσης και
κατά των αποφάσεων µε τις οποίες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου,
χωρεί προσφυγή για παράβαση νόµου σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
2. Ειδικώς αν η αξία του µηχανολογικού εξοπλισµού υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 ευρώ ή η αποθηκευτική ικανότητα της
αποθήκης υπερβαίνει τα 20.000 κυβικά µέτρα, οι αποφάσεις της
Αδειοδοτούσας Αρχής, µε τις οποίες απορρίπτονται αιτήµατα για
χορήγηση άδειας εγκατάστασης υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 31, που ασκείται
µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών από την κοινοποίηση στον
ενδιαφερόµενο της απορριπτικής απόφασης. Η άσκηση της προ-
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σφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων.
3. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου η αξία
του µηχανολογικού εξοπλισµού ή η αποθηκευτική ικανότητα της
αποθήκης καθορίζεται µε βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται
από τον ενδιαφερόµενο για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης.
4. Για την άσκηση της προσφυγής της παραγράφου 2 καταβάλλεται, µε ποινή απαραδέκτου, παράβολο ίσο προς το 0,5 ‰
της αξίας του µηχανολογικού εξοπλισµού της δραστηριότητας
ή το 2,5% της αποθηκευτικής ικανότητας της αποθήκης και µέχρι
του ποσού των 1.500 ευρώ. Τα ποσά των παραβόλων αποτελούν
πόρο της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και καλύπτουν την
αποζηµίωση των µελών της Επιτροπής του άρθρου 31.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επιτρέπεται η αναπροσαρµογή του ποσού της
αξίας του µηχανολογικού εξοπλισµού ή της αποθηκευτικής ικανότητας της αποθήκης που ορίζεται στην παράγραφο 2.
Άρθρο 31
Επιτροπή εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών
1. Συστήνεται στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Επιτροπή
µε αρµοδιότητα την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών του
άρθρου 30.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αποτελείται από
τα εξής µέλη:
α) Τον Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας, ως Πρόεδρο.
β) Τον Νοµικό Σύµβουλο στο γραφείο Νοµικού Συµβούλου του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
γ) Τον Γενικό Διευθυντή Στήριξης της Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
δ) Τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
ε) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων.
στ) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων
(Σ.Ε.Β).
ζ) Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών.
η) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας.
θ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας
(Τ.Ε.Ε.).
ι) Έναν εκπρόσωπο του οικείου επιµελητηρίου στο οποίο η επιχείρηση είναι εγγεγραµµένη.
Αν η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά απόρριψης αιτήµατος έκδοσης άδειας εγκατάστασης της περίπτωσης 29 του
άρθρου 3 του π.δ. 78/2006 (Α’ 80), της Επιτροπής προεδρεύει
αντί του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας, ο Γενικός Γραµµατέας
Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου αντί του Γενικού Διευθυντή Στήριξης της Βιοµηχανίας ο Προϊστάµενος της
Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
3. Εισηγητής για τα θέµατα που εξετάζονται από την Επιτροπή
ορίζεται υπάλληλος της αρµόδιας κάθε φορά υπηρεσίας για θέµατα βιοµηχανίας ή ενέργειας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής αντίστοιχα.
4. Ενώπιον της Επιτροπής καλείται πάντοτε για την υποστήριξη της προσφυγής του ο ενδιαφερόµενος.
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5. Η Επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει µέσα σε τριάντα
ηµέρες από την κατάθεση της προσφυγής. Οι αποφάσεις της
Επιτροπής λαµβάνονται κατά την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, τα οποία δεν µπορεί να είναι λιγότερα των πέντε.
Η απόφαση της Επιτροπής διαβιβάζεται στην Αδειοδοτούσα
Αρχή και γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Αν η απόφαση της
Επιτροπής κάνει δεκτό το αίτηµα της προσφυγής, η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να εκδώσει την άδεια µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτήν της απόφασης της
Επιτροπής.
6. Η γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από
τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Άρθρο 32
Κεντρική Συντονιστική Οµάδα Διοίκησης
Αδειοδότησης
1. Συστήνεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού της
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας Κεντρική Συντονιστική Οµάδα
Διοίκησης Αδειοδότησης, η οποία έχει ως έργο την παρακολούθηση της εφαρµογής του παρόντος νόµου και τη διατύπωση
προτάσεων προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας για τη βελτίωση των διαδικασιών, την αντιµετώπιση
προβληµάτων και την εν γένει αποτελεσµατική εφαρµογή του.
2. Η Οµάδα αποτελείται από τα εξής µέλη:
- τον Γενικό Διευθυντή Στήριξης της Βιοµηχανίας της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας
- τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισµού της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας
- έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής
- έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων
- έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Η σύνθεση της Οµάδας µπορεί να διευρύνεται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και θα συµµετέχουν οι εκπρόσωποι ανάλογα.
3. Έργο της Οµάδας είναι ιδίως:
α) Η παροχή υποστήριξης της Αδειοδοτούσας Αρχής για θέµατα εφαρµογής των διατάξεων 17 έως 40 και των κανονιστικών
πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή αυτών και η παρακολούθηση του έργου της.
β) Η παρέµβαση, εφόσον απαιτείται, µε την έκδοση εγκυκλίων
ή οδηγιών ή µε πρόταση νοµοθετικών παρεµβάσεων προκειµένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση του συστήµατος αδειοδότησης των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων,
καθώς και η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, µε
παράλληλη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας
όσον αφορά το χρόνο, το κόστος και τη σύγκριση στοιχείων µε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε ετήσια βάση.
γ) Η εκπαίδευση του προσωπικού της Αδειοδοτούσας Αρχής
ανά την επικράτεια µέσω ετησίων προγραµµάτων.
δ) Η αναζήτηση, επεξεργασία, ανάλυση και παροχή πληροφοριακών και στατιστικών στοιχείων αδειοδοτήσεων µέσω του κεντρικού πληροφοριακού συστήµατος.
4. Η Κεντρική Συντονιστική Οµάδα Διοίκησης Αδειοδότησης
τον Ιανουάριο κάθε έτους υποβάλλει προς τον Υπουργό Οικονο-
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µίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας απολογιστική έκθεση
σχετικά µε το έργο που υλοποίησε το προηγούµενο έτος βάσει
της προηγούµενης παραγράφου.
5. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συγκροτείται η Κεντρική Συντονιστική
Οµάδα Διοίκησης Αδειοδότησης και καθορίζονται οι αρµοδιότητές της και ειδικότερα θέµατα της λειτουργίας της.
Άρθρο 33
Ενίσχυση διαφάνειας
Η Αδειοδοτούσα Αρχή οφείλει να αναρτά στο διαδικτυακό της
τόπο τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του
άρθρου 19 του παρόντος, τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, που εκδίδονται στο πλαίσιο των άρθρων 17-40 από την
Αδειοδοτούσα Αρχή, καθώς και όλες τις αποφάσεις, εγκρίσεις
και τα αποτελέσµατα ελέγχων που παρεµβάλλονται στο πλαίσιο
της διαδικασίας αδειοδότησης των µεταποιητικών και συναφών
δραστηριοτήτων. Για την εφαρµογή της διάταξης και για κάθε
σχετικό θέµα εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις του ν.
3861/2010 (A’ 112).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 34
Σύσταση αυτοτελών Τµηµάτων Αδειοδότησης
στην Περιφέρεια
1. Ο Περιφερειάρχης µπορεί µε απόφασή του να συγκροτεί
Οµάδες Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στελεχωµένες από υπαλλήλους της Περιφέρειας, µε έργο τον έλεγχο της συνδροµής όλων
των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση
άδειας εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού και λειτουργίας, όλων ή ορισµένων ή ορισµένης κατηγορίας όχλησης, µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Με την απόφαση
συγκρότησης των Ο.Δ.Ε. ορίζονται ο υπεύθυνος και τα µέλη των
Οµάδων και προσδιορίζεται αναλυτικά το έργο και ο χρόνος περαίωσής του.
2. Οι Ο.Δ.Ε. συγκροτούνται και λειτουργούν εντός αυτοτελούς
τµήµατος Αδειοδότησης, που συστήνεται στην Περιφέρεια ή την
Περιφερειακή Ενότητα, µε απόφαση του οικείου περιφερειακού
συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 241 του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
µε τροποποίηση του εσωτερικού κανονισµού οργάνωσης και λειτουργίας των οικείων Περιφερειών.
Άρθρο 35
Αδειοδότηση από Επιµελητήρια
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2081/1992 οι περιπτώσεις
η’ και θ’ αναριθµούνται σε θ’ και ι’ και προστίθεται περίπτωση η’
ως εξής:
«η. Χορηγούν άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού και λειτουργίας των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τον οικείο νόµο και διενεργούν επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας
τους. Εξαιρούνται αρµοδιότητες που σχετίζονται µε τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις και τις άδειες χρήσης νερού.
Η υπηρεσία χορήγησης αδειών των Επιµελητηρίων πιστοποιείται από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, µετά από αξιολόγηση της συνδροµής των εφαρµόσιµων απαιτήσεων του
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σχετικού προτύπου από το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης και η ικανότητα
του Επιµελητηρίου να ασκεί τις παραπάνω αρµοδιότητες διαπιστώνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας, που
αναρτάται στον οικείο διαδικτυακό τόπο. Δεν µπορεί να µετάσχει
στις συνεδριάσεις του αρµόδιου οργάνου χορήγησης µιας
άδειας πρόσωπο, εφόσον το ίδιο ή συγγενής του έως το δεύτερο
βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ρυθµίζεται αναλυτικά η διαδικασία πιστοποίησης της υπηρεσίας χορήγησης αδειών των Επιµελητηρίων, τα σχετικά θέµατα µε τις
αρµοδιότητες και τις επιθεωρήσεις για την έκδοση των αδειών
και τη διαπίστωση της τήρησης των τιθεµένων σε αυτές όρων,
οι διοικητικές προσφυγές κατά των αποφάσεων και οι προθεσµίες άσκησης τους καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
2. Στο άρθρο 4 του π.δ. της 17.11/14.12.1926 «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κείµενων διατάξεων» (Α’
430), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν.1486/1984 (Α’
161), η παράγραφος 4 αναριθµείται σε 5 και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Το Τ.Ε.Ε. χορηγεί άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού και λειτουργίας των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τον οικείο νόµο και διενεργεί
επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους. Εξαιρούνται αρµοδιότητες που σχετίζονται µε τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις και τις άδειες χρήσης νερού.
Η υπηρεσία χορήγησης αδειών του Τ.Ε.Ε. πιστοποιείται από
τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, µετά από αξιολόγηση της
συνδροµής των εφαρµόσιµων απαιτήσεων του σχετικού προτύπου από το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης και η ικανότητα
του Τ.Ε.Ε. να ασκεί τις παραπάνω αρµοδιότητες διαπιστώνεται
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας, που αναρτάται στον οικείο διαδικτυακό τόπο. Δεν µπορεί να µετάσχει στις
συνεδριάσεις του αρµόδιου οργάνου χορήγησης µιας άδειας
πρόσωπο, εφόσον το ίδιο ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθµό
εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ρυθµίζεται αναλυτικά η διαδικασία πιστοποίησης της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του
Τ.Ε.Ε., τα σχετικά θέµατα µε τις αρµοδιότητες και τις επιθεωρήσεις για την έκδοση των αδειών και τη διαπίστωση της τήρησης
των τιθεµένων σε αυτές όρων, οι διοικητικές προσφυγές κατά
των αποφάσεων και οι προθεσµίες άσκησης τους, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 36
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
1. Μέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος θα
εκδοθεί κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε την οποία καθορίζονται ειδικοί τυποποιηµένοι, κατά κλάδο δραστηριότητας και είδος τόπου εγκατάστασης, περιβαλλοντικοί όροι ή δεσµεύσεις για µεταποιητικές
και συναφείς δραστηριότητες της δεύτερης (Β) Κατηγορίας.
2. Για την αδειοδότηση των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων της δεύτερης (Β) Κατηγορίας, σύµφωνα µε την
προηγούµενη παράγραφο, δεν απαιτείται υποβολή Περιβαλλοντικής Έκθεσης και έκδοση ξεχωριστής Απόφασης Έγκρισης Πε-
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ριβαλλοντικών Όρων, αλλά η απόφαση αυτή συγχωνεύεται µε
την Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας ή την Υπεύθυνη Δήλωση
της παρ. 1 του άρθρου 19. Σε ξεχωριστό τµήµα της άδειας ή της
δήλωσης περιλαµβάνονται οι τυποποιηµένοι περιβαλλοντικοί
όροι ή δεσµεύσεις, ανάλογα µε τον κλάδο δραστηριότητας και
το είδος του τόπου εγκατάστασης της αδειοδοτούµενης επιχείρησης. Επιπλέον, όπου απαιτείται, µπορεί να τίθενται πρόσθετοι
όροι για την προστασία του περιβάλλοντος µετά από αιτιολογηµένη σχετική πρόταση της Αδειοδοτούσας Αρχής.
3. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έχει διάρκεια
ισχύος δέκα έτη, µε την προϋπόθεση ότι δε θα έχει επέλθει εν
τω µεταξύ µεταβολή των δεδοµένων βάσει των οποίων εκδίδεται.
Μετά την πάροδο της ισχύος της υπόκειται σε αναθεώρηση ή
ανανέωση και τηρείται η διαδικασία έκδοσής της, µόνο εφόσον
επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων έχει ισχύ για δεκατέσσερα έτη για την περίπτωση
µονάδων που διαθέτουν ως Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS)
και για δώδεκα έτη για την περίπτωση µονάδων που διαθέτουν
Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο σε ισχύ και για όσο χρόνο το Σύστηµα αυτό βρίσκεται σε
ισχύ. Μη έγκαιρη ανανέωση του Συστήµατος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης συνεπάγεται, εφόσον έχουν παρέλθει δέκα έτη, αυτοδίκαιη λήξη της ισχύος της Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων. Επιπλέον ο φορέας υποχρεούται να διαθέτει σε
ισχύ το Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τουλάχιστον
πέντε έτη πριν την παρέλευση δέκα ετών από την ηµεροµηνία
έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
4. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εξακολουθεί
να ισχύει προσωρινά και µετά τη λήξη της, µέχρι την έκδοση νέας
ανανεωµένης ή τροποποιηµένης απόφασης, εφόσον όµως η υπόχρεη επιχείρηση αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίηση
της απόφασης αυτής τουλάχιστον δύο µήνες πριν από τη λήξη
της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούµενα δικαιολογητικά.
5. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας καθορίζονται τα θέµατα της συγχώνευσης στην άδεια
εγκατάστασης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
Άρθρο 37
Διαχείριση αποβλήτων
Μέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος θα
τροποποιηθεί η 50910/2727/2003 (Β’ 1909) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δηµόσιων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργίας και Εµπορικής
Ναυτιλίας, η 13588/725/2006 (Β’ 383) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δηµόσιων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εµπορικής Ναυτιλίας και η Υγειονοµική
Διάταξη ΕΙΒ 221/1965 (Β’ 138) των Υπουργών Εσωτερικών και
Υγείας, που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων. Με την τροποποίηση αυτή:
α) Για τη διαχείριση των αποβλήτων των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων της πρώτης (Α) κατηγορίας:
αα) η µελέτη επεξεργασίας και διαχείρισης υγρών αποβλήτων,
όπου αυτή απαιτείται, ενσωµατώνεται στη Μελέτη Περιβαλλοντι-
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κών Επιπτώσεων, αποτελώντας διακριτό τµήµα αυτής και εγκρίνεται µέσω της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Σε
περίπτωση διάθεσης των υγρών αποβλήτων σε συλλογικό δίκτυο
υποδοχής αποβλήτων, για την έγκριση της σχετικής µελέτης
απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του φορέα διαχείρισης του δικτύου
αυτού. Η άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων καταργείται, αντικαθιστάµενη από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων,
αβ) η µελέτη επεξεργασίας και διαχείρισης επικίνδυνων και
στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων, όπου αυτή απαιτείται, ενσωµατώνεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αποτελώντας διακριτό τµήµα αυτής και εγκρίνεται µέσω της Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Η αντίστοιχη άδεια διαχείρισης διάθεσης επικίνδυνων και στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων, όπου αυτή απαιτείται, καταργείται, αντικαθιστάµενη από την
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
β) Για τη διαχείριση των αποβλήτων των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων της δεύτερης (Β) κατηγορίας:
βα) καταργείται η µελέτη επεξεργασίας και διαχείρισης υγρών
αποβλήτων, ενώ η σχετική άδεια επεξεργασίας και διάθεσης,
όπου αυτή απαιτείται. ενσωµατώνεται στην Άδεια Εγκατάστασης
ή στην Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στη θέση αυτής. Οι
όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης των υγρών αποβλήτων συµπεριλαµβάνονται στους περιβαλλοντικούς όρους που εγκρίνονται µε την προαναφερόµενη Άδεια, σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 36,
ββ) καταργείται η µελέτη επεξεργασίας και διαχείρισης επικίνδυνων και στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ η σχετική
άδεια διαχείρισης, όπου αυτή απαιτείται, ενσωµατώνεται στην
Άδεια Εγκατάστασης ή στην Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται
στη θέση αυτής. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαχείρισης των
αποβλήτων αυτών συµπεριλαµβάνονται στους περιβαλλοντικούς
όρους που εγκρίνονται µε την προαναφερόµενη Άδεια, σύµφωνα
µε την παρ. 2 του άρθρου 36.
γ) Για τις µεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες, οι
οποίες διαχειρίζονται επικίνδυνα απόβλητα και διαθέτουν ως Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση
και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) σε ισχύ, το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης και του παραβόλου που καθορίζονται στο άρθρο 7
παράγραφος 2.3 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (Β’ 383) µειώνεται στο 50%.
δ) Ο φορέας υφιστάµενης δραστηριότητας υποχρεούται να
διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή εγγυητική επιστολή
για τις αντίστοιχες εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, το οποίο θα πρέπει να προσκοµίζεται στην αρµόδια υπηρεσία, σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας. Σε περίπτωση νέας δραστηριότητας, η έκδοση του ασφαλιστηρίου (ή εγγυητικής επιστολής)
αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επιτρέπεται να καθορίζεται µείωση του ποσού
χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, που προβλέπεται στο άρθρο 14
του π.δ. 148/2009 (Α’ 190) περί Περιβαλλοντικής Ευθύνης, για
τις δραστηριότητες που διαθέτουν ως Σύστηµα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο
(EMAS) σε ισχύ.
Άρθρο 38
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 1360/1983
Το άρθρο 4 του ν.1360/1983 (Α’ 65), όπως τροποποιήθηκε µε

την παρ. 21 του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 (Α’ 123) και το άρθρο
28 του ν. 3325/2005 (Α’ 68), αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής επιτρέπεται η επέκταση της άδειας εγκατάστασης
ιδιαίτερα σηµαντικών για την Εθνική Οικονοµία παραγωγικών
επενδύσεων, κατά παρέκκλιση του νόµου, εφόσον από τη µελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποδεικνύεται στο µέτρο που είναι
δυνατόν ότι ο εκσυγχρονισµός δεν θα προκαλέσει πρόσθετη επιβάρυνση στο περιβάλλον.
Η επέκταση µπορεί να πραγµατοποιείται µέσα σε γήπεδο όπου
λειτουργεί η εγκατάσταση ή σε όµορό του ή σε γήπεδο έναντι
του γηπέδου όπου λειτουργεί η µονάδα.
Η ανωτέρω διάταξη δεν έχει ισχύ σε περιοχές µε καθεστώς ειδικής περιβαλλοντικής προστασίας.»
Άρθρο 39
Μεταβατικές διατάξεις
1. Για τις δραστηριότητες των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του
άρθρου 17, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν
είναι εφοδιασµένες µε άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, στις
περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, είναι δυνατή η χορήγηση ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται
πρόστιµο, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 29 του παρόντος.
Δραστηριότητες που εµπίπτουν στο ανωτέρω εδάφιο µπορούν
να εφοδιασθούν µε άδεια λειτουργίας, χωρίς την επιβολή προστίµου, εφόσον εντός ενός έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόµενη από όλα
τα προβλεπόµενα και απαραίτητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 17 έως 40 δικαιολογητικά και των κατ’ εξουσιοδότηση
αυτών κανονιστικών πράξεων. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, η άδεια λειτουργίας χορηγείται µε την επιβολή χρηµατικού προστίµου, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 29.
2. Οι άδειες λειτουργίας, που έχουν εκδοθεί για ορισµένη χρονική διάρκεια, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους.
Κατά τη διάρκεια της ισχύος τους εφαρµόζονται οι διατάξεις που
ίσχυαν κατά το χρόνο της έκδοσής τους. Αιτήµατα για την ανανέωσή τους εξετάζονται ως αιτήµατα για τη συνέχιση λειτουργίας της δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση
διατηρεί οικονοµική και παραγωγική δραστηριότητα και χορηγούνται νέες άδειες λειτουργίας µε αόριστη χρονική διάρκεια
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40.
3. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας δραστηριότητας,
για την οποία υπάρχει ήδη σε ισχύ άδεια εγκατάστασης, η οποία
και εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
θα εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά
την έκδοση της άδειας εγκατάστασης.
4. Δραστηριότητες των οποίων η εγκατάσταση, η λειτουργία,
ο εκσυγχρονισµός, η επέκταση, η µετεγκατάσταση, η συγχώνευση ή ο διαχωρισµός έγιναν κατά παράβαση των διατάξεων
του ν. 3325/2005 (Α’ 68 ), αλλά συνάδουν µε τις διατάξεις των
άρθρων 17 έως 40 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων, µπορούν πλέον να εφοδιάζονται µε ενιαία άδεια
εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας.
5. Για τις δραστηριότητες, για τις οποίες η λειτουργία τους δεν
είναι συµβατή µε τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29.
6. Για τις δραστηριότητες χαµηλής όχλησης, οι οποίες κατά
το χρόνο ίδρυσής τους δεν απαλλάσσονταν από την υποχρέωση
εφοδιασµού τους µε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας και
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ταυτόχρονα η εγκατάσταση και η λειτουργία τους δεν απαγορευόταν από σχετικές διατάξεις, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 19, εφόσον δεν έχει διακοπεί οριστικά η λειτουργία τους.
7. Δραστηριότητες που απαλλάσσονταν κατά το χρόνο ίδρυσής τους από την υποχρέωση εφοδιασµού τους µε άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας και δεν ίσχυαν διατάξεις που
απαγόρευαν την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους, εξακολουθούν να απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασµού µε τις
ως άνω άδειες, ανεξάρτητα από τον φορέα της εκµετάλλευσής
τους, εφόσον δεν έχει διακοπεί οριστικά η λειτουργία της δραστηριότητας υπό την οικονοµική της έννοια και η εγκατεστηµένη
ισχύς του µηχανολογικού εξοπλισµού δεν έχει ξεπεράσει τα είκοσι δύο KW κινητήριας ή τα πενήντα KW θερµικής ισχύος. Εάν
συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, αλλά από τη λειτουργία
των µονάδων αυτών προκαλούνται δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή οχλήσεις στους περιοίκους, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29.
Εάν οι µονάδες αυτές, λόγω εκσυγχρονισµού του µηχανολογικού τους εξοπλισµού, έχουν υπερβεί τα είκοσι δύο KW κινητήριας ή τα πενήντα KW θερµικής ισχύος, µπορούν να
εφοδιάζονται µε ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
8. Εργαστήρια τα οποία κατά την έκδοση του παρόντος νόµου
έχουν εφοδιαστεί µε Ειδική Δήλωση ή άδεια λειτουργίας ή απαλλάσσονταν από την υποχρέωση εφοδιασµού δυνάµει των διατάξεων του ν. 3325/2005, εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ως
εργαστήρια.
9. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 11 του άρθρου
20, εφαρµόζεται η 13727/724/2003 (Β’ 1087) κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων.
10. Τα προεδρικά διατάγµατα και οι υπουργικές αποφάσεις,
που έχουν εκδοθεί µε βάση καταργούµενες µε τον παρόντα νόµο
διατάξεις του ν. 3325/2005, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την
έκδοση των αντίστοιχων προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από το νόµο αυτόν. Ειδικότερα, µέχρι να καθιερωθούν σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
36 οι ειδικοί, κατά κλάδο δραστηριότητας και είδος τόπου εγκατάστασης, περιβαλλοντικοί όροι για τα επαγγελµατικά εργαστήρια και τις λοιπές µεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες,
οι εν λόγω µονάδες θα υποβάλουν την προβλεπόµενη από το ν.
3010/2002 ΜΠΕ. Επιπλέον, όσον αφορά τα άρθρα του ν.
3325/2005 και κυρίως το δεύτερο µέρος αυτού που δεν καταργούνται: α) όπου γίνεται παραποµπή στην παρ. 1β και στην παρ.
1γ του άρθρου 2, εφαρµόζεται το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και
4, β) όπου γίνεται παραποµπή στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 νοείται το άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος,
γ) όπου γίνεται παραποµπή στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 4 εφαρµόζονται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 20, δ)
όπου γίνεται παραποµπή στο άρθρο 24, εφαρµόζεται το άρθρο
29 του παρόντος και ε) όπου γίνεται παραποµπή στις διατάξεις
του πρώτου Μέρους, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17
έως 40 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 40
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
α) Το άρθρο 2 πλην της παρ.2, το άρθρο 3, το άρθρο 4 πλην
των παραγράφων 6, 7, 8 περίπτωση β’ και 9, το άρθρο 5, το
άρθρο 6 πλην των παραγράφων 1, 2 και 7, το άρθρο 10 πλην της
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παρ. 8, τα άρθρα 11 έως 13 και τα άρθρα 24 έως 26 του ν.
3325/2005.
β) Κάθε άλλη διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος.
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΟΡΙΣΜΟΙ-ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 41
Ορισµοί
1. Επιχειρηµατικό Πάρκο (ΕΠ) είναι ένα οργανικά ολοκληρωµένο σύνολο δοµών, υπηρεσιών και υποδοµών που ιδρύεται και
λειτουργεί για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του άρθρου
43. Τα ΕΠ διακρίνονται στους παρακάτω τύπους:
α. Επιχειρηµατικό Πάρκο Τύπου Α’: είναι ο χώρος που καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδοµείται και οργανώνεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, για να λειτουργήσει ως
χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων κάθε βαθµού όχλησης.
β. Επιχειρηµατικό Πάρκο Τύπου Β’: είναι ο χώρος που καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδοµείται και οργανώνεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, για να λειτουργήσει ως
χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων µέσης και χαµηλής όχλησης.
γ. Επιχειρηµατικό Πάρκο Τύπου Γ’: είναι ο χώρος που καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδοµείται και οργανώνεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, για να λειτουργήσει ως
χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων χαµηλής όχλησης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 43,
καθώς και δραστηριοτήτων που δεν υπάγονται σε συγκεκριµένη
κατηγορία όχλησης.
δ. Επιχειρηµατικό Πάρκο Ειδικού Τύπου: είναι ο χώρος που καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδοµείται και οργανώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, για να
λειτουργήσει αποκλειστικά ως χώρος υποδοχής επιχειρήσεων
ειδικών κλάδων, όπως:
αα. ΕΠ που καταλαµβάνουν δραστηριότητες του ίδιου ή συναφούς κλάδου,
ββ. τεχνοπόλεις, ήτοι χώροι, όπου εγκαθίστανται επιχειρηµατικές δραστηριότητες νέας και υψηλής τεχνολογίας, ερευνητικές
και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα περιβάλλοντος,
γγ. ΕΠ περιβαλλοντικού χαρακτήρα και πράσινης επιχειρηµατικότητας: είναι ο χώρος που σχεδιάζεται, λειτουργεί και φιλοξενεί επιχειρηµατικές δραστηριότητες παραγωγής βιοκαυσίµων
και µονάδες ανακύκλωσης, σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου
ανάπτυξης.
ε. Επιχειρηµατικό Πάρκο Εξυγίανσης (ΕΠΕ): είναι ένα ΕΠ το
οποίο καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδοµείται και οργανώνεται
για την περιβαλλοντική εξυγίανση περιοχών, όπου υφίσταται
άτυπη βιοµηχανική συγκέντρωση.
στ. Επιχειρηµατικό Πάρκο Ενδιάµεσου Βαθµού Οργάνωσης
(ΕΠΕΒΟ): είναι ένα ΕΠ το οποίο δεν πολεοδοµείται, καθορίζεται,
οριοθετείται και οργανώνεται σε περιοχές όπου η υφιστάµενη
πολεοδοµική ή χωροταξική νοµοθεσία προβλέπει τον καθορισµό
ζωνών εκτός σχεδίου για την εγκατάσταση βιοµηχανικών δραστηριοτήτων. Η οριοθέτηση ενδιάµεσων υποδοχέων είναι δυνατή
µόνο σε περιοχές που δεν διαθέτουν τη δυναµική για δηµιουργία
ΕΠ άλλων τύπων και οπωσδήποτε εκτός των οκτώ περιοχών ρυθ-

11624

µιστικών σχεδίων του ν. 2508/1997 (Α’ 124) και αφορά δραστηριότητες που προβλέπονται στα Επιχειρηµατικά Πάρκα Τύπου
Β’.
2. Άτυπη βιοµηχανική συγκέντρωση: Περιοχή που παρουσιάζει
αυξηµένη συγκέντρωση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, έλλειψη υποδοµών, πολεοδοµικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα.
3. Χώρος υποδοχής επιχειρήσεων: η έκταση ή η περιοχή που
προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις: α) γενικών ή ειδικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης
ή περιφερειακών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης του ν. 2742/1999 (Α’ 207) είτε β) ρυθµιστικών σχεδίων του άρθρου 2 του ν. 2508/1997 (Α’ 124), Γενικών
Πολεοδοµικών Σχεδίων και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης ή ρυθµίσεων χρήσεων γης και προορίζεται για την
υποδοχή των δραστηριοτήτων του άρθρου 43. Εφόσον στις εν
λόγω εκτάσεις, επιτρέπονται οι δραστηριότητες των άρθρων 5
και 6 του π.δ. της 3/6.3.1987 (Δ’ 166), µε την έκδοση της κοινής
υπουργικής απόφασης του άρθρου 47, µπορούν να αναπτύσσονται κατά περίπτωση οι δραστηριότητες του άρθρου 43.
4. Οργανωµένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών
Δραστηριοτήτων: οι χώροι που έχουν οργανωθεί ή θα οργανωθούν για την υποδοχή των δραστηριοτήτων του παρόντος Μέρους και περιλαµβάνουν ΒΙΠΕ που οργανώθηκαν σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 4458/1965 (Α’ 33), όπως τροποποιήθηκε µε
το ν. 742/1977 (Α’ 319), ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις και
άλλες µορφές Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών
(ΒΕΠΕ), που οργανώθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
2545/1997 (Α’ 254), καθώς και τα Επιχειρηµατικά Πάρκα που οργανώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 εδάφια
α’, β’, γ’, δ’, ε’του παρόντος άρθρου.
5. Ως δραστηριότητες υψηλής, µέσης και χαµηλής όχλησης,
κατά την έννοια του παρόντος, νοούνται οι αναφερόµενες στα
άρθρα 3 και 4 του ν. 1650/1986 (Α’ 160 ) και στις κανονιστικές
πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.
6. Επιχειρηµατικό Σχέδιο: το σύνολο των µελετών για τη σκοπιµότητα και οικονοµική βιωσιµότητα του Επιχειρηµατικού Πάρκου, καθώς και τη συµβατότητα του Επιχειρηµατικού Πάρκου µε
την προστασία του περιβάλλοντος και την επιλογή της θέσης
ανάπτυξης αυτού.
7. Εταιρία ανάπτυξης επιχειρηµατικού πάρκου (ΕΑΝΕΠ): το νοµικό πρόσωπο που έχει τη µορφή ανώνυµης εταιρίας του ν.
2190/1920 (Α’ 37), το οποίο αναλαµβάνει τη σύνταξη και υλοποίηση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου και τη διοίκηση και διαχείριση
του Επιχειρηµατικού Πάρκου µέχρι τη µεταβίβασή της, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
8. Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηµατικού Πάρκου (ΕΔΕΠ): Η εταιρία που δύναται να διαδέχεται την ΕΑΝΕΠ στην διοίκηση και διαχείριση των ΕΠ σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.
9. Κανονισµός Λειτουργίας: το σύνολο των κανόνων που ρυθµίζουν τους όρους λειτουργίας και χρήσης των υφιστάµενων
υποδοµών και των παρεχόµενων υπηρεσιών, τα δικαιώµατα και
υποχρεώσεις των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων, τα τέλη που
επιβάλλονται για την κάλυψη των εξόδων διοίκησης και διαχείρισης και την εκτέλεση των τυχόν απαιτούµενων συµπληρωµατικών υποδοµών και εγκαταστάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η
εύρυθµη λειτουργία του Επιχειρηµατικού Πάρκου, σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες χορηγήθηκε η
Έγκριση Ανάπτυξής του.
10. Έργα υποδοµής: τα δίκτυα οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων, αποχέτευσης όµβριων, τα τηλεπικοινωνιακά
ή ευρυζωνικά δίκτυα, το δίκτυο πυρόσβεσης, το δίκτυο άρδευ-
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σης πρασίνου, τα δίκτυα ηλεκτροφωτισµού, τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, το δίκτυο τηλεθέρµανσης, το δίκτυο φυσικού αερίου,
τα έργα σύνδεσης δικτύων, η µονάδα καθαρισµού αποβλήτων,
οι αγωγοί διάθεσης αποβλήτων και οι αγωγοί τροφοδοσίας
νερού, τα έργα διαµόρφωσης τοπίου, τα συστήµατα ενεργειακής
διαχείρισης, το κτίριο διοίκησης του ΕΠ, το κτίριο για εγκατάσταση δηµοσίων υπηρεσιών και κάθε έργο που προορίζεται για
την εξυπηρέτηση των λειτουργιών των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων ή για την προστασία του περιβάλλοντος.
11. Κοινόχρηστοι χώροι: οι χώροι πρασίνου, οι χώροι πλατειών,
οι χώροι στάθµευσης, οι δρόµοι, τα πεζοδρόµια και οι χώροι
εγκατάστασης των έργων υποδοµής.
12. Κοινόχρηστες εγκαταστάσεις: οι εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται σε κοινόχρηστους χώρους.
13. Κοινωφελείς χώροι, κτίρια και εγκαταστάσεις: οι χώροι, τα
κτίρια και οι εγκαταστάσεις που προορίζονται για την παροχή
κάθε είδους υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων
και των εργαζοµένων, όπως κτίριο διοίκησης, πυροσβεστικός
σταθµός, παιδικοί σταθµοί, εκθετήρια προϊόντων, χώροι για διοργάνωση παρουσιάσεων ή συνεδρίων, χώροι ειδικά διαµορφωµένοι για επαγγελµατική κατάρτιση των εργαζοµένων ή χώροι ή
εγκαταστάσεις για ποιοτικό έλεγχο προϊόντων ή για άλλες παρεµφερείς δραστηριότητες.
14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µπορεί να καθορίζονται και νέες µορφές Επιχειρηµατικών Πάρκων, για τις οποίες έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις του παρόντος Μέρους.
Άρθρο 42
Σκοπός
1. Για την οικονοµική πρόοδο και την επιχειρηµατική ανάπτυξη
της χώρας, στο πλαίσιο εφαρµογής του εθνικού χωροταξικού
σχεδιασµού, την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση
της πράσινης ανάπτυξης και επιχειρηµατικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών αναπτύσσονται και
οργανώνονται Επιχειρηµατικά Πάρκα διαφόρων κατηγοριών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.
2. Η ανάπτυξη των ΕΠ γίνεται για λόγους δηµόσιας ωφέλειας
και αποσκοπεί:
α) στην περιφερειακή ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης,
β) στη βελτίωση των υποδοµών, ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν προβλήµατα αναπτυξιακής υστέρησης και περιβαλλοντικής υποβάθµισης,
γ) στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης,
δ) στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστηµένων
επιχειρήσεων,
ε) στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων πέριξ ή πλησίον των ανωτέρω περιοχών.
3. Το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δια της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας µεριµνά για την
εκπόνηση και εφαρµογή επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας ορίζονται οι βασικές αρχές του εν λόγω επιχειρησιακού σχεδίου, οι περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων της Επικράτειας όπου καθίσταται απαραίτητη η ανάπτυξη ΕΠ, ο αριθµός
και το είδος τους, η δυναµικότητα του καθενός από αυτά και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΚΩΝ
Άρθρο 43
Πεδίο εφαρµογής
1. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 41, στα ΕΠ εγκαθίστανται και ασκούνται:
α) Δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο µέρος.
β) Επιχειρηµατικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και
τριτογενούς τοµέα, µε εξαίρεση τα εµπορικά κέντρα.
γ) Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), αποθήκες
και συγκροτήµατα αποθηκών οι οποίες δεν αποτελούν τµήµατα
των βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.
δ) Δραστηριότητες του ν. 1575/1985 (Α’ 207).
ε) Ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται µε
εφαρµοσµένη βιοµηχανική, ενεργειακή, µεταλλευτική έρευνα, κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων, εργαστήρια παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας
και ποιότητας, καθώς και εγκαταστάσεις που αξιοποιούν ή συνδέονται µε τα αποτελέσµατα των εργασιών των ερευνητικών κέντρων ή των εργαστηρίων, σχολές τεχνικής κατεύθυνσης και
παραρτήµατα πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων.
στ) Θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων.
ζ) Δραστηριότητες υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας των επιχειρήσεων του Επιχειρηµατικού Πάρκου, καθώς
και παραρτήµατα, υποσταθµοί ή υπηρεσιακές µονάδες δηµοσίων
υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., κοινωφελών οργανισµών, υπηρεσίες υγείας, χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί και µονάδες καθαρισµού αποβλήτων.
η) Δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ή και θερµικής
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο,
συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας, µε τις συνοδευτικές υποδοµές τους (γραµµές µεταφοράς και διανοµής και εγκαταστάσεις τροφοδοσίας µε καύσιµα).
2. Στα Επιχειρηµατικά Πάρκα οι δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο Μέρος, καταλαµβάνουν τουλάχιστον το εξήντα
τοις εκατό (60%) της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του Επιχειρηµατικού Πάρκου. Μετά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του
ΕΠ µε τροποποίηση της απόφασης έγκρισης ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου, ύστερα από υποβολή εκ νέου τροποποιηµένων των αντίστοιχων δικαιολογητικών του άρθρου 46,
επιτρέπεται η άρση του περιορισµού αυτής της παραγράφου.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία τήρησης των πιο
πάνω ορίων από την ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ, ο τρόπος, οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία µεταβολής τους, οι συνέπειες µη τήρησής τους
και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Ο περιορισµός της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρµογή σε Επιχειρηµατικά Πάρκα Ειδικού
Τύπου.
3. Σε ΕΠ τύπου Γ’ επιτρέπεται η µετεγκατάσταση δραστηριοτήτων µέσης όχλησης, εφόσον δεν υπάρχει στην ίδια περιφερειακή ενότητα ΕΠ που να µπορεί να φιλοξενήσει τέτοιες
δραστηριότητες ή δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος σε υφιστάµενο
ΕΠ τέτοιου τύπου. Η παραπάνω µετεγκατάσταση δραστηριοτήτων επιτρέπεται µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού εµβαδού των οικοδοµικών τετραγώνων του ΕΠ και µόνο
σε διακριτές ζώνες που προβλέπονται από την εγκεκριµένη πολεοδοµική µελέτη. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προηγουµένως τήρηση της διαδικασίας προκαταρκτικής περιβαλλοντικής
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εκτίµησης και αξιολόγησης και έκδοση σχετικής θετικής γνωµοδότησης από την αρµόδια αρχή βάσει των διατάξεων της κοινής
απόφασης Η.Π.11014/703/ Φ104/2003 των Υπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών, Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων
(Β’ 332).
4. Νοµίµως λειτουργούσες δραστηριότητες, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος και προϋφίστανται σε
εδαφικές εκτάσεις που καθορίζονται ως ΕΠ επιτρέπεται να λειτουργούν εντός του ΕΠ, οφείλουν όµως να συµµορφώνονται το
αργότερο µέχρι την έκδοση της απόφασης του άρθρου 53 παράγραφος 3, µε τους όρους του κανονισµού λειτουργίας του
Επιχειρηµατικού Πάρκου, που προβλέπονται στο άρθρο 59. Κατ’
εξαίρεση, νοµίµως λειτουργούσες επιχειρήσεις που ανήκουν
στην κατηγορία υψηλής όχλησης επιτρέπεται να λειτουργούν
στο δηµιουργούµενο ΕΠ, εφόσον αυτό είναι τύπου Β’. Σε δηµιουργούµενο ΕΠ τύπου Γ’ επιτρέπεται να εξακολουθούν να λειτουργούν µόνον εάν ανήκουν στην κατηγορία µέσης ή χαµηλής
όχλησης. Όλες όµως οφείλουν να συµµορφώνονται κατά τα
λοιπά µε τους όρους του κανονιστικού πλαισίου και του Κανονισµού Λειτουργίας του Επιχειρηµατικού Πάρκου µέσα στην παραπάνω προθεσµία.
Άρθρο 44
Χώροι οργάνωσης Επιχειρηµατικών Πάρκων
1. Τα Επιχειρηµατικά Πάρκα των περιπτώσεων α’- δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 41 αναπτύσσονται σε χώρους υποδοχής επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 41 παράγραφος
3.
2. H οργάνωση Επιχειρηµατικών Πάρκων σε χώρους που προστατεύονται από την κείµενη νοµοθεσία, όπως εντός ζώνης προστασίας αρχαιολογικών χώρων, τόπων προστατευµένων από τις
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την πολιτιστική κληρονοµιά και το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και δασικές εκτάσεις, όπως αυτά ορίζονται από τις οικείες διατάξεις, ενεργείται
µόνον εφόσον επιτρέπεται από τη νοµοθεσία αυτή και υπόκειται
στους περιορισµούς που θέτουν οι σχετικές διατάξεις.
Ειδικότερα, σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000,
στις οποίες περιλαµβάνονται οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας
(Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, η οργάνωση ΕΠ ενεργείται µόνον εφόσον επιτρέπεται από τα νοµικά καθεστώτα προστασίας τους και υπό τους όρους και προϋποθέσεις
που θεσπίζουν τα καθεστώτα αυτά. Δεν επιτρέπεται η οργάνωση
ΕΠ στους οικότοπους προτεραιότητας, στις περιοχές απόλυτης
προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις των
άρθρων 19 παράγραφοι 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986, όπως
εκάστοτε ισχύει, καθώς επίσης και στους πυρήνες εθνικών δρυµών, στα διατηρητέα µνηµεία της φύσης και στα τοπία ιδιαίτερου
φυσικού κάλους.
3. Το ΕΠ προορίζεται, αποκλειστικά, για την εξυπηρέτηση των
σκοπών ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού Πάρκου και οι υποδοµές
του απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτο
χωρίς την άδεια της ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 49. Για το σκοπό αυτόν η ΕΑΝΕΠ ή
ΕΔΕΠ υποχρεούται να τοποθετεί στις εισόδους της οριοθετηµένης περιοχής του ΕΠ διακριτή σήµανση που να υποδηλώνει της
ύπαρξη οργανωµένου υποδοχέα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
4. Η ελάχιστη έκταση για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία
ΕΠ ορίζεται σε 150 στρέµµατα για ΕΠ τύπου Α’, σε 100 στρέµµατα για ΕΠ τύπου Β’ και σε 50 στρέµµατα για ΕΠ Τύπου Γ’ και

11626

για ΕΠ Ειδικού Τύπου.
5. Η έκταση στην οποία δηµιουργείται το ΕΠ µπορεί να διακόπτεται από οδικά δίκτυα, εφόσον εξασφαλίζεται η λειτουργική
ενότητά του και η ασφάλεια της κυκλοφορίας. Δηµοτικοί, κοινοτικοί και αγροτικοί δρόµοι µπορούν να ενσωµατωθούν στην
έκταση του υποδοχέα, εφόσον αυτό δεν δηµιουργεί κυκλοφοριακά προβλήµατα.
6. Ο χώρος που προορίζεται για την ανάπτυξη ΕΠ πρέπει να
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να είναι κατάλληλος για
το αντίστοιχο είδος του ΕΠ. Για την καταλληλότητα λαµβάνονται
υπόψη οι υφιστάµενες νόµιµες δραστηριότητες, β) να είναι ευχερής η µεταφορά πρώτων υλών και εµπορευµάτων, γ) να µην
υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος για πληµµύρες ή άλλες φυσικές καταστροφές και δ) να υπάρχει προσβασιµότητα στα οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και λοιπά δίκτυα. Επίσης πρέπει να
πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
για τη Βιοµηχανία.
7. Σε περιοχές για τις οποίες δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία
ίδρυσης και οργάνωσης του παρόντος νόµου, απαγορεύεται η
χρήση του όρου «Επιχειρηµατικό Πάρκο» ή οποιασδήποτε ξενόγλωσσης απόδοσής του και η τοποθέτηση της διακριτικής σήµανσης της παραγράφου 3 µε αυτό το περιεχόµενο. Όποιος µε
πρόθεση παραβαίνει τη διάταξη αυτής της παραγράφου τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης έως δώδεκα µήνες.
Άρθρο 45
Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ)
1. Η πρωτοβουλία ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου ανήκει
σε Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), η
οποία έχει τη νοµική µορφή της ανώνυµης εταιρίας σύµφωνα µε
τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α’ 37), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
2. Σκοπός της ΕΑΝΕΠ είναι η ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πάρκου για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων του άρθρου 43
και η διοίκηση και διαχείρισή του µέχρι τη µεταβίβασή της σύµφωνα µε το άρθρο 58.
3. Στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ µπορεί να µετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται µε την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’28),
πριν την τροποποίηση αυτού µε το άρθρο 1 του ν. 3812/2009
(Α’234), συνεταιρισµοί, νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα ή
κοινοπραξίες αυτών, αυτοτελώς ή ως µέλη ενώσεών τους, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού,
σύνδεσµοι αυτών, δηµοτικές και περιφερειακές επιχειρήσεις και
κοινοπραξίες αυτών, το Ελληνικό Δηµόσιο και τα επιµελητήρια
(ως Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.). Σε κάθε περίπτωση στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ µπορεί να µετέχουν κύριοι ιδιοκτησιών γης
της προτεινόµενης έκτασης και επιχειρήσεις εγκατεστηµένες
µέσα στην έκταση του Επιχειρηµατικού Πάρκου κατά τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 54.
4. Η ΕΑΝΕΠ είναι ειδικού σκοπού και το µετοχικό της κεφάλαιο
δεν µπορεί να είναι κατώτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του
εγκεκριµένου προϋπολογισµού των έργων υποδοµής, όπως περιγράφονται στα σχέδια που περιλαµβάνονται στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο και προβλέπονται στην υποπερίπτωση ββ’ της
περίπτωσης γ’ και στις περιπτώσεις δ’και ε’ της παραγράφου 5
του άρθρου 46, από το οποίο το µισό τουλάχιστον σε µετρητά.
Αν ο προϋπολογισµός των έργων υποδοµής αυξηθεί µε απόφαση
τροποποίησης της απόφασης του άρθρου 47 παράγραφος 1, η
εταιρεία υποχρεούται σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου για
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την κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού. Η ΕΑΝΕΠ υποχρεούται να
υποβάλει στην αρµόδια διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, µέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του άρθρου 47 παράγραφος 1, βεβαίωση κατάθεσης του πιο πάνω ποσού σε τραπεζικό
λογαριασµό. Παράταση αυτής της προθεσµίας χορηγείται µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας Διεύθυνσης της
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας.
Άρθρο 46
Διασφάλιση έκτασης - Διαδικασία ίδρυσης Απαιτούµενα δικαιολογητικά
1. Για την ίδρυση του Επιχειρηµατικού Πάρκου η ΕΑΝΕΠ πρέπει να έχει διασφαλίσει σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα πέντε
τοις εκατό (55%) την έκταση που θα καταλάβει το ΕΠ.
Ως διασφάλιση της έκτασης νοείται η κυριότητα της ΕΑΝΕΠ ή
η συναίνεση των ιδιοκτητών γης για τη δηµιουργία του Επιχειρηµατικού Πάρκου και επί της τεχνοοικονοµικής µελέτης σκοπιµότητας - βιωσιµότητας και του σχεδίου κανονισµού λειτουργίας
και σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, ώστε να
καλύπτεται συνολικά το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) της
απαιτούµενης έκτασης.
2. Εφόσον η ΕΑΝΕΠ έχει διασφαλίσει το ογδόντα τοις εκατό
(80 %) της έκτασης που θα καταλάβει το Επιχειρηµατικό Πάρκο
και της χορηγηθεί η έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου, για το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής έκτασης που ανήκει σε τρίτους ιδιοκτήτες γης, µπορεί να
εφαρµόζεται η διαδικασία των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2882/2001, υπέρ και µε δαπάνες
της ΕΑΝΕΠ, για λόγους δηµόσιας ωφέλειας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί τουλάχιστον δίµηνη διαπραγµάτευση µε
τους προσδιορισµένους ιδιοκτήτες, προκειµένου να διασφαλίσει
την έγγραφη συναίνεσή τους κατά τα ανωτέρω και αυτή έχει
αποβεί ατελέσφορη. Για τη συντέλεση της δίµηνης διαπραγµάτευσης η ΕΑΝΕΠ υποχρεούται να απευθύνει δηµόσια πρόσκληση
στο σύνολο των ιδιοκτητών γης της προτεινόµενης έκτασης. Η
δηµόσια πρόσκληση αναρτάται στο δηµοτικό κατάστηµα της περιοχής και στην ιστοσελίδα του οικείου Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού.
Η πρόσκληση για διαπραγµάτευση µπορεί να απευθύνεται και µε
εξώδικο. Στην περίπτωση αυτή, συντάσσεται µε µέριµνα της
ΕΑΝΕΠ σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από το νόµιµο
εκπρόσωπο της ΕΑΝΕΠ και ακολούθως υποβάλλεται στην αρµόδια Διεύθυνση της ΓΓΒ.
3. Για τη σύνδεση µε εξωτερικές υποδοµές δύναται να συνιστώνται δουλείες, όπου αυτό απαιτείται.
4. Εάν εντός των ορίων του Επιχειρηµατικού Πάρκου εµπίπτει
τουλάχιστον το ήµισυ της εκτάσεως της ίδιας ιδιοκτησίας, η
ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ µπορεί να εντάξει στη συνολική έκταση του
Επιχειρηµατικού Πάρκου και την υπόλοιπη έκταση της ιδιοκτησίας αυτής, µε την προϋπόθεση ότι το εναποµείναν εκτός ΕΠ
τµήµα δεν είναι άρτιο και επιτρέπουν οι χρήσεις γης ένταξή του
στο ΕΠ.
5. Για την ίδρυση του Επιχειρηµατικού Πάρκου, υποβάλλεται
στην αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
αίτηση από την ενδιαφερόµενη εταιρία, η οποία συνοδεύεται από
Επιχειρηµατικό Σχέδιο που περιλαµβάνει ιδίως:
α) Τεχνοοικονοµική µελέτη σκοπιµότητας - βιωσιµότητας, η
οποία συντάσσεται βάσει των µελετών που προβλέπονται στις
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περιπτώσεις β’ και γ’.
β) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, στην οποία τεκµηριώνεται η
προτεινόµενη θέση και η συµβατότητα µε τις χρήσεις γης της
γύρω περιοχής του ΕΠ.
γ) Μελέτη τεχνικής οργάνωσης της προτεινόµενης έκτασης,
όπου καταγράφονται:
αα. η χωροταξική κατανοµή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του Επιχειρηµατικού Πάρκου µε στόχο τη διάταξή τους
κατά κατηγορία ή είδος δραστηριοτήτων, ώστε η ανάπτυξη της
µιας να µην εµποδίζει ή να µην παρενοχλεί την ανάπτυξη της
άλλης και να ευνοείται η δηµιουργία και η αξιοποίηση κοινόχρηστων υποδοµών, καθώς και η συνεργασία και δικτύωση των επιχειρήσεων,
ββ. σχέδιο διάταξης και περιγραφής των έργων υποδοµής, των
κοινόχρηστων χώρων, καθώς και των χώρων παροχής κοινωφελών υπηρεσιών του Επιχειρηµατικού Πάρκου,
γγ. εκτίµηση του κόστους των εν λόγω έργων.
δ) Τεχνικές προµελέτες των έργων υποδοµής, στις οποίες ενσωµατώνονται προµελέτες των απαιτούµενων έργων εξωτερικής
υποδοµής, και το εκτιµώµενο κόστος των τελευταίων.
ε) Σχέδια, όπου αποτυπώνονται οι τυχόν υφιστάµενες εξωτερικές υποδοµές και δίκτυα και τα τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα
έργα υποδοµής και η σύνδεση µε αυτά.
στ) Έγγραφα και στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η εταιρία έχει διασφαλίσει την απαιτούµενη έκταση σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
ζ) Σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας του ΕΠ.
η) Στην περίπτωση του άρθρου 52 παράγραφο 9, Πολεοδοµική
Μελέτη.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο της
αίτησης και των µελετών σκοπιµότητας - βιωσιµότητας και τεχνικής οργάνωσης και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν, τα
ελάχιστα έργα υποδοµής που απαιτούνται για να λειτουργήσει
το ΕΠ και οι προδιαγραφές που αυτά πρέπει να πληρούν, τα
απαιτούµενα παράβολα και τα ποσά αυτών, η διαδικασία της εξέτασης της αίτησης και του σχετικού φακέλου, τα όργανα, τα ειδικότερα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησής τους, οι σχετικές
προθεσµίες, οι προδιαγραφές, ο τύπος και το περιεχόµενο των
πολεοδοµικών και εν γένει τεχνικών µελετών και τα έγγραφα που
τις συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 47
Έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και των συναρµόδιων Υπουργών εγκρίνεται η ανάπτυξη
του Επιχειρηµατικού Πάρκου.
2. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από γνωµοδότηση του
κατά τόπον αρµόδιου Περιφερειακού Συµβουλίου και των Εκτελεστικών Επιτροπών των Οργανισµών Ρυθµιστικών Σχεδίων για
τις περιοχές αρµοδιότητάς τους και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η προθεσµία για τη γνωµοδότηση του
Περιφερειακού Συµβουλίου και του αρµόδιου Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου είναι σαράντα πέντε (45) ηµέρες από τη λήψη
επί αποδείξει του σχετικού φακέλου. Με την άπρακτη παρέλευση
της ανωτέρω προθεσµίας τεκµαίρεται σιωπηρή αποδοχή όσων
διαλαµβάνονται στους σχετικούς φακέλους από τα ως άνω γνωµοδοτικά όργανα και η απόφαση έγκρισης της ανάπτυξης του
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ΕΠ εκδίδεται χωρίς προηγούµενη γνωµοδότηση.
3. Σε κάθε περίπτωση η πιο πάνω κοινή υπουργική απόφαση
εκδίδεται, ύστερα από κοινή σύσκεψη των αρµόδιων υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, και σύνταξη σχετικού πρακτικού σε προθεσµία εβδοµήντα πέντε (75)
ηµερών από την υποβολή της αίτησης στην αρµόδια Διεύθυνση
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αν ο φάκελος είναι πλήρης, άλλως από την ηµέρα που θα καταστεί ο φάκελος πλήρης
µε την προσκόµιση των ελλειπόντων δικαιολογητικών.
4. Για την Έγκριση Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου λαµβάνονται υπόψη:
α. η τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 44, 45 και 46,
β. η σκοπιµότητα και βιωσιµότητα του έργου, ιδιαίτερα ως
προς την τεκµηρίωση των προοπτικών προσέλκυσης επιχειρήσεων, και η συµβολή του στην τοπική και εθνική οικονοµία,
γ. το ύψος του κόστους ανάπτυξης, ο βαθµός τεκµηρίωσης
αυτού, οι τεχνικές δυσχέρειες για την έγκαιρη ολοκλήρωση των
απαιτούµενων πρόσθετων εξωτερικών υποδοµών και η ικανότητα
της ΕΑΝΕΠ και των µετόχων της να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού
Πάρκου.
5. H απόφαση Έγκρισης Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου
περιλαµβάνει, ειδικότερα, τα εξής:
α. Τον ορισµό της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου.
β. Τη θέση, την έκταση και τα όρια του Επιχειρηµατικού Πάρκου µε αναφορά σε τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:5.000
και 1:10.000 µε συντεταγµένες κορυφών, βασιζόµενες στο
Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87, όπως αυτό
ισχύει.
γ. Τον τύπο του Επιχειρηµατικού Πάρκου και τις κατηγορίες
επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν.
δ. Τα προβλεπόµενα έργα υποδοµής, τους κοινόχρηστους και
κοινωφελείς χώρους και τα απαιτούµενα έργα εξωτερικής υποδοµής, καθώς και τον εκτιµώµενο προϋπολογισµό τους.
ε. Το χρονοδιάγραµµα οργάνωσης και λειτουργίας του Επιχειρηµατικού Πάρκου.
στ. Τους ειδικότερους όρους και τα ειδικότερα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από την ίδρυση και τη λειτουργία του
Επιχειρηµατικού Πάρκου.
ζ. Την έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας του ΕΠ.
η. Στην περίπτωση του άρθρου 52 παράγραφος 9, την έγκριση
της Πολεοδοµικής Μελέτης.
θ. Την πρόβλεψη υλοποίησης της ανάπτυξης και λειτουργίας
του ΕΠ σε δύο φάσεις, κατά τα προβλεπόµενα στο τρίτο εδάφιο
της παραγράφου 3 του άρθρου 53.
6. Μετά την έκδοση της απόφασης Έγκρισης Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου και µέχρι την έκδοση της απόφασης µε την
οποία διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδοµής του
άρθρου 53 παράγραφος 3, αναστέλλεται η έκδοση οικοδοµικών
αδειών και η εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών µέσα στα όρια του
Επιχειρηµατικού Πάρκου, πλην εκείνων που απαιτούνται για την
κατασκευή των έργων υποδοµής που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης. Κατ’ εξαίρεση, για τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις στα όρια του ΕΠ πριν από την ίδρυσή του, επιτρέπεται κατά
τη σχετική κείµενη νοµοθεσία να εκδίδονται οικοδοµικές άδειες
ή να δοθεί συνέχιση στην εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών
ύστερα από γραπτή έγκριση της ΕΑΝΕΠ που αποστέλλεται στο
αρµόδιο πολεοδοµικό γραφείο.
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7. Η µεταβολή της έκτασης και των ορίων του Επιχειρηµατικού
Πάρκου, καθώς και των λοιπών δεδοµένων ίδρυσης και λειτουργίας αυτού, µετά την έγκριση ανάπτυξής του, επιτρέπεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, σύµφωνα
µε τη διαδικασία των άρθρων 46 και 47, µε την προϋπόθεση ότι
η χρήση γης δεν απαγορεύει την επέκταση ή µεταβολή της έκτασης του Επιχειρηµατικού Πάρκου.
Για µεταβολές που αφορούν συνολικά σε έκταση γης µικρότερη από το δεκαπέντε τοις εκατό (15 %) της αρχικής έκτασης
και για ήσσονος σηµασίας µεταβολές των λοιπών δεδοµένων
ίδρυσης και λειτουργίας των ΕΠ, δεν απαιτείται η εκ νέου προσκόµιση των µελετών και στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο
46, αλλά µόνο η τοπογραφική αποτύπωση της έκτασης και η τεκµηρίωση µε τα αντίστοιχα στοιχεία και δικαιολογητικά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου αυτού και η χρήση γης είναι
συµβατή µε την ανάπτυξη του Επιχειρηµατικού Πάρκου. Η ρύθµιση αυτή ισχύει για µια µόνο φορά. Σε περίπτωση νέας αύξησης
της συνολικής έκτασης του ΕΠ, έστω και αν αυτή είναι πάλι µικρότερη του δεκαπέντε τοις εκατό (15%), ακολουθείται κανονικά
η διαδικασία των άρθρων 46 και 47.
8. Η απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού Πάρκου της παραγράφου 1 επέχει: α) θέση θετικής γνωµοδότησης
επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης, καθώς και β) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το ΕΠ
κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
9. Αν περισσότερες από µία ενδιαφερόµενες εταιρείες που
πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 45 υποβάλουν αιτήσεις για ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πάρκου στην ίδια περιοχή ή σε περιοχή
µε επικαλυπτόµενα τµήµατα αυτής, εγκρίνεται η πρόταση η
οποία έχει υποβληθεί πρώτη στην Υπηρεσία και περιλαµβάνει
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά το νόµο και τις σχετικές
κανονιστικές διατάξεις.
10. Ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πάρκου µπορεί να γίνει µε Σύµπραξη Ιδιωτικού και Δηµόσιου Τοµέα, εφόσον πληρούνται οι
απαραίτητες προϋποθέσεις του ν. 3389/ 2005 (Α’ 232).
Άρθρο 48
Θέµατα κυριότητας χώρων και υποδοµών
1. Μέχρι την υπογραφή της σύµβασης µεταβίβασης της διαχείρισης του άρθρου 58, οι εκτάσεις που προέρχονται από εισφορά σε γη περιέρχονται στην αποκλειστική κατοχή και
κυριότητα της ΕΑΝΕΠ, για να δηµιουργηθούν οι κοινόχρηστοι
και κοινωφελείς χώροι, καθώς και κτίρια και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις που κρίνονται αναγκαίες για τη λειτουργία του ΕΠ.
2. Με την απόφαση έγκρισης της σύµβασης µεταβίβασης της
διαχείρισης του άρθρου 58, οι κοινόχρηστοι χώροι και κοινωφελείς χώροι και εγκαταστάσεις, οι οποίοι έχουν προκύψει από εισφορά σε γη, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 περίπτωση
γ’ και 5 του άρθρου 52 περιέρχονται υποχρεωτικά µε σύµβαση
που περιβάλλεται τον τύπο συµβολαιογραφικού εγγράφου άνευ
ανταλλάγµατος στην κυριότητα της ΕΔΕΠ.
Άρθρο 49
Χρήση αιγιαλού και παραλίας
1. Για την πραγµατοποίηση των σκοπών του Επιχειρηµατικού
Πάρκου επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση στην ΕΑΝΕΠ της
χρήσης αιγιαλού και παραλίας και του δικαιώµατος εκτέλεσης,
χρήσης και εκµετάλλευσης λιµενικών έργων ή επέκτασης, ήδη

υφιστάµενων στην περιοχή, λιµενικών εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση γίνεται για χρονικό διάστηµα µέχρι πενήντα (50) χρόνια
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Οικονοµικών και Θαλάσσιων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας και µε καταβολή εύλογου ανταλλάγµατος. Για
την εκτέλεση των έργων στον αιγιαλό ή στην παραλία τηρείται η
διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α’ 285),
καθώς και οι συναφείς ρυθµίσεις του Γενικού και των Ειδικών
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης και
των αντίστοιχων Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων. Με την
ίδια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα
προσδιορισµού του ανταλλάγµατος και κάθε σχετικό θέµα.
2. Η ΕΑΝΕΠ µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εθνικής ανάγκης έχει
το δικαίωµα της αποκλειστικής και µε αντάλλαγµα χρήσης της
ζώνης αιγιαλού και παραλίας που της παραχωρείται µε την ως
άνω διαδικασία για την κατασκευή λιµενικών έργων, που εκτελεί
ύστερα από άδεια των αρµόδιων αρχών. Στην περίπτωση που τα
λιµενικά έργα εµπεριέχουν πρόσχωση θαλάσσιου χώρου, µετά
την ολοκλήρωσή τους κινείται η διαδικασία επανακαθορισµού
των οριογραµµών αιγιαλού-παραλίας και το γήπεδο που δηµιουργείται καταγράφεται ως δηµόσιο κτήµα. Το εν λόγω δηµόσιο
κτήµα, εφόσον η ΕΑΝΕΠ το επιθυµεί, µπορεί να παραχωρείται
κατά χρήση ή να εκµισθώνεται απευθείας σε αυτήν. Το αντάλλαγµα χρήσης ή το µίσθωµα καθορίζονται από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία και ανταποκρίνονται στις τρέχουσες µισθωτικές
αξίες της περιοχής.
3. Η µε οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους της παραχωρούµενης προς την ΕΑΝΕΠ έκτασης αιγιαλού, παραλίας και λιµενικών έργων επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, εφόσον η χρήση
αυτή επιβάλλεται για λόγους εθνικής οικονοµίας ή δηµόσιας
ωφέλειας και δεν παρεµποδίζεται η οµαλή λειτουργία του Επιχειρηµατικού Πάρκου.
Άρθρο 50
Ελεύθερες Ζώνες – Ελεύθερες Αποθήκες
Στα Επιχειρηµατικά Πάρκα ή σε τµήµατα αυτών µπορεί µε
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να συνιστώνται Ελεύθερες Ζώνες ή
να αναγνωρίζονται Ελεύθερες Αποθήκες ή Τελωνειακές Αποθήκες ή Χώροι Προσωρινής Αποθήκευσης, η ίδρυση και λειτουργία
των οποίων διέπεται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας.
Άρθρο 51
Επιχορήγηση έργων υποδοµής Επιχειρηµατικών
Πάρκων
1. Η ίδρυση και οργάνωση όλων των κατηγοριών των Επιχειρηµατικών Πάρκων του παρόντος νόµου ως και η συµπλήρωση
ή αναβάθµιση των υποδοµών των υφιστάµενων Οργανωµένων
Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων, θεωρείται παραγωγική επένδυση, αντιµετωπίζεται ως επένδυση που ακολουθεί τα αποτελέσµατα της οικείας νοµοθεσίας,
ιδίως των νόµων 3614/2007 (Α’267) και 3908/2011 (Α’8), όπως
εκάστοτε ισχύουν, περί χορήγησης ενισχύσεων για την προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την περιφερειακή σύγκλιση και δύναται να επιχορηγείται από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, είτε η επιχορήγηση καλύπτεται από εθνικούς πόρους είτε από πόρους της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης είτε από οποιαδήποτε µορφή χρηµατοδότησης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, η απαιτούµενη προς τούτο αίτηση και τα
σχετικά δικαιολογητικά, το ύψος και η διαδικασία της επιχορήγησης, τα κριτήρια αξιολόγησης, τα όργανα αξιολόγησης και
ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των επιχορηγούµενων έργων, οι όροι και η διαδικασία εκταµίευσης της
επιχορήγησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα που αφορά τη
χρηµατοδότηση όλων των κατηγοριών των ΕΠ, καθώς και τους
υφιστάµενους Οργανωµένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων για τη συµπλήρωση και αναβάθµιση των υποδοµών τους.
3. Με όµοια απόφαση συνιστάται επταµελής γνωµοδοτική επιτροπή, που εισηγείται το ύψος των επιλέξιµων δαπανών, το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του έργου και κάθε άλλη συναφή
πρόταση για την έκδοση της απόφασης επιχορήγησης. Με την
απόφαση αυτή καθορίζονται τα µέλη της επιτροπής, οι αρµοδιότητες, τα διαδικαστικά θέµατα λειτουργίας της και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.
4. Η επιχορήγηση εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής της παραγράφου 3. Με την απόφαση
αυτή καθορίζονται το ύψος των δαπανών που γίνονται δεκτές ως
επιλέξιµες στο πλαίσιο της παραγράφου 6 και αναγράφονται οι
όροι και το ποσοστό της επιχορήγησης.
5. Για την έκδοση της απόφασης έγκρισης επιχορήγησης, η
ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια Διεύθυνση της
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, η οποία συνοδεύεται από την
απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του άρθρου 47 ή 57 κατά περίπτωση και τα απαιτούµενα στοιχεία του φακέλου επικαιροποιηµένα.
6. Επιλέξιµες δαπάνες είναι οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται από την ηµεροµηνία που ορίζει η απόφαση της παραγράφου
2 και αφορούν:
α) στην εκπόνηση µελετών και σχεδίων υποδοµών,
β) στην εκπόνηση της πολεοδοµικής µελέτης και της πράξης
εφαρµογής (όπου εφαρµόζονται),
γ) στην κατασκευή έργων υποδοµής,
δ) στην κατασκευή κοινόχρηστων και κοινωφελών υποδοµών
και εγκαταστάσεων και στη διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου,
ε) στις ηλεκτροµηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις και
στο µηχανολογικό εξοπλισµό για κοινές υπηρεσίες των Επιχειρηµατικών Πάρκων,
στ) στον εξοπλισµό ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποδοµών
και στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών υποδοµών επικοινωνιών
και πληροφορικής,
ζ) στις δαπάνες έργων υδροληψίας εντός και εκτός των ορίων
του ΕΠ και δαπάνες σύνδεσης µε αυτά ως και µε δίκτυα ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά,
η) στις δαπάνες έργων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων
εντός και εκτός των ορίων του ΕΠ και δαπάνες σύνδεσης µε
αυτά,
θ) στις δαπάνες για την επίβλεψη και διοίκηση του έργου,
ι) στη δαπάνη κτήσης γης για ποσοστό µέχρι δέκα τοις εκατό
(10%) του κόστους των τεχνικών έργων,
ια) στις δαπάνες για την εξυγίανση του εδάφους από προηγούµενη ρύπανση και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
7. Η δηµόσια επιχορήγηση υπολογίζεται επί του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου και µπορεί να καλύψει
ποσοστό, µέχρι το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο, που προβλέπεται
από το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για κάθε περιφέρεια
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της Χώρας.
8. Η ιδία συµµετοχή, στην οποία δεν περιλαµβάνεται η αξία
της γης, δεν µπορεί να είναι κατώτερη του είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) του συνολικού προϋπολογισµού του επενδυτικού
σχεδίου και καλύπτεται από το αρχικά καταβληθέν µετοχικό κεφάλαιο (πέραν του ελάχιστου απαιτούµενου για την ίδρυση της
εταιρείας) και µε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
9. Μετά από τεκµηριωµένη αίτηση του ενδιαφεροµένου το
ύψος των επιλέξιµων δαπανών που εγκρίθηκαν προς επιχορήγηση µπορεί να διαφοροποιείται, η αύξηση όµως του προϋπολογισµού δεν µπορεί να υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισµό σε
ποσοστό ανώτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Άρθρο 52
Πολεοδόµηση των Επιχειρηµατικών Πάρκων
1. Μετά τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της
απόφασης του άρθρου 47 παράγραφος 1, τα Επιχειρηµατικά
Πάρκα του άρθρου 41 παράγραφοι α’ έως ε’ πολεοδοµούνται.
Για την πολεοδόµηση του Επιχειρηµατικού Πάρκου καταρτίζεται
από την ΕΑΝΕΠ πολεοδοµική µελέτη µε βάση οριζοντιογραφία
και υψοµετρικό τοπογραφικό και κτηµατογραφικό διάγραµµα. Η
πολεοδοµική µελέτη περιλαµβάνει το πολεοδοµικό - ρυµοτοµικό
σχέδιο, τον πολεοδοµικό κανονισµό, έκθεση που περιγράφει και
αιτιολογεί τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, τους όρους δόµησης, τις
χρήσεις γης και τους σχετικούς περιορισµούς ή απαγορεύσεις
ή υποχρεώσεις και κάθε άλλη ρύθµιση που επιβάλλεται από πολεοδοµικούς λόγους.
2. Οι όροι δόµησης προσδιορίζονται στην απόφαση του άρθρου 46 παράγραφος 6. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται τα παρακάτω όρια:
α. Ποσοστό κάλυψης µέχρι 70%.
β. Συντελεστής δόµησης µέχρι 1,6 για τις βιοµηχανικές και 1,2
για τις υπόλοιπες χρήσεις.
γ. Ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων
25%, υπολογιζόµενο επί της συνολικής επιφάνειας του ΕΠ. Στο
ποσοστό αυτό περιλαµβάνονται χώροι εντός του ΕΠ µε ήδη διαµορφωµένη τέτοια χρήση. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιµετρικά του ΕΠ ορίζονται σε 6% κατ’ ελάχιστον επί της συνολικής
επιφάνειας για ΕΠ Τύπου Α’ και σε 5% επί της συνολικής επιφάνειας για ΕΠ Τύπου Β’ και Γ’. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιµετρικά του ΕΠ συνυπολογίζονται στην έκταση των κοινόχρηστων
και κοινωφελών χώρων του ΕΠ. Οι χώροι κοινωφελών εγκαταστάσεων και κτιρίων ανέρχονται κατά ανώτατο όριο σε 3% στη
συνολική επιφάνεια του ΕΠ.
3. α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, η πολεοδοµική µελέτη εγκρίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Συµβουλίου
Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος.
β) Η εφαρµογή της πολεοδοµικής µελέτης πραγµατοποιείται
µε την κατάρτιση από την ΕΑΝΕΠ της πράξης εφαρµογής, η
οποία εγκρίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
γ) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, η εγκεκριµένη πράξη
εφαρµογής κοινοποιείται από την ΕΑΝΕΠ στην αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας µέσα σε δύο (2) έτη
από τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 47. Παράταση της προθεσµίας αυτής µπορεί να δοθεί µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µόνον για σοβαρούς λόγους και για χρονικό διάστηµα
που δεν ξεπερνά το ένα (1) έτος.
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4. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται µέσα στα όρια
του Επιχειρηµατικού Πάρκου και εντάσσονται στο πολεοδοµικό
σχέδιο οφείλουν να συµµετάσχουν στις δαπάνες για τη δηµιουργία των κοινόχρηστων χώρων και των έργων υποδοµής µε εισφορές σε γη και σε χρήµα.
5. Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε
ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόµησή της, το οποίο ανέρχεται
σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %) της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου, τα ποσοστά εισφοράς σε γη εφαρµόζονται στο εµβαδόν που αντιστοιχεί στο
ιδανικό µερίδιο κάθε συνιδιοκτήτη, όπως έχει διαµορφωθεί κατά
την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης ανάπτυξης του
Επιχειρηµατικού Πάρκου. Ως εµβαδόν ιδιοκτησίας για τον υπολογισµό της εισφοράς σε γη θεωρούνται τα εµβαδά που έχουν
οι ιδιοκτησίες κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης του
άρθρου 47 παράγραφος 1. Σε εισφορά σε γη υποχρεούνται και
οι ιδιοκτησίες που ανήκουν στο Δηµόσιο, τους Ο.Τ.Α. ή άλλα νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα. Οι κοινόχρηστοι χώροι, που
υφίστανται µέσα στα Επιχειρηµατικά Πάρκα κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης του άρθρου 47 παράγραφος 1,
συνυπολογίζονται για τον προσδιορισµό της εισφοράς σε γη των
ιδιοκτητών, η οποία µειώνεται κατά αντίστοιχο ποσοστό, µε εξαίρεση τους δρόµους του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου
και τις εκτάσεις γης που ανήκουν στο Δηµόσιο ή τους Ο.Τ.Α. και
µπορούν να αξιοποιηθούν από την πολεοδοµική µελέτη για τις
δραστηριότητες του άρθρου 43. Τα εδαφικά τµήµατα που προέρχονται από εισφορά σε γη διατίθενται για τη δηµιουργία άλλων
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων µέσα στα Επιχειρηµατικά
Πάρκα.
6. Η εισφορά σε χρήµα υπολογίζεται στο εµβαδόν της ιδιοκτησίας, όπως αυτή διαµορφώνεται µε την πράξη εφαρµογής και
ανέρχεται στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας που έχει
αυτή κατά το χρόνο της έγκρισης της πράξης εφαρµογής. Η εισφορά αυτή βεβαιώνεται από την αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, καταβάλλεται µετά την έγκριση της
πράξης εφαρµογής στην οικεία Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.) σε έξι ισόποσες δόσεις και αποδίδεται αυτούσια, χωρίς
να υποβάλλεται σε φόρο ή οποιεσδήποτε κρατήσεις, στην
ΕΑΝΕΠ για την υλοποίηση των κοινόχρηστων χώρων και των
έργων υποδοµής. Η αξία της έκτασης προσδιορίζεται από την
οικεία Δ.Ο.Υ., όπου δεν εφαρµόζεται αντικειµενικό σύστηµα
αξιών. Αν τα ποσά που συγκεντρώνονται από τις εισφορές µαζί
µε τις λοιπές πηγές χρηµατοδότησης δεν επαρκούν για την υλοποίηση των έργων υποδοµής, µπορεί να ορίζεται πρόσθετη εισφορά σε χρήµα. Αν τα ποσά που συγκεντρώνονται από τις
εισφορές υπερκαλύπτουν τα απαιτούµενα για την υλοποίηση των
έργων υποδοµής, το πλεόνασµα περιέρχεται στην ΕΑΝΕΠ για
τους σκοπούς της και κατατίθεται στον ειδικό λογαριασµό που
τηρείται σύµφωνα µε το άρθρο 59 παράγραφος 2 περίπτωση ιβ’.
7. Σε περίπτωση αδυναµίας εισφοράς σε χρήµα, ο ιδιοκτήτης
υποχρεούται σε αντίστοιχη εισφορά γης. Αν τα οικόπεδα που
προέρχονται από µετατροπή χρηµατικής εισφοράς σε εισφορά
σε γη πλεονάζουν, η ΕΑΝΕΠ µπορεί να χρησιµοποιεί τη γη αυτή
για τις χρήσεις που επιτρέπονται στο Επιχειρηµατικό Πάρκο ή να
την εκποιεί ή να παραχωρεί τη χρήση της. Επίσης, αν κριθεί από
την αρµόδια υπηρεσία ότι η εισφορά σε γη πρέπει να ληφθεί από
µη ρυµοτοµούµενο τµήµα ιδιοκτησίας, πλην όµως το τµήµα αυτό
δεν είναι αξιοποιήσιµο πολεοδοµικά ή δεν προβλέπεται από την
πολεοδοµική µελέτη ή η αφαίρεσή του είναι φανερά επιζήµια για
την ιδιοκτησία, µπορεί να µετατρέπεται σε ισάξια εισφορά σε
χρήµα που διατίθεται αποκλειστικά για τη δηµιουργία κοινόχρη-
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στων χώρων ή έργων υποδοµής στο Επιχειρηµατικό Πάρκο.
8. Μόλις η ΕΑΝΕΠ καταρτίσει την πολεοδοµική µελέτη και την
πράξη εφαρµογής, έχει υποχρέωση να τις δηµοσιοποιήσει. Ενστάσεις κατά της υπό έγκριση πολεοδοµικής µελέτης ή της πράξης εφαρµογής υποβάλλονται στο Γενικό Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο οποίος αποφασίζει επ’ αυτών πριν
από την έγκριση. Oι προδιαγραφές, ο τύπος, το περιεχόµενο των
πολεοδοµικών µελετών και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν, η
διαδικασία δηµοσιοποίησης της πολεοδοµικής µελέτης και της
πράξης εφαρµογής, υποβολής και εκδίκασης των ενστάσεων, οι
σχετικές προθεσµίες και κάθε άλλο σχετικό θέµα ρυθµίζονται µε
την απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 46.
9. Αν η ΕΑΝΕΠ καταστεί κυρία του συνόλου της έκτασης του
Επιχειρηµατικού Πάρκου, η πολεοδόµηση γίνεται σύµφωνα µε
τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2, χωρίς
τη σύνταξη πράξης εφαρµογής και η πολεοδοµική µελέτη µπορεί
να κατατίθεται στην αρµόδια Διεύθυνση της ΓΓΒ του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και να εγκρίνεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και των καθ’ ύλην αρµόδιων Υπουργών είτε κατά το άρθρο
47 παράγραφος 1 είτε µεταγενέστερα της έγκρισης του ΕΠ. Η
ΕΑΝΕΠ, ως µοναδικός ιδιοκτήτης, υποχρεούται να διαθέσει την
απαιτούµενη από την πολεοδοµική µελέτη έκταση για τους δρόµους, το πράσινο και τους λοιπούς κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και εγκαταστάσεις.
10. Επιχειρηµατικά Πάρκα του παρόντος νόµου µπορεί να
ιδρύονται και σε περιοχές µε εγκεκριµένες πολεοδοµικές µελέτες βάσει του ν. 1337/1983 (Α’ 33) ή άλλων νόµων, εφόσον υπάρχει συµβατότητα ως προς τις χρήσεις γης. Οι ΕΑΝΕΠ στην
περίπτωση αυτή θα ακολουθούν τη λοιπή διαδικασία ίδρυσης ΕΠ
που προβλέπεται από τον παρόντα νόµο.
Άρθρο 53
Διαπίστωση ολοκλήρωσης των έργων
1. Μετά την έγκριση της πράξης εφαρµογής, η ΕΑΝΕΠ συντάσσει τεχνικές µελέτες των έργων που έχουν εγκριθεί µε την
απόφαση του άρθρου 47 παράγραφος 1, τις υποβάλει υποχρεωτικά στην αρµόδια Διεύθυνση της ΓΓΒ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µαζί µε εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης των έργων και δύναται να ξεκινήσει
την εκτέλεσή τους. Ο τύπος και το ύψος της εγγυητικής επιστολής, η διαδικασία υποβολής της, το περιεχόµενό της, οι όροι και
οι προϋποθέσεις κατάπτωσής της και κάθε άλλο σχετικό θέµα
ρυθµίζονται στην απόφαση του άρθρου 46 παράγραφος 6.
2. Η παρακολούθηση των έργων, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής
τους, γίνεται µε επιµέλεια των υπευθύνων της ΕΑΝΕΠ, υπό την
εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στην οποία υποβάλλεται από την ΕΑΝΕΠ, ανά εξάµηνο και µέχρι τη διαπίστωση
της ολοκλήρωσής των έργων, έκθεση προόδου αυτών. Στα πλαίσια της εποπτείας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το
όργανο ελέγχου, που προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος
6, ελέγχει την τήρηση των όρων της απόφασης έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού Πάρκου, του χρονοδιαγράµµατος
εκτέλεσης των έργων και την ύπαρξη των κατά περίπτωση απαιτούµενων αδειών, λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνικές µελέτες που
έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από επιτόπιο έλεγχο οργάνου και σύ-
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νταξη της έκθεσης ελέγχου της προηγούµενης παραγράφου,
διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδοµής. Η απόφαση
αυτή αποτελεί την άδεια λειτουργίας του Επιχειρηµατικού Πάρκου. Επιτρέπεται η τµηµατική διαπίστωση ολοκλήρωσης των
έργων υποδοµής, εφόσον αυτό είναι δυνατό από τεχνική άποψη.
Αν η συνολική έκταση του Επιχειρηµατικού Πάρκου υπερβαίνει
τα δύο χιλιάδες στρέµµατα, η υλοποίηση της ανάπτυξης και λειτουργίας αυτού µπορεί να γίνεται σε δύο φάσεις, σε δύο διακριτά τµήµατα αυτού, σύµφωνα µε το Επιχειρηµατικό Σχέδιο, η
υλοποίηση όµως της πρώτης φάσης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου λαµβάνει χώρα στις προθεσµίες της παραγράφου 4.
4. Τα έργα υποδοµής των Επιχειρηµατικών Πάρκων ολοκληρώνονται µέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση της πράξης εφαρµογής, όπου αυτή απαιτείται, διαφορετικά µέσα σε τρία (3) έτη
από τη δηµοσίευση της απόφασης του άρθρου 47. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να χορηγείται παράταση ενός (1) έτους
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας. Πρόσθετη παράταση µέχρι ενός (1) έτους µπορεί να
χορηγείται σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή εφόσον υπάρχουν συγκεκριµένα απρόβλεπτα εµπόδια για την πρόοδο των εργασιών
και εφόσον η πρόοδος των έργων βρίσκεται σε σηµείο που µπορεί να εκτιµηθεί ότι εντός της νέας αυτής προθεσµίας είναι δυνατή η ολοκλήρωση των έργων.
5. Εάν κατά το στάδιο της εκτέλεσης των εργασιών για την οργάνωση του Επιχειρηµατικού Πάρκου προκύψει ανάγκη τροποποίησης των έργων, η ενδιαφερόµενη ΕΑΝΕΠ υποβάλει τις
µελέτες και τα στοιχεία έγκρισης ανάπτυξης του ΕΠ της παραγράφου 5 του άρθρου 46 που αφορούν στη συγκεκριµένη τροποποίηση, προκειµένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση. Τα έργα
αυτά ολοκληρώνονται εντός της ίδιας αρχικής χρονικής προθεσµίας και δεν επιτρέπεται παράταση.
6. Η ανάθεση εκπόνησης των τεχνικών µελετών των έργων,
καθώς και η ανάθεση εκτέλεσης των έργων γίνεται σε Μελετητές
και Αναδόχους Τεχνικών Έργων (Εργοληπτών) που διαθέτουν
πτυχίο, µελετητικό ή εργοληπτικό αντίστοιχης µε τις µελέτες ή
τα έργα κατηγορίας και τάξης. Σε περίπτωση εκτέλεσης έργων
µε αυτεπιστασία η ΕΑΝΕΠ πρέπει να διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο αντίστοιχης µε τα έργα κατηγορίας και τάξης.
Άρθρο 54
Εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων
1. Μετά από την ολοκλήρωση των έργων υποδοµής και την έκδοση της απόφασης του άρθρου 53 παράγραφος 3 µπορεί να
εκδίδονται άδειες οικοδοµής και να εγκαθίστανται στο Επιχειρηµατικό Πάρκο επιχειρήσεις. Η ΕΑΝΕΠ και οι επιχειρήσεις που
εγκαθίστανται δεσµεύονται από τον Κανονισµό Λειτουργίας του
Επιχειρηµατικού Πάρκου, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος των συµβάσεων µεταβίβασης των οικοπέδων του πάρκου.
2. Προϋπόθεση της εγκατάστασης επιχειρήσεων στο Επιχειρηµατικό Πάρκο αποτελεί η χορήγηση από την ΕΑΝΕΠ βεβαίωσης συµβατότητας της δραστηριότητας της προς εγκατάσταση
επιχείρησης µε τον τύπο του Επιχειρηµατικού Πάρκου που έχει
εγκριθεί µε την απόφαση του άρθρου 47 παράγραφος 1. Όµοια
βεβαίωση απαιτείται σε περίπτωση εκσυγχρονισµού του παραγωγικού εξοπλισµού και επέκτασης των δραστηριοτήτων των
εγκατεστηµένων στο Επιχειρηµατικό Πάρκο επιχειρήσεων. Σε περίπτωση µεταβίβασης της διοίκησης και διαχείρισης από την
ΕΑΝΕΠ, τις πιο πάνω βεβαιώσεις χορηγεί η ΕΔΕΠ του Επιχειρηµατικού Πάρκου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται ο τύπος και το
περιεχόµενο της ανωτέρω βεβαίωσης.
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3. Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες του δεύτερου
µέρους του παρόντος νόµου, οι οποίες εγκαθίστανται σε Επιχειρηµατικά Πάρκα, δεν υποχρεούνται στη διαδικασία προκαταρτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης µε την
επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 43 ούτε στην
έκδοση άδειας εγκατάστασης.
4. Οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε Επιχειρηµατικά
Πάρκα και ασκούν δραστηριότητες που κατατάσσονται αφ’ ενός
µεν στην υποκατηγορία 4 της Β’ κατηγορίας και αφ’ ετέρου στην
κατηγορία της χαµηλής όχλησης, σύµφωνα µε τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του ν.
1650/1986 απαλλάσσονται από τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ίδιου νόµου, εφόσον στον Κανονισµό Λειτουργίας του ΕΠ περιλαµβάνονται περιβαλλοντικοί όροι που
καλύπτουν τις ως άνω απαλλασσόµενες κλαδικές δραστηριότητες. Στην περίπτωση αυτή, στην άδεια λειτουργίας των πιο πάνω
δραστηριοτήτων επιβάλλονται συγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί
όροι σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο Κανονισµό Λειτουργίας του
ΕΠ.
5. Για όλες τις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου
43, ανεξαρτήτως κατηγορίας και βαθµού όχλησης, οι οποίες
εγκαθίστανται σε Επιχειρηµατικά Πάρκα που προορίζονται για
βιοµηχανική – βιοτεχνική χρήση, δεν απαιτείται παροχή γνωµοδοτήσεων από εµπλεκόµενους φορείς κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των αντίστοιχων µονάδων τους, παρά
µόνον από την ΕΑΝΕΠ ή την ΕΔΕΠ. Από την απαλλαγή αυτή εξαιρείται η διαδικασία δηµοσιοποίησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων σύµφωνα µε την κοινή απόφαση 37111/2021/2003 των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δηµόσιων Έργων (Β’ 1391).
Η άδεια λειτουργίας σε αυτή την περίπτωση µπορεί να χορηγείται ύστερα από εισήγηση της ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ µέσα σε προθεσµία 20 ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης των προβλεπόµενων δικαιολογητικών στην Αδειοδοτούσα Αρχή.
6. Για την έκδοση των σχετικών αδειών οικοδοµής απαιτείται
η προσκόµιση της βεβαίωσης της παραγράφου 2. Αν στο Επιχειρηµατικό Πάρκο λειτουργεί κεντρική Μονάδα Καθαρισµού Αποβλήτων (ΜΚΑ), για τις εγκαθιστάµενες δραστηριότητες, αντί
άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις
της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Υγιεινής,
Υγειονοµικής Διάταξης Ε1β/221/1965 (Β’138) προκειµένου για µη
επικίνδυνα υγρά απόβλητα, ή της κοινής απόφασης
13588/725/2006 των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εµπορικής Ναυτιλίας (Β’ 383), προκειµένου για επικίνδυνα υγρά απόβλητα, απαιτείται βεβαίωση της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ περί αποδοχής των
υγρών αποβλήτων στην κεντρική ΜΚΑ, η οποία δύναται να περιλαµβάνεται στη βεβαίωση συµβατότητας της παραγράφου 2.
Στον Κανονισµό Λειτουργίας του ΕΠ πρέπει να περιλαµβάνονται
µεταξύ των άλλων και οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διάθεση
των πιο πάνω αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της κεντρικής
ΜΚΑ. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον στο ΕΠ υπάρχει κοινόχρηστο
δίκτυο συλλογής ακαθάρτων, ο φορέας διοίκησης και διαχείρισης του ΕΠ υποχρεούται να εφοδιαστεί µε άδεια επεξεργασίας
και διάθεσης των συνολικών υγρών αποβλήτων που διατίθενται
µέσω του δικτύου αυτού, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές
διατάξεις.
7. Η λειτουργία των επιχειρήσεων επιτρέπεται µετά από την
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ολοκλήρωση των έργων υποδοµής και την έκδοση της σχετικής
απόφασης σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 53. Επιχειρήσεις που τυχόν είχαν εγκατασταθεί πριν από την ανάπτυξη
του Επιχειρηµατικού Πάρκου εξακολουθούν να λειτουργούν, να
επεκτείνονται και να εκσυγχρονίζονται κατά τη διάρκεια ανάπτυξης και οργάνωσης του Επιχειρηµατικού Πάρκου, σύµφωνα µε
το άρθρο 47 παράγραφος 6 εδάφιο β’, εφόσον εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του άρθρου 43 και συµφωνούν µε τον Κανονισµό Λειτουργίας του ΕΠ.
8. Η χρήση των κτιρίων για την εγκατάσταση δηµόσιων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του Επιχειρηµατικού Πάρκου παρέχεται από την ΕΑΝΕΠ ή από την ΕΔΕΠ
δωρεάν για όσες υπηρεσίες προκύπτουν ως υποχρεωτικές από
τη σχετική νοµοθεσία.
9. Οι απαλλαγές του παρόντος άρθρου αφορούν µόνο τα Επιχειρηµατικά Πάρκα της παρ. 1 α’έως ε’ του άρθρου 41.
Άρθρο 55
Εξωτερικές υποδοµές
1. Οι εξωτερικές υποδοµές που απαιτούνται, σύµφωνα µε το
Επιχειρηµατικό Σχέδιο, να κατασκευαστούν για την απρόσκοπτη
λειτουργία του Επιχειρηµατικού Πάρκου, καταγράφονται στην
απόφαση έγκρισης ανάπτυξης αυτού.
2. Τα έργα που αφορούν στις εξωτερικές υποδοµές και η αρµοδιότητα κατασκευής τους ανήκει σε δηµόσιους φορείς ή Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εντάσσονται, κατά
προτεραιότητα στα προγράµµατα των αντίστοιχων φορέων και
υλοποιούνται εντός του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης των
έργων του Επιχειρηµατικού Πάρκου. Έγγραφη εκτίµηση του
χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των έργων αυτών, καθώς και
του κόστους κατασκευής τους αποστέλλεται στον εποπτεύοντα
τους ως άνω οργανισµούς φορέα και κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µέσα σε δύο
µήνες από την κοινοποίηση της απόφασης Έγκρισης Ανάπτυξης
του Επιχειρηµατικού Πάρκου στον εποπτεύοντα τους πιο πάνω
οργανισµούς. Τα έργα της παραγράφου αυτής µπορεί να χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
3. Τα έργα που αφορούν στις εξωτερικές υποδοµές µπορεί να
εκτελούνται και από την ΕΑΝΕΠ, εφόσον συσταθούν οι σχετικές
δουλείες ή αποκτηθεί η κυριότητα γης και να συµπεριληφθούν
στις επιχορηγούµενες δαπάνες του άρθρου 51.
4. Οι υποδοµές του Επιχειρηµατικού Πάρκου, οι κοινωφελείς
χώροι και εγκαταστάσεις πρέπει να διασφαλίζουν στα άτοµα µε
αναπηρία τη δυνατότητα προσανατολισµού και πρόσβασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Άρθρο 56
Απόφαση οριοθέτησης των λοιπών κατηγοριών
Επιχειρηµατικών Πάρκων
1. Περιοχές άτυπων βιοµηχανικών συγκεντρώσεων µπορεί να
χαρακτηρίζονται ως περιοχές που χρήζουν περιβαλλοντικής εξυγίανσης µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής. Για το χαρακτηρισµό αυτό προηγείται υποβολή σχετικής µελέτης στην αρµόδια Υπηρεσία της ΓΓΒ του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η
οποία συντάσσεται είτε από τον οικείο Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού

είτε από ιδιώτη που έχει έννοµο συµφέρον είτε από τα αρµόδια
για τις δραστηριότητες του παρόντος νόµου Επιµελητήρια είτε
από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος είτε από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τεκµηριώνει την
αναγκαιότητα περιβαλλοντικής ή λειτουργικής εξυγίανσης της
περιοχής και τα προτεινόµενα έργα και όρια.
2. Στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατά τα ανωτέρω
ως περιοχές που χρήζουν λειτουργικής ή περιβαλλοντικής εξυγίανσης, µπορεί να ιδρυθεί «Επιχειρηµατικό Πάρκο Εξυγίανσης»
(ΕΠΕ). Για τον καθορισµό και τη λειτουργία του ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος µέρους που εφαρµόζονται για τα Επιχειρηµατικά Πάρκα του άρθρου 41 παρ. 1α’-δ’, ήτοι των άρθρων 43
έως 56, µε τις εξής διαφοροποιήσεις:
α) Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε
ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόµησή της, το οποίο ανέρχεται
σε είκοσι τοις εκατό (20 %) της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας.
β) Το ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων
θα είναι 20% υπολογιζόµενο επί της συνολικής επιφάνειας του
ΕΠΕ.
γ) Η έκταση να έχει εµβαδόν άνω των 100 στρεµµάτων.
δ) Να υπάρχουν περιβαλλοντικά προβλήµατα (ενδεικτικά αναφέρονται αρνητικές εκθέσεις από το σώµα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, πρόστιµα, προβλήµατα µε τον υδροφόρο ορίζοντα,
κυκλοφοριακή συµφόρηση).
ε) Το άθροισµα των επιφανειών κάλυψης των δοµηµένων γηπέδων να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής
οριοθετούµενης έκτασης.
3. Το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µπορεί να δηµοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ίδρυση και οργάνωση Επιχειρηµατικού Πάρκου στις
περιοχές της παραγράφου 1, τη λειτουργία αυτού και την εκτέλεση των έργων υποδοµής. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
προσδιορίζεται η σχετική διαδικασία, οι όροι και προϋποθέσεις
συµµετοχής σε αυτή, ο τρόπος προσδιορισµού και χρηµατοδότησης του έργου και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Ενδιαφέρον δύναται να εκδηλώσουν µόνον ανώνυµες εταιρείες, σύµφωνα µε τους
όρους του άρθρου 45. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζεται κατά
τα λοιπά η διαδικασία του παρόντος νόµου, µε εξαίρεση το
άρθρο 46 παρ. 1 και 5στ’. Οι δαπάνες για απαλλοτριώσεις θεωρούνται επιλέξιµες και είναι δυνατόν να επιχορηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 51.
4. Σε περιοχές που δεν διαθέτουν τη δυναµική για δηµιουργία
Επιχειρηµατικών Πάρκων άλλων τύπων και οπωσδήποτε εκτός
των οκτώ περιοχών ρυθµιστικών σχεδίων του ν. 2508/1997 και σε
περιοχές όπου η υφιστάµενη πολεοδοµική ή χωροταξική νοµοθεσία προβλέπει τον καθορισµό ζωνών εκτός σχεδίου για την
εγκατάσταση βιοµηχανικών δραστηριοτήτων µπορούν να οριοθετούνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, «Επιχειρηµατικά Πάρκα Ενδιάµεσου Βαθµού Οργάνωσης» (ΕΠΕΒΟ). Με την απόφαση αυτή καθορίζονται
η θέση και τα όρια του ΕΠΕΒΟ, η ΕΑΝΕΠ, οι µελέτες και τα προβλεπόµενα έργα ως και οι προβλεπόµενοι περιβαλλοντικοί όροι.
Τα ΕΠΕΒΟ θεωρούνται έργα και υπάγονται στις διατάξεις της
κοινής απόφασης Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων
Έργων (Β’ 332). Για την έκδοση της απόφασης της παρούσας
παραγράφου υποβάλλεται στην αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγω-
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νιστικότητας και Ναυτιλίας και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Για την οριοθέτησή τους ισχύουν οι ακόλουθες επιπλέον των
ανωτέρω προϋποθέσεις:
Α) Σε περιοχές µη οργανωµένων συγκεντρώσεων βιοµηχανικών µονάδων σε εξωαστικό χώρο θα πρέπει:
αα) Η έκταση να έχει εµβαδόν από 50 στρέµµατα έως 300
στρέµµατα.
αβ) Το άθροισµα των επιφανειών κάλυψης των δοµηµένων γηπέδων να κυµαίνεται µεταξύ του δέκα (10%) έως είκοσι τοις
εκατό (20%) της συνολικής οριοθετούµενης έκτασης. Σε κάθε
περίπτωση που το άθροισµα αυτό είναι µεγαλύτερο του 20%
ιδρύονται ΕΠ του άρθρου 41 παρ.1 β’ ή γ’.
Β) Σε περιοχές που δεν διαθέτουν ΟΥΜΕΔ ούτε επαρκή δυναµική για τη δηµιουργία του, θα πρέπει:
βα) Η έκταση να έχει εµβαδόν από 100 µέχρι 300 στρέµµατα.
ββ) Το άθροισµα των επιφανειών κάλυψης των δοµηµένων γηπέδων να είναι έως δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής οριοθετούµενης έκτασης.
Τα ΕΠΕΒΟ ιδρύονται από την ΕΑΝΕΠ, κατά το άρθρο 45 του
παρόντος νόµου, µε πρωτοβουλία του οικείου ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθµού ή τρίτου έχοντος έννοµο συµφέρον, ύστερα από αίτηµα στο
οποίο να συµφωνεί τουλάχιστον το 50% των τυχόν εγκατεστηµένων επιχειρήσεων και το 30% των ιδιοκτησιών γης της προτεινόµενης έκτασης.
Απαγορεύεται η ίδρυση πέραν των δύο (2) ΕΠΕΒΟ ανά περιφερειακή ενότητα.
5. Το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µπορεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, να αναθέτει την
εκπόνηση µελετών για την εξέταση της συνδροµής των προϋποθέσεων ίδρυσης ΕΠΕΒΟ, για τον καθορισµό των απαιτούµενων
έργων και του προϋπολογισµού τους και για την οριοθέτηση της
περιοχής, καθώς και για τον καθορισµό των λοιπών στοιχείων
που περιλαµβάνονται στην προβλεπόµενη ως άνω απόφαση.
6. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 ορίζεται για τα ΕΠΕΒΟ η συµµετοχή των ιδιοκτητών γης στις δαπάνες υλοποίησης των έργων υποδοµής, για τον προσδιορισµό της
οποίας λαµβάνονται υπόψη η απαιτούµενη έκταση για την δηµιουργία των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός για την υλοποίηση των έργων.
Για τη δηµιουργία των παραπάνω υποδοµών επιτρέπεται η
απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών και η σύσταση δουλείας, κατά τις κείµενες διατάξεις, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
7. Οι µελέτες και τα έργα που καθορίζονται στην απόφαση της
παραγράφου 4, καθώς και οι δαπάνες για τυχόν απαλλοτριώσεις
θεωρούνται επιλέξιµες και επιχορηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 51.
8. Από τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 3 και
µέχρι την έκδοση της Διαπιστωτικής Απόφασης Ολοκλήρωσης,
µπορεί να εκδίδονται από την αρµόδια πολεοδοµική αρχή,
ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οικοδοµικές άδειες για τις
ανάγκες νέων ή υφιστάµενων επιχειρήσεων.
9. Μετά το πέρας των έργων εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Διαπιστωτική Απόφαση ολοκλήρωσης των έργων.
10. Για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων υποδοµής
των ΕΠΕΒΟ του παρόντος άρθρου, αρµόδιος είναι η ΕΑΝΕΠ. Οι
σχετικές δαπάνες βαρύνουν αναλογικά τις επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν τις εν λόγω υποδοµές.
11. Η αδειοδοτούσα αρχή για την εγκατάσταση και λειτουργία
των επιχειρήσεων εντός ΕΠΕΒΟ υποχρεούται να ζητά από την
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ΕΑΝΕΠ του ΕΠΕΒΟ βεβαίωση για την πλήρωση των προϋποθέσεων χαρακτηρισµού της έκτασης ως ΕΠΕΒΟ σε σχέση µε το
συντελεστή κάλυψης. Αν δεν πληρούται η παραπάνω προϋπόθεση δεν µπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει καµία δραστηριότητα µέσα στο συγκεκριµένο ΕΠΕΒΟ. Σε κάθε περίπτωση
τα σχετικά στοιχεία κοινοποιούνται στην αρµόδια Διεύθυνση της
ΓΓΒ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία τηρεί σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζεται ο τρόπος οργάνωσης και οι
ελάχιστες υποδοµές των ΕΠΕΒΟ, ο τύπος και οι προδιαγραφές
των µελετών των παραγράφων 1 και 5 αυτού του άρθρου και
κάθε άλλο σχετικό θέµα υλοποίησης του παρόντος άρθρου για
την ανάπτυξη και λειτουργία των ΕΠΕ και ΕΠΕΒΟ.
Άρθρο 57
Εσωτερική οργάνωση του ΕΠΕΒΟ
1. Τα ΕΠΕΒΟ δεν πολεοδοµούνται. Για την εσωτερική οργάνωση τους καταρτίζεται και υποβάλλεται στην αρµόδια Διεύθυνση της ΓΓΒ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας πέραν των δικαιολογητικών που ορίζονται στην
κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 11 του άρθρου 56
και Σχέδιο Εσωτερικής Οργάνωσης. Το Σχέδιο Εσωτερικής οργάνωσης, το οποίο εγκρίνεται µε την κοινή υπουργική απόφαση
του άρθρου 56 παρ. 4, πρέπει να περιλαµβάνει τη δηµιουργία
ενός βασικού οδικού δικτύου, σε επαφή µε το οποίο θα είναι δυνατή η οικοδόµηση και ενδεχοµένως, ανάλογα µε τις συγκεκριµένες κατά περίπτωση συνθήκες και ανάγκες, δηµιουργία και
άλλων βασικών υποδοµών.
2. Στα ΕΠΕΒΟ διατηρείται το καθεστώς της εκτός σχεδίου δόµησης, µε δυνατότητα παρεκκλίσεων για δραστηριότητες του
δεύτερου µέρους του παρόντος νόµου και του ν. 1575/1985 που
λειτουργούν νόµιµα για τρία, τουλάχιστον, χρόνια λειτουργίας
και επεκτείνουν τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις.
Σε κάθε περίπτωση, στην περίπτωση των ΕΠΕΒΟ, τηρούνται
τα παρακάτω όρια:
α. Ποσοστό κάλυψης µέχρι 55%.
β. Συντελεστής δόµησης µέχρι 0.9.
γ. Αποστάσεις από τα πλάγια τουλάχιστον 5 µέτρα.
3. Η παρέκκλιση χορηγείται από την αρµόδια για την έκδοση
οικοδοµικής άδειας υπηρεσία ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας για την αδειοδότηση Υπηρεσίας, αιτιολογείται ειδικώς και
συνοδεύεται από διάγραµµα κάλυψης του γηπέδου της εγκατάστασης. Ειδικότερα, η αιτιολογία συνίσταται στα εξής:
α) Αναλυτική τεκµηρίωση των λειτουργικών λόγων που επιβάλλουν την προτεινόµενη παρέκκλιση. Οι λόγοι ανάγονται στις
απαιτήσεις από την εγκατάσταση ή τον εκσυγχρονισµό του µηχανολογικού εξοπλισµού, από αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία ή από την ανάγκη τροποποίησης των συνθηκών
αποθήκευσης πρώτων υλών, ενδιάµεσων ή τελικών προϊόντων.
Δεν αποτελεί λόγο χορήγησης της παρέκκλισης η δηµιουργία
χώρων για χρήση διαφορετική από εκείνη που αφορά η άδεια
λειτουργίας ή για χρήση που µπορεί να εκτελεσθεί σε διαφορετικό χώρο.
β) Αναλυτική τεκµηρίωση, ότι µε την προτεινόµενη επέκταση
δεν επέρχεται ουσιαστική επιδείνωση των υφιστάµενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν δυσχεραίνεται η λειτουργία των
υφιστάµενων δικτύων και υποδοµών είτε αυτών που δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΕΒΟ είτε αυτών που προϋπήρχαν,
καθώς και των δραστηριοτήτων άλλων φορέων ή άλλων επιχει-
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ρήσεων.
Η παραπάνω έγκριση δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόµενο από
εγκρίσεις άλλων αρχών, που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Άρθρο 58
Διοίκηση και διαχείριση
1. Η διοίκηση και διαχείριση Επιχειρηµατικού Πάρκου περιλαµβάνει το σύνολο των ενεργειών που αφορούν στη λειτουργία του
ΕΠ, στη συντήρηση των υποδοµών και στην παροχή των υπηρεσιών, ιδίως αυτών που περιγράφονται στον Κανονισµό Λειτουργίας του ΕΠ, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 59.
2. Η διοίκηση και διαχείριση Επιχειρηµατικού Πάρκου γίνεται
από την ΕΑΝΕΠ και µεταβιβάζεται υποχρεωτικά στην ΕΔΕΠ όταν:
α) έχουν εγκατασταθεί ή λειτουργούν επιχειρήσεις τουλάχιστον
στο 70% της έκτασης του ΕΠ, µη προσµετρούµενων σε αυτήν
των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και σωρευτικά, β) το
ζητούν επιχειρήσεις που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 51% των
εγκατεστηµένων ή εν λειτουργία επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν
συστήσει ανώνυµη εταιρεία, µε σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση
του ΕΠ (ΕΔΕΠ). Στην περίπτωση αυτή η διοίκηση και διαχείριση
µεταβιβάζεται υποχρεωτικά από την ΕΑΝΕΠ στην ΕΔΕΠ µε σχετική σύµβαση που περιβάλλεται τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου και εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
3. Ο Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού, στα διοικητικά όρια του οποίου είναι
εγκαταστηµένη η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ, παρέχει στις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις στο χώρο του ΕΠ τις ίδιες υπηρεσίες που παρέχει και στις λοιπές περιοχές που βρίσκονται στα διοικητικά του
όρια, όπως υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισµού κοινοχρήστων
χώρων, συλλογής απορριµµάτων, ανταποδοτικά µε τα εισπραττόµενα δηµοτικά τέλη. Κατ’ εξαίρεση, η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ µπορεί
να συνάπτει συµβάσεις µε τον οικείο Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού, µε βάση
τις οποίες µέρος ή το σύνολο των ως άνω υπηρεσιών να ανατίθεται σε αυτήν µε µεταβίβαση ανάλογου µέρους των δηµοτικών
τελών. Οι συµβάσεις κοινοποιούνται στην αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Σε
κάθε περίπτωση, η χρέωση δηµοτικών τελών ανά τ.µ. στεγασµένης επιφανείας για τις επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί
εντός Επιχειρηµατικού Πάρκου δεν πρέπει να υπερβαίνει τη µέση
χρέωση για την αντίστοιχη εκτός του Επιχειρηµατικού Πάρκου
χρήση. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται ο τύπος των πιο
πάνω συµβάσεων, η διαδικασία απόδοσης των τελών και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.
4. Η διοίκηση και η διαχείριση του Επιχειρηµατικού Πάρκου
µπορεί να ανατίθεται σε τρίτο. Στη σχετική σύµβαση µεταξύ της
ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ και του τρίτου, πέραν των άλλων θα ρυθµίζεται και ο τρόπος αξιοποίησης των οικονοµικών πόρων και εσόδων, στα οποία περιλαµβάνονται:
α) Συνεισφορές των επιχειρήσεων ανάλογα µε τη χρήση, τεκµαρτή ή πραγµατική των υποδοµών.
β) Άλλα κοινόχρηστα έσοδα.
5. Η υποχρέωση των ιδιοκτητών αδόµητων οικοπέδων για την
καταβολή των εξόδων διοίκησης και διαχείρισης περιορίζεται σε

ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) των εξόδων που θα αντιστοιχούσαν σ’ αυτούς, αν το οικόπεδο είχε δοµηθεί, µε εξάντληση του συντελεστή δόµησης.
6. Η ΕΑΝΕΠ και η ΕΔΕΠ µπορεί να υλοποιεί συµπληρωµατικά
έργα ή έργα αναβάθµισης υποδοµών τα οποία µπορεί να επιχορηγούνται σύµφωνα µε το άρθρο 51. Για τα έργα αυτά (δηλαδή
συντήρηση δικτύων οδοποιίας, οµβρίων υδάτων, ακαθάρτων, δικτύων ηλεκτροφωτισµού, αντικατάσταση τηλεπικοινωνιακών δικτύων µε δίκτυα οπτικών ινών κ.α.) ακολουθείται η διαδικασία
των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 47, εκτός και αν από την
υλοποίηση των έργων αυτών δεν επέρχεται ουσιώδης επιδείνωση των υφιστάµενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του ΕΠ, οπότε απαιτείται µόνον απλή γνωστοποίηση
στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση των
επερχόµενων περιβαλλοντικών µεταβολών γίνεται σε κοινή σύσκεψη εκπροσώπων των αρµόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, τα αποτελέσµατα της
οποίας περιλαµβάνονται σε κοινό πρακτικό που συντάσσεται
σχετικά και κοινοποιείται στην αιτούσα εταιρεία.
Άρθρο 59
Κανονισµός Λειτουργίας
1. Η διοίκηση, η διαχείριση και η, εν γένει, λειτουργία του Επιχειρηµατικού Πάρκου ρυθµίζονται από τον Κανονισµό Λειτουργίας που καταρτίζεται από την ΕΑΝΕΠ, υποβάλλεται στο
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µαζί
µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της παρ. 5 του άρθρου 46 και
εγκρίνεται µε την απόφαση του άρθρου 47. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τροποποιείται ο παραπάνω Κανονισµός κατόπιν αίτησης της EAΝEΠ
ή της ΕΔΕΠ.
2. Με τον Κανονισµό Λειτουργίας Επιχειρηµατικού Πάρκου
ρυθµίζονται τα εξής:
α. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και
λειτουργίας των επιχειρήσεων στο Επιχειρηµατικό Πάρκο.
β. Τα ειδικότερα δικαιώµατα και οι ειδικότερες υποχρεώσεις
των ιδιοκτητών των ακινήτων και οι ειδικότεροι περιορισµοί της
ιδιοκτησίας τους προς όφελος της λειτουργίας του Επιχειρηµατικού Πάρκου, καθώς και των λοιπών εγκατεστηµένων επιχειρήσεων.
γ. Τα ειδικότερα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις επί των κοινόχρηστων χώρων, υποδοµών και εγκαταστάσεων.
δ. Τα ζητήµατα που αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση και,
ιδίως, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις της ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ και
των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων.
ε. Η τυχόν αµοιβή του ασκούντος τη διοίκηση και διαχείριση
για τις παρεχόµενες από αυτόν υπηρεσίες.
στ. Οι απαιτούµενες για τη λειτουργία του Επιχειρηµατικού
Πάρκου δαπάνες και ο τρόπος καθορισµού, γνωστοποίησης,
έγκρισης, είσπραξης και κατανοµής τους στους ιδιοκτήτες γης
και τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις.
ζ. Ο τρόπος διαχείρισης των κοινόχρηστων χώρων, έργων και
υπηρεσιών, ο οποίος περιλαµβάνει τις υπηρεσίες που αναλαµβάνει η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ, στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 58.
η. Οι υποχρεώσεις για την κατασκευή, την επέκταση και την
συντήρηση των έργων υποδοµής του Επιχειρηµατικού Πάρκου.
θ. Η διαδικασία ελέγχου των επιχειρήσεων από την ΕΑΝΕΠ ή
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την ΕΔΕΠ.
ι. Η διάρκεια της πρώτης διαχειριστικής περιόδου και κάθε διαχειριστικής περιόδου.
ια. Ο ειδικότερος τρόπος λήψης αποφάσεων.
ιβ. Ο καθορισµός εφάπαξ αποθεµατικού κεφαλαίου, για τις
ανάγκες διοίκησης και διαχείρισης του ΕΠ σε ποσοστό τουλάχιστον 1% επί της αξίας κτήσης του οικοπέδου, το οποίο καταβάλλεται ταυτόχρονα µε την υπογραφή του συµβολαίου
µεταβίβασης γης και κατατίθεται σε ειδικό λογαριασµό που µεταβιβάζεται στην ΕΔΕΠ. Ο τρόπος τήρησης και µεταβίβασης του
εν λόγω λογαριασµού από την ΕΑΝΕΠ ή την ΕΔΕΠ και κάθε άλλο
σχετικό θέµα καθορίζεται µε την απόφαση του άρθρου 58 παρ.3
ή όµοιά της.
ιγ. Η δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλίας ενεργειακής αυτονοµίας του ΕΠ.
ιδ. Κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διοίκηση, τη διαχείριση και
την, εν γένει, λειτουργία του Επιχειρηµατικού Πάρκου.
Στον Κανονισµό Λειτουργίας του Επιχειρηµατικού Πάρκου καταγράφονται οι όροι και οι περιορισµοί που αποσκοπούν στην
προστασία του περιβάλλοντος σύµφωνα µε την απόφαση έγκρισης ανάπτυξης ΕΠ, τους οποίους πρέπει να τηρούν οι εγκατεστηµένες επιχειρήσεις.
Άρθρο 60
Εποπτεία Επιχειρηµατικών Πάρκων
1. Ως ανώτερη εποπτική αρχή για τη λειτουργία όλων των κατηγοριών των Επιχειρηµατικών Πάρκων, καθορίζεται το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ως άµεση
εποπτεύουσα αρχή καθορίζεται η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας.
2. Η εποπτεία συνίσταται στη διενέργεια τακτικών και έκτακτων
ελέγχων επί των Επιχειρηµατικών Πάρκων, των ΕΑΝΕΠ, των
ΕΔΕΠ και των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων για τη διαπίστωση
της τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόµου, του Κανονισµού Λειτουργίας του Επιχειρηµατικού Πάρκου, της απόφασης
Έγκρισης Ανάπτυξης, των περιβαλλοντικών όρων και της εύρυθµης λειτουργίας και συντήρησης των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων και υποδοµών. Έλεγχοι διενεργούνται υποχρεωτικά σε
κάθε στάδιο ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού Πάρκου, σύµφωνα
µε τα άρθρα 47 έως 53, προκειµένου να ολοκληρωθεί αυτή, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 53, καθώς και κατά τη λειτουργία
του.
3. Οι τακτικοί έλεγχοι κατά τη λειτουργία του ΕΠ, διενεργούνται επιτόπου ανά διετία ύστερα από έκθεση της ΕΑΝΕΠ ή της
ΕΔΕΠ σύµφωνα µε την παράγραφο 4 . Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται επιτόπου είτε µετά από αναφορά της ΕΔΕΠ ή της
ΕΑΝΕΠ είτε κατά την κρίση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας οποτεδήποτε και χωρίς την υποχρέωση ειδοποίησης για τη
διενέργεια του ελέγχου.
4. Οι ΕΑΝΕΠ και οι ΕΔΕΠ των ΕΠ υποβάλλουν στην αρµόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας εκθέσεις κάθε δύο χρόνια, αρχής γενοµένης από τη
λήξη του πρώτου τετραµήνου του πρώτου ηµερολογιακού έτους
µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Οι εκθέσεις αυτές
αναφέρονται:
α. στην κατάσταση των έργων υποδοµής,
β. στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης σύµφωνα µε τις ανάγκες λειτουργίας του Επιχειρηµατικού Πάρκου,
γ. στην τήρηση των όρων λειτουργίας του Επιχειρηµατικού
Πάρκου,
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δ. σε τυχόν παραβάσεις του νόµου αυτού, του Κανονισµού Λειτουργίας και της εγκριτικής απόφασης του Επιχειρηµατικού
Πάρκου από µεµονωµένες εγκατεστηµένες επιχειρήσεις, καθώς
και στις δυσµενείς επιπτώσεις στη λειτουργία των υποδοµών.
ε. σε εν γένει στατιστικά στοιχεία για τη λειτουργία του ΕΠ.
5. Η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ µπορεί, σε έκτακτες περιπτώσεις, να
υποβάλλει, εγγράφως, αναφορές στο Υπουργείο Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τους αναφερόµενους στην
προηγούµενη παράγραφο λόγους. Οµοίως τα στοιχεία αυτά
µπορεί να ζητηθούν εκτάκτως από το Υπουργείο Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατά την κρίση του, προκειµένου να καθίσταται αποτελεσµατικότερη η εποπτεία που ασκείται.
6. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας, συνιστώνται Επιτροπές Ελέγχου που αποτελούνται από τρία µέλη µε
τους ισάριθµους αναπληρωτές τους.
Ως µέλη των Επιτροπών Ελέγχου ορίζονται υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και της οικείας
Περιφέρειας.
7. Μετά τη διενέργεια ελέγχου, το τριµελές όργανο ελέγχου
συντάσσει έκθεση αυτοψίας. Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση συντάσσει έκθεση ελέγχου, που επιδίδεται στον παραβάτη, ο
οποίος ταυτόχρονα καλείται σε απολογία. Για την απολογία αυτή
τάσσεται προθεσµία όχι µικρότερη των πέντε ηµερών από την
επίδοση της πρόσκλησης. Ύστερα από την υποβολή της απολογίας ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας που τάσσεται
για την υποβολή της, το όργανο ελέγχου συντάσσει πράξη βεβαίωσης ή µη της παράβασης. Εφόσον µε την έκθεση αυτή διαπιστώνεται παράβαση, το όργανο ελέγχου εισηγείται στον Γενικό
Γραµµατέα Βιοµηχανίας την επιβολή κυρώσεων σύµφωνα µε το
επόµενο άρθρο.
8. Όλες οι διοικητικές πράξεις που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του εκάστοτε Επιχειρηµατικού Πάρκου,
καθώς και τα αποτελέσµατα των ελέγχων που λαµβάνουν χώρα
κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου αναρτώνται στον ιστότοπο της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για την εφαρµογή
της διάταξης και για κάθε σχετικό θέµα εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112 ).
9. α) Η Διεύθυνση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η Διεύθυνση
Χωροταξίας της Γενικής Γραµµατείας Χωροταξίας και Αστικού
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, η Διεύθυνση Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου της Γενικής Γραµµατείας Περιβάλλοντος
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υποχρεούνται σε ηλεκτρονική διασύνδεση και σε υποχρεωτική λειτουργία ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος,
στο πλαίσιο του οποίου θα γίνεται και σε ηλεκτρονική µορφή η
υποβολή των αιτήσεων, η ηλεκτρονική διακίνηση τους µεταξύ
των συναρµόδιων υπηρεσιών και η τελική τους διεκπεραίωση και
θα τηρείται συνολικό αρχείο των σχετικών µε την ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων Πράξεων.
β) Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας υποχρεούται σε λειτουργία δικτυακού τόπου, µε σκοπό τη λεπτοµερή ενηµέρωση των
επιχειρηµατιών σχετικά µε όλες τις διαδικασίες, τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωµοδοτήσεις
που απαιτούνται για την αδειοδότηση των Επιχειρηµατικών Πάρκων.

11636

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 61
Συνέπειες - Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσµίας της παρ.
3 περίπτωση γ’ του άρθρου 52 και µη εµπρόθεσµης ολοκλήρωσης των έργων υποδοµής, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου
53, ανακαλείται αυτοδικαίως η απόφαση έγκρισης ανάπτυξης
του άρθρου 47 παρ. 1. Η αυτοδίκαιη ανάκληση διαπιστώνεται µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας. Με την ίδια απόφαση ή όµοιά της, η ΕΑΝΕΠ κηρύσσεται έκπτωτη και έχει υποχρέωση να επιστρέψει τις επιχορηγήσεις που έλαβε µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα περί είσπραξης
δηµοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ) υπέρ του Δηµοσίου, η έκταση του Επιχειρηµατικού Πάρκου είτε αποχαρακτηρίζεται και προβλέπονται
οι αναγκαίες επεµβάσεις για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος είτε ανατίθεται η ανάπτυξη του Επιχειρηµατικού Πάρκου σε
άλλη ΕΑΝΕΠ, η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της ΕΑΝΕΠ που έχει εκπέσει.
Για τις απαλλοτριωθείσες ιδιοκτησίες εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 2882/2001.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας, επιβάλλεται σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του νόµου αυτού, των
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού
και των όρων του κανονισµού λειτουργίας των Επιχειρηµατικών
Πάρκων, πρόστιµο µέχρι το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων
(500.000) ευρώ, το οποίο, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, αν δεν υπάρξει συµµόρφωση σε σύσταση
ή προειδοποίηση και κλήση προς συµµόρφωση εντός τακτής
προθεσµίας, δύναται να προσαυξάνεται µέχρι το ποσό των δύο
εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ µε νέα απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Βιοµηχανίας.
Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται, πέραν των παραπάνω
προστίµων και ολική ή µερική, προσωρινή ή οριστική διακοπή της
λειτουργίας της δραστηριότητας, που είναι εγκατεστηµένη στο
ΕΠ.
Τα πρόστιµα εισπράττονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ΚΕΔΕ, υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου. Δεν αποκλείεται η επιβολή,
για την ίδια παράβαση άλλων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
3. Κατά της απόφασης της παραγράφου 2, µε την οποία επιβάλλονται οι κυρώσεις του παρόντος άρθρου, χωρεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία ασκείται από όποιον έχει έννοµο συµφέρον σε αποκλειστική προθεσµία 30 ηµερών από την
κοινοποίηση στον ενδιαφερόµενο της σχετικής απόφασης.
Άρθρο 62
Κίνητρα
1. Κάθε σύµβαση αγοραπωλησίας και δωρεάς έκτασης εντός
Επιχειρηµατικού Πάρκου από την ΕΑΝΕΠ και από επιχείρηση
που έχει εγκατασταθεί, πρόκειται να εγκατασταθεί ή να µετεγκατασταθεί εντός του Επιχειρηµατικού Πάρκου απαλλάσσεται από
το φόρο µεταβίβασης και το φόρο δωρεάς, αντιστοίχως. Η επιχείρηση που ωφελείται αυτού του κινήτρου, οφείλει για 5 έτη από
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης να µην µεταβιβάσει
σε τρίτο την εν λόγω έκταση και να λειτουργήσει σε αυτήν δραστηριότητα του άρθρου 43 παρ. 1 για το ίδιο χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον.
Επίσης, η σύσταση της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ απαλλάσσεται από
το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου. Το ποσό που αποτελεί αντικείµενο απαλλαγής συνυπολογίζεται στο ποσό της Δηµόσιας

Επιχορήγησης εφόσον η επιχορηγούµενη επιχείρηση ενταχθεί
σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα σε ποσοστό µέχρι το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο, που προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για κάθε περιφέρεια της
Χώρας.
2. Τα δικαιώµατα συµβολαιογράφου και του άµισθου ή έµµισθου υποθηκοφύλακα για τη µεταγραφή των παραπάνω δικαιοπραξιών δεν µπορεί να υπερβούν τις 8.000 ευρώ για το
συµβολαιογράφο και τα 4.000 ευρώ για τον υποθηκοφύλακα. Τα
ανωτέρω ποσά µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων .
3. Επιχειρήσεις του δεύτερου µέρους που µετεγκαθίστανται
σε Επιχειρηµατικά Πάρκα απαλλάσσονται από την καταβολή
φόρου εισοδήµατος για την υπεραξία που προκύπτει από την εκποίηση ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεών τους, κατά το µέρος
που αντιστοιχεί στο κόστος µετεγκατάστασής τους. Αν µέσα σε
πέντε έτη από τη µετεγκατάσταση η επιχείρηση παύσει να ασκεί
επιχειρηµατική δραστηριότητα µέσα στο Επιχειρηµατικό Πάρκο
υποχρεούται σε επιστροφή του ποσού της φοροαπαλλαγής µε
τις νόµιµες προσαυξήσεις. Το ποσό που αποτελεί αντικείµενο
απαλλαγής συνυπολογίζεται στο ποσό της δηµόσιας επιχορήγησης εφόσον η επιχορηγούµενη επιχείρηση ενταχθεί σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα σε ποσοστό µέχρι το ανώτατο επιτρεπόµενο
όριο, που προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για κάθε περιφέρεια της Χώρας.
4. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζονται για µετεγκατάσταση επιχειρήσεων που έχουν τις εγκαταστάσεις τους εκτός των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης σε
Επιχειρηµατικά Πάρκα εντός αυτών.
5. Για τις ΕΑΝΕΠ που, σύµφωνα µε το καταστατικό τους, έχουν
ως σκοπό την οργάνωση και ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων,
ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) αποτελεί µέρος του κόστους του έργου, καθώς και επιλέξιµη δαπάνη προς επιχορήγηση, µε την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα
µέσω της οποίας θα µπορούσαν να συµψηφίσουν το Φ.Π.Α..
6. Για τις δραστηριότητες που είναι εγκατεστηµένες σε περιοχή, όπου σύµφωνα µε τις πολεοδοµικές διατάξεις έχει επέλθει
µεταβολή της χρήσης γης ή, για οποιονδήποτε λόγο, επιβάλλεται
η αποµάκρυνσή τους, οι δαπάνες µετεγκατάστασης αυτών σε
Επιχειρηµατικά Πάρκα θεωρούνται επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση και επιχορηγούνται είτε από το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων είτε από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, σε ποσοστό
µέχρι το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο, που προβλέπεται από τον
εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για κάθε
περιφέρεια της Χώρας. Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνεται το
κόστος ανέγερσης νέου κτιρίου, κτιριακού εκσυγχρονισµού υφιστάµενου κτιρίου, εγκατάστασης στο νέο κτίριο, αντικατάστασης
του µηχανολογικού εξοπλισµού λόγω βλάβης που οφείλεται στη
µετεγκατάσταση, το κόστος αποσυναρµολόγησης και συναρµολόγησης αυτού.
7. Τα κίνητρα του εκάστοτε ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόµου
που ισχύουν για επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί, πρόκειται
να εγκατασταθούν ή να µετεγκατασταθούν εντός ΒΕΠΕ του ν.
2545/1997 ισχύουν και για επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί,
πρόκειται να εγκατασταθούν ή να µετεγκατασταθούν εντός ΒΙΠΕ
του ν. 4458/1965 (Α’ 33), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 742/1977
(Α’ 319), καθώς και στα Επιχειρηµατικά Πάρκα που οργανώνονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι προϋ-
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ποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης των κινήτρων, οι συνέπειες
παραβίασης των όρων χορήγησης της απαλλαγής και κάθε άλλο
σχετικό µε τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου θέµα.
9. Τα κίνητρα του παρόντος άρθρου αφορούν µόνο τα Επιχειρηµατικά Πάρκα των περιπτώσεων α’- ε’της παρ. 1 του άρθρου
41, καθώς και τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εντός ΒΙΠΕ του
ν. 4458/1965 και ΒΕΠΕ του ν. 2545/1997, µε την προϋπόθεση τήρησης των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων.
Άρθρο 63
Μεταβατικές διατάξεις
1.α) Υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
ΒΕΠΕ που θεσµοθετήθηκαν µε τις διατάξεις του ν. 2545/1997 ή
εντάχθηκαν σε αυτόν δυνάµει της παρ. 2 του άρθρου 19 αυτού,
οφείλουν να ολοκληρώσουν τις υποδοµές τους και τα υπόλοιπα
έργα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2545/1997. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις
του παρόντος νόµου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση από το
φορέα ίδρυσης της ΒΕΠΕ και πληρούνται οι όροι του παρόντος
νόµου.
β) Για τις ΒΕΠΕ αυτές που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο των
κοινοτικών επενδυτικών προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ισχύουν και δεν έχει ανακληθεί η απόφαση έγκρισης µε
τη σχετική διαπιστωτική απόφαση, οι προθεσµίες του άρθρου 5
παρ. 4 του ν. 2545/1997 προσµετρώνται από την ένταξή τους στο
άρθρο 51 του παρόντος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον
εκτιµάται ότι το έργο µπορεί να ολοκληρωθεί µέσα σε πρόσθετη
διετή χρονική διάρκεια, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από γνωµοδότηση
της Επιτροπής του άρθρου 51 του παρόντος, µπορεί να χορηγείται ανάλογη παράταση.
γ) Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει
του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 2545/1997, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η διαπιστωτική απόφαση ανάκλησης του άρθρου 5 παράγραφος 4 εδάφιο 7 του αυτού νόµου εξακολουθούν να ισχύουν
για διάρκεια τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον εκτιµάται ότι το
έργο µπορεί να ολοκληρωθεί µέσα σε πρόσθετη τριετή χρονική
διάρκεια, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής
του άρθρου 51 του παρόντος νόµου, µπορεί να χορηγείται ανάλογη παράταση.
2. Αιτήσεις για καθορισµό ΒΕΠΕ που υποβλήθηκαν µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, για τις οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες καθορισµού, αξιολογούνται και εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου µε τα
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 3-5 του ν. 2545/1997. Η απόφαση έγκρισης
ανάπτυξης του ΕΠ που µπορεί να εκδοθεί δυνάµει της παρ. 1 του
άρθρου 47, τάσσει προθεσµία προσκόµισης των δικαιολογητικών
των παραγράφων 5γ’, δ’, ε’, ζ’ και η’ του άρθρου 46, η οποία δεν
πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος. Με την εµπρόθεσµη προσκόµιση των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια
του άρθρου 47, τροποποιείται ανάλογα η απόφαση έγκρισης.
Άπρακτη πάροδος της προθεσµίας αυτής της παραγράφου συνιστά λόγο αυτοδίκαιης ανάκλησης της απόφασης έγκρισης ανάπτυξης του ΕΠ.
3. Φορείς διοίκησης και διαχείρισης Οργανωµένων Υποδοχέων
Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων που έχουν
ήδη συσταθεί, εξακολουθούν να ασκούν τη διοίκηση και διαχείριση. Η υπαγωγή των χώρων αυτών στις διατάξεις του παρόντος
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νόµου δύναται να γίνει µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ύστερα από αίτηµα του
φορέα διαχείρισης. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται και εγκρίνεται νέος Κανονισµός Λειτουργίας σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου.
4. Μέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, στους Οργανωµένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και
Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων του ν. 4458/1965 για τους
οποίους δεν έχει εγκριθεί Κανονισµός Λειτουργίας, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ
Α.Ε. σε συνεργασία µε τους ιδιοκτήτες γης καταρτίζει Κανονισµό
Λειτουργίας και τον υποβάλλει για έγκριση στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
5. Για τους υφιστάµενους κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου Οργανωµένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων για τους οποίους δεν έχουν συσταθεί
φορείς διαχείρισης, παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος µέρους, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση
και πληρούνται οι όροι αυτού του µέρους.
6. Η απαλλαγή από τη διαδικασία προκαταρτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης, από την έκδοση άδειας εγκατάστασης και τα κίνητρα του άρθρου 54 που ισχύουν για τις
επιχειρήσεις οι οποίες εγκαθίστανται σε Επιχειρηµατικά Πάρκα
της παραγράφου 1α-ε’ του άρθρου 41, ισχύουν και για τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις σε όλους τους Οργανωµένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων.
7. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις του ν. 2545/1997 που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης ζ’ του
άρθρου 50 του ν. 2965/2001 όπως ίσχυε, µέχρι τις 11.3.2005,
εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την κατάργηση αυτών (των
διατάξεων) µε το ν. 3325/2005.
8. Οι διατάξεις του π.δ. 4/ 9 Μαρτίου 1932 (κ.ν. 5167/1931) δεν
έχουν εφαρµογή στους λιµένες των ΕΠ, καθώς και των ΒΕΠΕ του
ν. 2545/1997 και των ΒΙΠΕ του ν. 4458/1965.
9. Οι υφιστάµενες ΒΙΠΕ του ν. 4458/1965 και ΒΕΠΕ του ν.
2545/1997, οι οποίες δεν εντάσσονται, κατά τις παραγράφους 1,
3 και 5, στο νέο νόµο εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4458/1965 και του ν. 2545/1997 αντίστοιχα, καθώς και
τις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση
αυτών.
Άρθρο 64
Καταργούµενες διατάξεις
1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 3, 5 και 9 του άρθρου
63 του παρόντος νόµου, τα άρθρα 1 έως 21 του ν. 2545/1997 και
οι κανονιστικές αυτού πράξεις: το π.δ. 214/1999 (Α’ 183), η µε
αριθµ. 22303/788/1998 (Β’ 691) κ.υ.α., όπως τροποποιήθηκε από
τη µε αριθµό Φ/Α.18/οικ.7402/1022/2010 (Β’ 1057) κ.υ.α., η µε
αριθµό Φ.1.2/43030/1641/1998 (Β’ 1292) υ.α., η µε αριθµό Οικ.
10391/425/27.3.1998 (Β’ 318) κ.υ.α. όπως τροποποιήθηκε από τη
µε αριθµό Οικ. 26067/1186/1999 (Β’ 1629) υ.α., η µε αριθµό Οικ.
20009/1082/2003 (Β’ 139) υ.α., η µε αριθ. Οικ. 2584/99/2003 (Β’
139) υ.α., η µε αριθµό Φ/Α/18/ΟΙΚ. 25268/2063/2005 (Β’ 1628)
υ.α., η µε αριθµό οικ. 1852/116/5.2.2004 (Β’ 208), όπως τροποποιήθηκε από τη µε αριθµό Φ/Α/7.0/8987/866/2005 (Β’ 629) υ.α.,
τη µε αριθµό Φ/Α.18/οικ.20199/1542/2008 (Β’ 1858) υ.α. και τη µε
αριθµό Φ/Α.18/3284/299/2008 (Β’ 530), πλην των διατάξεων των
άρθρων 3 παρ.1, άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2, άρθρο 14 και του
άρθρου 15 παράγραφοι 1 και 2, στις οποίες παραπέµπει το
άρθρο 29 του ν. 2545/1997, όπως ισχύει και οι οποίες για τις Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 εξακολουθούν να ισχύουν και να
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εφαρµόζονται.
2. Οι παρεκκλίσεις στους όρους δόµησης που προβλέπονται
για την εκτός σχεδίου πόλεως δόµηση βιοµηχανικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του από 24.5.1985
π.δ. (Δ 270/31.5.1985) πλην της παρέκκλισης ύψους και µε εξαίρεση τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί
άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
3. Κάθε άλλη διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος.
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ –
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΟΔΗΓΙΑ 2009/33/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ΗΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 (L 120)
Άρθρο 65
Αντικείµενο και στόχοι
(άρθρο 1 Οδηγίας 2009/33/ΕΚ)
Οι αναθέτουσες αρχές, οι αναθέτοντες φορείς, καθώς και ορισµένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να λαµβάνουν υπόψη επιπτώσεις που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας και το περιβάλλον
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήµατος, συµπεριλαµβανοµένης
της κατανάλωσης ενέργειας και των εκποµπών CO2 και ορισµένων ρύπων, όταν αγοράζουν οχήµατα οδικών µεταφορών, µε
σκοπό την προώθηση και την τόνωση της αγοράς του τοµέα των
καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχηµάτων και τη βελτίωση
της συµβολής του τοµέα των µεταφορών στις πολιτικές της Κοινότητας για το περιβάλλον, το κλίµα και την ενέργεια.
Άρθρο 66
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 3 Οδηγίας 2009/33/ΕΚ)
Στο παρόν µέρος υπάγονται οι συµβάσεις αγοράς οχηµάτων
οδικών µεταφορών που συνάπτονται από:
α) Αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς εφόσον έχουν
υποχρέωση να εφαρµόσουν τις διαδικασίες προµήθειας που
προβλέπουν τα προεδρικά διατάγµατα 59/2007 (Α’ 63) και
60/2007 (Α’64) [Οδηγίες 2004/17/ΕΚ (L 134) και 2004/18/ΕΚ (L
134), αντίστοιχα], όπως εκάστοτε ισχύουν.
β) Φορείς για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δηµόσιας
υπηρεσίας στο πλαίσιο σύµβασης παροχής δηµόσιας υπηρεσίας
κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου
2007, για τις δηµόσιες επιβατικές σιδηροδροµικές και οδικές µεταφορές, σύµφωνα µε τα όρια που καθορίζονται στα προεδρικά
διατάγµατα 59/2007 (Α’ 63) και 60/2007 (Α’ 64) [Οδηγίες 2004/
17/ΕΚ (L 134) και 2004/18/ΕΚ (L 134), αντίστοιχα], όπως εκάστοτε
ισχύουν.
Άρθρο 67
Ορισµοί
(άρθρο 4 Οδηγίας 2009/33/ΕΚ)
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται ως:
1) «αναθέτουσες αρχές», οι αναθέτουσες αρχές όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 1 περίπτωση α’ του π.δ. 59/2007 (άρθρο
2 παρ.1 στοιχείο α’ της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) και στο άρθρο 2
παρ. 9 του π.δ. 60/2007 (άρθρο 1 παρ. 9 της Οδηγίας

2004/18/ΕΚ),
2) «αναθέτοντες φορείς», οι αναθέτοντες φορείς όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2 του π.δ. 59/2007 (άρθρο 2 παρ. 2 της
Οδηγίας 2004/17/ΕΚ),
3) «όχηµα οδικών µεταφορών», όχηµα που υπάγεται στις κατηγορίες των οχηµάτων του πίνακα 3 του παραρτήµατος του παρόντος.
Άρθρο 68
Εξαιρέσεις
(άρθρο 2 Οδηγίας 2009/33/ΕΚ)
Εξαιρούνται από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα νόµο συµβάσεις για την αγορά των ακόλουθων οχηµάτων,
για τα οποία δεν απαιτείται έγκριση τύπου ή µεµονωµένη
έγκριση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κοινή απόφαση
29949/1841/29.9.2009 των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 2112):
α) οχηµάτων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για χρήση
κυρίως σε εργοτάξια, λατοµεία, εγκαταστάσεις λιµένων ή αερολιµένων,
β) οχηµάτων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για χρήση
από τις ένοπλες δυνάµεις, την πολιτική άµυνα, την πυροσβεστική
υπηρεσία και τις δυνάµεις που είναι υπεύθυνες για την τήρηση
της δηµόσιας τάξης και
γ) κινητών µηχανηµάτων, εφόσον τα οχήµατα αυτά µπορούν
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ίδιας πιο πάνω κοινής
υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 69
Αγορά καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών
οχηµάτων οδικών µεταφορών
(άρθρο 5 Οδηγίας 2009/33/ΕΚ)
1. Oι αναθέτουσες αρχές, οι αναθέτοντες φορείς και οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 66, οσάκις προβαίνουν
στην αγορά οχηµάτων οδικών µεταφορών, λαµβάνουν υπόψη τις
επιπτώσεις της λειτουργικής κατανάλωσης ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήµατος, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 2, και εφαρµόζουν µία
τουλάχιστον από τις εναλλακτικές επιλογές της παραγράφου 3.
2. Οι λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη περιλαµβάνουν τουλάχιστον
τα εξής:
α) ενεργειακή κατανάλωση,
β) εκποµπές CO2 και
γ) εκποµπές NOx, NMHC και αιωρούµενων σωµατιδίων.
Εκτός από τις λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι αναθέτουσες
αρχές, οι αναθέτοντες φορείς και οι επιχειρήσεις µπορούν επίσης να λαµβάνουν υπόψη άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις οι
οποίες καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
3. Οι απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2 ικανοποιούνται σύµφωνα µε τις εξής εναλλακτικές επιλογές:
α) µε τον καθορισµό, στα έγγραφα για την αγορά οχηµάτων
οδικών µεταφορών, τεχνικών προδιαγραφών σχετικών µε τις
ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις για κάθε επίπτωση
που πρέπει να ληφθεί υπόψη, καθώς και για κάθε πρόσθετη περιβαλλοντική επίπτωση ή
β) µε τη συµπερίληψη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών
επιπτώσεων στα έγγραφα της αγοράς, νοουµένου ότι:
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αα) αυτό γίνεται χρησιµοποιώντας τις εν λόγω επιπτώσεις ως
κριτήρια κατακύρωσης και
ββ) σε περιπτώσεις που αυτές οι επιπτώσεις αποτιµώνται χρηµατικά χρησιµοποιείται η µεθοδολογία που προβλέπει το άρθρο
70 παράγραφος 1.
Άρθρο 70
Μεθοδολογία για τον υπολογισµό του λειτουργικού
κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήµατος
(άρθρο 6 Οδηγίας 2009/33/ΕΚ)
1. Για τους σκοπούς του άρθρου 69 παράγραφος 3 περίπτωση
β’ υποπερίπτωση ββ’, το λειτουργικό κόστος καθ’ όλη τη διάρκεια
ζωής για την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και για τις εκποµπές
CO2 και τις εκποµπές ρύπων, όπως περιέχονται στον πίνακα 2
του παραρτήµατος, που συνδέονται µε τη λειτουργία των υπό
αγορά οχηµάτων, αποτιµάται χρηµατικά και υπολογίζεται µε τη
µεθοδολογία που ορίζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Το λειτουργικό κόστος κατανάλωσης ενέργειας του οχήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υπολογίζεται σύµφωνα µε την
ακόλουθη µεθοδολογία:
αα) Η ανά χιλιόµετρο κατανάλωση καυσίµου του οχήµατος
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 υπολογίζεται σε µονάδες κατανάλωσης ενέργειας ανά χιλιόµετρο ανεξάρτητα εάν αυτός ο υπολογισµός γίνεται απευθείας, όπως π.χ. συµβαίνει στα ηλεκτρικά
οχήµατα, ή όχι. Όταν η κατανάλωση καυσίµων δίδεται σε διαφορετικές µονάδες, µετατρέπεται σε ανά χιλιόµετρο κατανάλωση
ενέργειας χρησιµοποιώντας τους συντελεστές µετατροπής του
πίνακα 1 του παραρτήµατος για το ενεργειακό περιεχόµενο των
διαφόρων ειδών καυσίµων.
ββ) Χρησιµοποιείται ενιαία χρηµατική αξία ανά µονάδα ενέργειας. Αυτή η ενιαία αξία είναι χαµηλότερη από το κόστος ανά
µονάδα ενέργειας της βενζίνης ή του ντίζελ προ φόρων όταν
χρησιµοποιούνται ως καύσιµα κίνησης.
γγ) Το λειτουργικό κόστος κατανάλωσης ενέργειας του οχήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υπολογίζεται ως γινόµενο
των διανυόµενων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής χιλιοµέτρων, όπου
χρειάζεται βάσει των χιλιοµέτρων που έχουν ήδη διανυθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 3, επί την κατανάλωση ενέργειας ανά
χιλιόµετρο σύµφωνα µε την πρώτη περίπτωση του παρόντος σηµείου και επί το κόστος ανά µονάδα ενέργειας σύµφωνα µε τη
δεύτερη περίπτωση του παρόντος σηµείου.
β) Το λειτουργικό κόστος των εκποµπών CO2 του οχήµατος
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υπολογίζεται ως γινόµενο των διανυόµενων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής χιλιοµέτρων, όπου χρειάζεται βάσει των χιλιοµέτρων που έχουν ήδη διανυθεί, σύµφωνα µε
την παράγραφο 3, επί τις εκποµπές CO2 σε χιλιόγραµµα ανά χιλιόµετρο σύµφωνα µε την παράγραφο 2, και επί το κόστος ανά
χιλιόγραµµο σύµφωνα µε την κλίµακα που εκτίθεται στον πίνακα
2 του παραρτήµατος.
γ) Το λειτουργικό κόστος των εκποµπών ρύπων, όπως περιέχεται στον πίνακα 2 του παραρτήµατος, του οχήµατος καθ’ όλη
τη διάρκεια ζωής του υπολογίζεται ως άθροισµα του λειτουργικού κόστους των εκποµπών NOx, NMHC και αιωρούµενων σωµατιδίων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής. Το λειτουργικό κόστος καθ’
όλη τη διάρκεια ζωής για κάθε ρύπο υπολογίζεται ως γινόµενο
των διανυόµενων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής χιλιοµέτρων, όπου
χρειάζεται βάσει των χιλιοµέτρων που έχουν ήδη διανυθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 3, επί τις εκποµπές σε γραµµάρια ανά
χιλιόµετρο σύµφωνα µε την παράγραφο 2, και επί το αντίστοιχο
κόστος ανά γραµµάριο. Το κόστος υπολογίζεται βάσει των
µέσων όρων των ισχυουσών για την Κοινότητα αξιών οι οποίες
εκτίθενται στον πίνακα 2 του παραρτήµατος.
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Οι αναθέτουσες αρχές, οι αναθέτοντες φορείς και οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 66 µπορούν να εφαρµόζουν
υψηλότερο κόστος µε την προϋπόθεση ότι αυτό το κόστος δεν
υπερβαίνει τις αντίστοιχες αξίες του πίνακα 2 του παραρτήµατος
πολλαπλασιασµένες επί το συντελεστή 2.
2. Η κατανάλωση καυσίµου και οι προβλεπόµενες στον πίνακα
2 του παραρτήµατος εκποµπές CO2 και ρύπων ανά χιλιόµετρο
για τη λειτουργία του οχήµατος βασίζονται σε τυποποιηµένες µεθόδους δοκιµών της Κοινότητας για τα οχήµατα για τα οποία οι
εν λόγω µέθοδοι δοκιµών έχουν ορισθεί µε νοµοθεσία έγκρισης
τύπου Κοινότητας. Για οχήµατα που δεν καλύπτονται από τυποποιηµένες µεθόδους δοκιµών της Κοινότητας, η συγκρισιµότητα
µεταξύ διαφορετικών προσφορών εξασφαλίζεται µε τη χρήση
ευρέως αναγνωρισµένων µεθόδων δοκιµών ή αποτελεσµάτων
δοκιµών που έχουν εκτελεστεί από την αρχή ή σύµφωνα µε πληροφορίες που παρέχει ο κατασκευαστής.
3. Τα συνολικώς διανυόµενα χιλιόµετρα καθ’ όλη τη διάρκεια
ζωής του οχήµατος, εάν δεν προσδιορίζονται άλλως, αντιστοιχούν στις τιµές του πίνακα 3 του παραρτήµατος.
Άρθρο 71
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος
το ακόλουθο Παράρτηµα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δεδοµένα για τον υπολογισµό του λειτουργικού
κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των οχηµάτων
οδικών µεταφορών
Πίνακας 1: Ενεργειακό περιεχόµενο καυσίµων κίνησης

Καύσιµο
Ντίζελ
Βενζίνη
Φυσικό αέριο/ Βιοαέριο
Υγραέριο (LPG)
Αιθανόλη
Βιοντίζελ
Καύσιµα γαλακτώµατα
Υδρογόνο

Ενεργειακό περιεχόµενο
36 MJ/λίτρο
32 MJ/λίτρο
33-38 MJ/Nm3
24 MJ/λίτρο
21 MJ/λίτρο
33 MJ/λίτρο
32 MJ/λίτρο
11 MJ/Nm3

Πίνακας 2: Κόστος εκποµπών στις οδικές µεταφορές
(σε τιµές 2007)

CO2

NOx

0,03-0,04 EUR/kg

0,0044 EUR/g 0,001 EUR/g

NMHC

Αιωρούµενα
0,087 EUR/g

Πίνακας 3: Διανυόµενα χιλιόµετρα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής
των οχηµάτων οδικών µεταφορών

Κατηγορία οχηµάτων

Διανυόµενα χιλιόµετρα
καθ’ όλη τη διάρκεια
Επιβατικά αυτοκίνητα (Μ1) Επιβατικά αυτοκίνητα (Μ1)
Ελαφρά επαγγελµατικά 250 000 km
οχήµατα (Ν1)
Βαρέα φορτηγά οχήµατα 1 000 000 km
(Ν2, Ν3)
Λεωφορεία (Μ2 , Μ3)
800 000 km
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 72
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του
ν. 3066/2002 (Α’ 252)
1. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν. 3066/2002 (Α’ 252) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. δεν είναι ασυµβίβαστη µε
την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συµβούλου. Το Δ.Σ. εκλέγει ένα
από τα µέλη του ως Αντιπρόεδρο αυτού.»
2.α. Το πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 2
του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει
ο Διευθύνων Σύµβουλος ή αν συµπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συµβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος.»
β. Στο τέλος του έκτου εδαφίου της ίδιας περίπτωσης ε’ προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ. σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.»
3.α. Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου καταργούνται και αντί αυτών τίθεται περίπτωση α’ ως εξής:
«α) Ο Διευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας εκλέγεται απευθείας από τη Γενική Συνέλευση αυτής για θητεία τριών ετών, η
οποία µπορεί να ανανεώνεται µε τον ίδιο τρόπο.»
β. Η περίπτωση γ’ της ίδιας παραγράφου αναριθµείται σε β’
και αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Ο Διευθύνων Σύµβουλος, ο οποίος µπορεί να είναι και Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας, έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες,
καθώς και όσες άλλες του αναθέτει το Δ.Σ. αυτής.»
γ. Στην περίπτωση δ’ της ανωτέρω παραγράφου, η οποία αναριθµείται σε γ’ προστίθεται πρόταση ως εξής:
«ή, αν συµπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. και του
Διευθύνοντος Συµβούλου στο ίδιο πρόσωπο, από τον Αντιπρόεδρο.»
Άρθρο 73
1. Όπου στις διατάξεις του ν. 3389/2005 (Α’ 232), όπως ισχύει,
αναφέρονται το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και ο
Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών, νοούνται το Υπουργείο
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ο Υπουργός
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αντίστοιχα.
2. Η περίπτωση ι’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3389/2005
αντικαθίσταται ως εξής:
«(ι) να συντονίζει τις υπηρεσίες και το έργο που παρέχουν τα
πρόσωπα που επιλέγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6».
3. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3389/2005 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«2. Επιλογή Συµβούλων για την επικουρία της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.
Με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. κατόπιν εισήγησης της
Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. και για την επικουρία αυτής κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, µπορεί να συνάπτονται συµβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου µε χρηµατοοικονοµικούς,
τεχνικούς, νοµικούς ή άλλους συµβούλους. Για τη σύναψη των
συµβάσεων αυτών εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, όπως
αυτό ισχύει µετά από την αντικατάστασή του από την παρ. 1 του
άρθρου 16 του ν. 3483/2006 (Α’ 169).
Οι σύµβουλοι της παρούσας παραγράφου πρέπει να καλύ-

πτουν ευρύ φάσµα γνωστικών αντικειµένων και να διαθέτουν
εκτενή εµπειρία στους τοµείς της ιδιαίτερης εξειδίκευσής τους,
ιδίως να διαθέτουν εµπειρία:
(α) σε θέµατα τεχνικών χρηµατοδότησης,
(β) στην κατάρτιση, επεξεργασία, ανάλυση και αξιολόγηση
χρηµατοοικονοµικών υποδειγµάτων,
(γ) σε νοµικά θέµατα, όπως σύνταξη τευχών δηµοπράτησης,
νοµική υποστήριξη κατά τη διενέργεια δηµόσιων διαγωνισµών,
σύνταξη και διαπραγµάτευση συµβάσεων περιλαµβανοµένων και
συµβάσεων παραχώρησης, χρηµατοδοτικών, δανειακών και λοιπών συµβάσεων που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της
απαιτούµενης χρηµατοδότησης,
(δ) σε τεχνικά, ασφαλιστικά, φορολογικά και λογιστικά ζητήµατα,
(ε) σε θέµατα µελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης έργων, καθώς και κατάρτισης προδιαγραφών.»
4. Η παράγραφος 3 του ίδιου ως άνω άρθρου αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Ασυµβίβαστα
Οι σύµβουλοι που επιλέγονται σύµφωνα µε την προηγούµενη
παράγραφο δεν επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστηµα παροχής
των υπηρεσιών τους στην Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. και για χρονικό διάστηµα
έξι µηνών µετά από τη λήξη της παροχής των υπηρεσιών τους
σε αυτήν:
(α) να συµµετέχουν στην ίδρυση ή στο µετοχικό κεφάλαιο ή
σε διοικητικό όργανο Ιδιωτικού Φορέα που συµµετέχει σε Σύµπραξη ή σε σχετική Διαδικασία Ανάθεσης, όπως ορίζεται στο
άρθρο 8 ή
(β) να συµµετέχουν στην ίδρυση ή στο µετοχικό κεφάλαιο ή
σε διοικητικό όργανο εταιρείας συνδεδεµένης, κατά την έννοια
του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, µε τους Φορείς του προηγούµενου εδαφίου.»
5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.
3389/2005, όπως αυτό ισχύει, η λέξη «έργα» αντικαθίσταται από
τη λέξη «θέµατα».
6. Η περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3389/2005
καταργείται. Το κύρος των συµβάσεων που έχουν συναφθεί δυνάµει της διάταξης αυτής δεν θίγεται.
Άρθρο 74
1. Στο π.δ. 406/1998 (Α’ 286) περί µετατροπής του Οργανισµού
Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ν.Π.Δ.Δ. σε ανώνυµη εταιρία προστίθεται άρθρο 36Α ως εξής:
«Αρθρο 36Α
Κανονισµός Μισθώσεων
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, µετά
από πρόταση του Διευθύνοντος Συµβούλου, καταρτίζεται Κανονισµός Μισθώσεων της εταιρίας, ο οποίος εγκρίνεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με τον Κανονισµό Μισθώσεων καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις εκµίσθωσης και ανανέωσης συµβάσεων µίσθωσης
καταστηµάτων εµπορίας προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης και λοιπών χώρων του Ο.Κ.Α.Α., καθώς και κάθε σχετικό
θέµα, σύµφωνα µε τα κριτήρια που τίθενται από το ν. 3844/2010
(Α’ 63).»
2. Στο άρθρο 21 του π.δ. 411/1998 (Α’ 288) περί µετατροπής
του Ν.Π.Δ.Δ. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης σε ανώνυµη εται-
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ρεία προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας,
µετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συµβούλου, καταρτίζεται
Κανονισµός Μισθώσεων της εταιρίας, ο οποίος εγκρίνεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με τον Κανονισµό Μισθώσεων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκµίσθωσης και ανανέωσης συµβάσεων µίσθωσης καταστηµάτων εµπορίας προϊόντων φυτικής και ζωικής
προέλευσης και λοιπών χώρων της Κ.Α.Θ. Α.Ε., καθώς και κάθε
σχετικό θέµα, σύµφωνα µε τα κριτήρια που τίθενται από το ν.
3844/2010 (Α’ 63).»
3. Το άρθρο 169 της Α.Δ. 7/2009 (Β' 1388) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 169
Επιχειρήσεις χονδρεµπορίας κρεάτων και πουλερικών
Οι επιχειρήσεις χονδρεµπορίας κρεάτων και πουλερικών χονδρικής πώλησης περιλαµβάνουν εισαγωγείς - χονδρεµπόρους,
χονδρεµπόρους, ζωέµπορους, βιοµηχανίες - βιοτεχνίες - εργαστήρια κοπής τεµαχισµού, επεξεργασίας, τυποποίησης και προσυσκευασίας κρεάτων, συνεταιριστικές οργανώσεις κτηνοτρόφων ή άλλων εµπορικών φορέων ανεξάρτητα βαθµίδας κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, µεµονωµένους κτηνοτρόφους, εισαγωγείς - αντιπροσώπους οίκων εξωτερικού, χονδρέµπορο - λιανοπωλητή, αντιπροσώπους - εκπροσώπους που διενεργούν εµπορικές συναλλαγές για λογαριασµό τρίτων, άλλους µη κατονοµαζόµενους, που ασκούν το επάγγελµα χονδρεµπορίας.»
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
α) Οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 7 του άρθρου 6 του ν. 3475/1955
«Περί τυποποιήσεως νωπών αγροτικών προϊόντων και ιδρύσεως
κεντρικών και τοπικών αγορών αυτών» (Α’ 353), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) το άρθρο 10 του β.δ. 143/1963 «Περί οργανώσεως της λειτουργίας της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών» (Α’ 33),
γ) το άρθρο 14 και το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του β.δ. 869/1966 «Περί της νοµικής µορφής, διοικήσεως, διαχειρίσεως και οργανώσεως της λειτουργίας
της Κεντρικής Λαχανογοράς Θεσσαλονίκης» (Α’ 223),
δ) οι παράγραφοι 4, 5 και 7 του άρθρου 1 του νοµοθετικού διατάγµατος 159/1969 «Περί ρυθµίσεως θεµάτων αφορώντων τας
Κεντρικάς Λαχαναγοράς Αθηνών και Θεσσαλονίκης και περί κυρώσεως Πράξεων του Υπουργικού Συµβουλίου» (Α’ 63),
ε) τα άρθρα 3 και 4 του ν. 1279/1982 «Περί µισθώσεων Κεντρικής Λαχαναγοράς» (Α’ 108), καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση
του τελευταίου εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις σχετικά µε
τους όρους και προϋποθέσεις εκµίσθωσης και ανανέωσης συµβάσεων µίσθωσης καταστηµάτων εµπορίας προϊόντων φυτικής
και ζωϊκής προέλευσης και λοιπών χώρων των Κεντρικών Αγορών
Αθηνών και Θεσσαλονίκης και ενδεικτικά οι υπουργικές αποφάσεις ΥΠ-4767/1984 (Β’ 953), Α2-8730/1990 (Β’ 545), Α2-1038/1991
(Β’ 254), Α2-2330/1995 (Β’ 600), Α2-1903/1996 (Β’ 429), Α25100/1997 (Β’ 1231), Α2-5100/1998 (Β’ 50), Α2-2186/2009 (Β’
917), Α2-2187/2009 (Β’ 917),
στ) το άρθρο 5 του ν. 1279/1982 «Διάρκεια µισθώσεων»,
ζ) Η περίπτωση β’ της παρ. 18 του άρθρου 34 του ν. 1845/1989
«Περί Αγροτικής Έρευνας - Τεχνολογίας, Δασοπροστασίας
κ.λπ.» (Α’102) (βλ. και άρθρο 14 του ν. 3399/2005),
η) το άρθρο 35 του ν.3784/2009 «Τροποποίηση διατάξεων περί
Ανταγωνισµού, Ενέργεια, Λαϊκές Αγορές, ΚΒΣ κ.λπ. διατάξεις»
(Α’ 137),
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θ) Οι παράγραφοι 1, 2, 4 - 15 του άρθρου 169 της Α.Δ. 7/2009
«Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανοµικών Διατάξεων
εκδοθεισών µέχρι και την 14 Μαΐου 2009» (Β’ 1388).
5. Για τις καταργούµενες µε την προηγούµενη παράγραφο
διατάξεις, δεν ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 2 του
ν. 3919/2011
(Α’ 32).
6. Οι τρέχουσες συµβάσεις που έχουν υπογραφεί σύµφωνα µε
τις καταργούµενες µε την παράγραφο 4 του παρόντος διατάξεις
παραµένουν σε ισχύ µέχρι τη λήξη τους. Η ανανέωσή τους και η
σύναψη νέων συµβάσεων διέπεται από τους όρους που τίθενται
µε τον Κανονισµό Μισθώσεων των οικείων Κεντρικών Αγορών.
Συµβάσεις που λήγουν πριν από τη δηµοσίευση του Κανονισµού
Μισθώσεων ή και εντός διµήνου από τη δηµοσίευσή του, παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης,
πλέον δύο µηνών.
7. Για την πρώτη εφαρµογή των αντικαθιστάµενων διατάξεων
µε τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, οι Κανονισµοί Μισθώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές εκδίδονται µέσα
σε δύο µήνες από την έναρξη ισχύος του. Μετά την παρέλευση
άπρακτης της παραπάνω προθεσµίας δύναται να εκδοθούν µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
8. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αδειοδότηση της έδρας
και των υποκαταστηµάτων επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης
νωπών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης εκτός των ΚΑ
Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αποτελεί, πέρα από τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις, και η προσκόµιση βεβαίωσης της
αρµόδιας κατά τόπον Πολεοδοµικής Αρχής ότι είναι επιτρεπτή η
χρήση του χώρου για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, εξαιρουµένων των ήδη νοµίµως λειτουργούντων κατά τη θέση σε ισχύ
του παρόντος νόµου.
9. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 3419/2005 (Α’
297), όπως τροποποιήθηκαν µε την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.
3853/2010 (Α’ 90), αντικαθίστανται και προστίθενται παράγραφοι
3 και 4 ως εξής:
«1. Το Γ.Ε.ΜΗ. εποπτεύεται από Εποπτικό Συµβούλιο, που
εδρεύει στην Αθήνα, το οποίο απαρτίζεται από τα ακόλουθα
µέλη:
α) ένα µέλος ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. στο γνωστικό αντικείµενο της διοικητικής ή της πολιτικής ή της νοµικής ή της οικονοµικής επιστήµης, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του,
β) έναν δικηγόρο, µε ειδίκευση στο εµπορικό δίκαιο ή στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο που αποδεικνύεται από την κατοχή διδακτορικού ή µεταπτυχιακού διπλώµατος Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή
ισότιµο της αλλοδαπής, µε τον αναπληρωτή του,
γ) έναν ειδικό επιστήµονα, µε ειδίκευση σε θέµατα πληροφορικής που αποδεικνύεται από την κατοχή διδακτορικού ή µεταπτυχιακού διπλώµατος Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο της
αλλοδαπής, µε τον αναπληρωτή του,
δ) δύο υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού
Εµπορίου της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε τους αναπληρωτές τους,
ε) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων
(Κ.Ε.Ε.), µε τον αναπληρωτή του,
στ) έναν εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων
Επιµελητηρίων, µε τον αναπληρωτή του.
Τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου, µαζί µε τους αναπληρωτές τους, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις ε’ και στ’ µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου, µε τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τους οικείους φορείς.

11642

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2. Το Εποπτικό Συµβούλιο έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) συντονίζει τα Τµήµατα και τις Υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ.,
καθώς και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης,
β) µεριµνά για την έναρξη και εύρυθµη λειτουργία του
Γ.Ε.ΜΗ.,
γ) συντονίζει το έργο της µετάπτωσης των αρχείων από τα Μητρώα των Επιµελητηρίων στο Γ.Ε.ΜΗ.,
δ) µεριµνά για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων του
νόµου αυτού από όλα τα Επιµελητήρια της χώρας και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης,
ε) µεριµνά για την εκπαίδευση των χρηστών του Γ.Ε.ΜΗ.,
στ) παρακολουθεί τη λειτουργία, συγκεντρώνει τα προβλήµατα και προτείνει προς το εποπτεύον Υπουργείο τις απαραίτητες νοµοθετικές παρεµβάσεις.
Για την άσκηση των προαναφερόµενων αρµοδιοτήτων του, το
Εποπτικό Συµβούλιο εκδίδει σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες.
3. Τοποθετείται στο Εποπτικό Συµβούλιο του Γ.Ε.ΜΗ. Εκτελεστικός Διευθυντής µε επαγγελµατική εξειδίκευση σε θέµατα πληροφοριακών συστηµάτων ή σε θέµατα ανάπτυξης υποδοµών και
εφαρµογών πληροφορικής που αποδεικνύεται από την κατοχή
συναφούς διπλώµατος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο της
αλλοδαπής και από δεκαπενταετή, τουλάχιστον, εµπειρία στη
διαχείριση έργων πληροφορικής και στη διοίκηση διευθύνσεων
πληροφορικής, µε αναπληρωτή τον Προϊστάµενο της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ..
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και έχει θητεία πέντε ετών.
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής µεριµνά για την υλοποίηση, εφαρµογή και τήρηση των πράξεων που εκδίδει το Εποπτικό Συµβούλιο στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, διασφαλίζοντας την
επίτευξη των στόχων της απρόσκοπτης και αποτελεσµατικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Γ.Ε.ΜΗ..
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η αµοιβή
του Εκτελεστικού Διευθυντή του Γ.Ε.ΜΗ., µετά από σύµφωνη
γνώµη της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων (Κ.Ε.Ε.), η δαπάνη
της οποίας βαρύνει τον προϋπολογισµό της.»
10. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 3419/2005
αναριθµούνται αντιστοίχως σε 5, 6 και 7.
11. Το άρθρο 11 του ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την
εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του
εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Α’
202), όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 3557/2007 (Α’100), αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 11
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), τα κάθε είδους εµπορεύµατα, τα
οποία διακινούνται στην αγορά µε οποιονδήποτε τρόπο και τα
οποία είτε συνιστούν παράνοµη αποµίµηση προϊόντων είτε κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων (π.δ.186/1992, Α’ 84) είτε αυτός που τα διαθέτει
δεν κατέχει την απαιτούµενη άδεια ή τα νόµιµα παραστατικά, κατάσχονται και καταστρέφονται άµεσα, µε κάθε πρόσφορο τρόπο,
υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος.
2. Η κατάσχεση των προϊόντων του υπαίθριου εµπορίου επιβάλλεται από τα Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου
Εµπορίου του άρθρου 7α του
ν. 2323/1995 «Υπαίθριο
εµπόριο και άλλες διατάξεις» (Α’ 145), όπως έχει τροποποιηθεί
και συµπληρωθεί µε την παρ. 13 του άρθρου 13 του ν. 3557/2007

ή από τη Δηµοτική Αστυνοµία. Για την εφαρµογή της παρούσας
παραγράφου παρέχεται η συνδροµή της ΕΛ.ΑΣ., σύµφωνα µε τα
άρθρα 159 έως 162 του π.δ. 141/1991 «Αρµοδιότητες οργάνων
και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης υπηρεσιών» (Α’ 58), όταν
και όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.
3. Τα όργανα που προβαίνουν στις κατασχέσεις των προϊόντων
της παραγράφου 1, είτε υπαίθριου εµπορίου είτε εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασµένων ή µη, περιλαµβανοµένων
και αυτοκινούµενων µέσων, συντάσσουν πρωτόκολλο κατάσχεσης, το οποίο περιλαµβάνει τα πλήρη στοιχεία του ελεγχοµένου,
τον αριθµό του Δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
αυτού, καθώς και τον Α.Φ.Μ., εφόσον παρέχονται, τον τόπο, το
χρόνο και τα είδη που κατάσχονται, σε συνοπτική περιγραφή,
καθώς και την αιτία της κατάσχεσης. Το πρωτόκολλο κατάσχεσης υπογράφεται από τα ελεγκτικά όργανα και αντίγραφο αυτού
δικαιούται να λάβει ο ελεγχόµενος, ενώ το πρωτότυπο διαβιβάζεται στην προϊσταµένη, κατά περίπτωση, αρχή.
4. Η καταστροφή των εµπορευµάτων υπαίθριου εµπορίου γίνεται άµεσα και επί τόπου µε κάθε πρόσφορο µέσο, περιλαµβανοµένης της ρίψης εντός απορριµµατοφόρου ή µε την
καταστροφή της εµπορικής αξίας του προϊόντος µε ανεξίτηλο
χρωµατισµό (σπρέι). Κατ’ εξαίρεση και εφόσον η επιτόπια καταστροφή δεν είναι τεχνικά δυνατή ή ακολουθηθεί η διαδικασία της
παραγράφου 5, τα παράνοµα προϊόντα συσκευάζονται σε σάκους, µεταφέρονται σε αποθηκευτικούς χώρους και καταστρέφονται αµελλητί. Τα παράγωγα προϊόντα της καταστροφής
δύναται να διατίθενται για ανακύκλωση.
5. Αν κατά τη διαδικασία της κατάσχεσης το µόνο ελλείπον
είναι η κατοχή της άδειας και γίνει επίκληση ύπαρξης αυτής, παρέχεται στον ενδιαφερόµενο τριήµερη προθεσµία προσκόµισης
των νόµιµων εγγράφων στην αρµόδια για την κατάσχεση αρχή,
τα δε κατασχεθέντα προϊόντα καταστρέφονται µετά την άπρακτη
παρέλευση της προθεσµίας αυτής.
6. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου τα ως άνω Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εµπορίου, καθώς και
η Δηµοτική Αστυνοµία, έχουν τις ελεγκτικές αρµοδιότητες του
Σ.Δ.Ο.Ε..»
12. Το εδάφιο στ’της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3279/2004
«Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης» (Α'
205), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 22 του ν. 3853/2010 (Α' 90),
αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Κατά το σχολικό έτος 2011-2012, τα δίδακτρα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, ως ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, προσδιορίζονται ως εξής:
αα) Τα δίδακτρα των νηπιαγωγείων και της πρώτης (α’) τάξης
των δηµοτικών σχολείων και των γυµνασίων/ λυκείων ιδιωτικής
εκπαίδευσης παραµένουν ως ίσχυαν κατά το σχολικό έτος 20102011.
ββ) Τα δίδακτρα των λοιπών τάξεων των δηµοτικών σχολείων
και των γυµνασίων/λυκείων παραµένουν ως ίσχυαν κατά το σχολικό έτος 2010-2011 στην αντίστοιχη τάξη φοίτησης.»
Άρθρο 75
1. Η προθεσµία αποµάκρυνσης των νοµίµως υφιστάµενων µεταποιητικών δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στο άρθρο 7 παρ.
1 του ν. 3325/2005, η οποία έληξε ή πρόκειται να λήξει µέχρι την
31η Δεκεµβρίου 2014, παρατείνεται µέχρι την ηµεροµηνία αυτή.
Προκειµένου να ισχύσει το προηγούµενο εδάφιο, οι επιχειρήσεις
οφείλουν να λειτουργούν µέχρι τότε µε εγκεκριµένους περιβαλ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΘ’ - 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

λοντικούς όρους και έως την 31η Δεκεµβρίου 2013 να έχουν εφοδιαστεί µε άδεια µετεγκατάστασης σε νέα θέση. Σε κάθε περίπτωση η µετεγκατάστασή τους είναι υποχρεωτική και θα πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεµβρίου 2014. Μετά την
ηµεροµηνία αυτή µε ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής διακόπτεται η λειτουργία των δραστηριοτήτων και σφραγίζονται τα µηχανήµατα που θα εξακολουθούν να υπάρχουν στους χώρους.
Για τις επιχειρήσεις που δεν θα έχουν εφοδιαστεί µε άδεια µετεγκατάστασης σε νέα θέση έως την 31η Δεκεµβρίου 2013 επιβάλλεται διακοπή της λειτουργίας και σφράγιση των µηχανηµάτων
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο από 1ης Ιανουαρίου 2014.
Τα προηγούµενα εδάφια δεν εφαρµόζονται σε επιχειρήσεις που
είναι εγκατεστηµένες σε περιοχή, η οποία καθορίζεται σύµφωνα
µε τα άρθρα 11 και 12 του ν. 3481/2006 (Α’ 162 ).
2. Στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συνιστάται Διεύθυνση
Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας. Η Διεύθυνση αυτή είναι αρµόδια
για την έρευνα και τη µελέτη θεµάτων που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική καινοτοµία, το σχεδιασµό πολιτικής και τη στήριξη
της επιχειρηµατικής καινοτοµίας µέσω θεσµικών, χρηµατοδοτικών ή άλλων µέτρων.
3. Στη Διεύθυνση Διεθνών Βιοµηχανικών Σχέσεων της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συνιστάται Τµήµα Εσωτερικής Αγοράς και Κρατικών Ενισχύσεων. Το Τµήµα αυτό είναι αρµόδιο για
την παρακολούθηση θεµάτων πολιτικής εσωτερικής αγοράς και
κρατικών ενισχύσεων, το συντονισµό της έγκαιρης µεταφοράς
των ευρωπαϊκών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο και της συµµόρφωσης µε το κοινοτικό δίκαιο σε περιπτώσεις διερεύνησης ή και διαπίστωσης τυχόν παραβάσεων, που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας.
4. Η διάρθρωση, οι ειδικότερες αρµοδιότητες, η οργάνωση, η
λειτουργία και η στελέχωση της Διεύθυνσης Επιχειρηµατικής
Καινοτοµίας και του Τµήµατος Εσωτερικής Αγοράς και Κρατικών
Ενισχύσεων καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος καταργούνται η Διεύθυνση Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, που είχε συσταθεί
µε το άρθρο 12 του π.δ. 396/1989 (Α’ 172) και το Τµήµα Αντισταθµιστικών Οφελών της Διεύθυνσης Διεθνών Βιοµηχανικών Σχέσεων της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, που είχε συσταθεί
µε το άρθρο 19 του π.δ. 396/1989.
5. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) µετά τις λέξεις «Οι διατάξεις»
προστίθεται η φράση «της παραγράφου 1».
Άρθρο 76
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των σχεδίων νόµου του
Υπουργείου Εξωτερικών:
1) Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Σερβίας
για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης της Σερβίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση».
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2) Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας µε σκοπό την
προσέγγιση της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Τα νοµοσχέδια ψηφίστηκαν στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία. Εισάγονται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία
του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µπορούν
να λάβουν το λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως
αυτής της συµφωνίας.
Θέλει κάποιος συνάδελφος να λάβει το λόγο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ο κ. Γκιόκας, Βουλευτής
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σαν Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος τοποθετούµαστε σε σχέση µε τέτοιου είδους συµβάσεις που
αφορούν, είτε την επιτάχυνση της διαδικασίας για την ένταξη
µιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε συµβάσεις που αφορούν την προσέγγιση µιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση µ’ ένα
και βασικό κριτήριο και αυτό αφορά το αν από αυτήν τη διαδικασία οι λαοί αυτών των χωρών, εν προκειµένω οι λαοί της Ουκρανίας και της Σερβίας θα έχουν κάποιο όφελος από αυτήν την
προσέγγιση ή µια ενδεχόµενη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εδώ, θεωρούµε ότι υπάρχει η πλούσια πείρα του ελληνικού
λαού όλα αυτά τα χρόνια από τη συµµετοχή της Ελλάδας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση που αποδεικνύει ένα και µόνο πράγµα ότι όχι
µόνο δεν επαληθεύτηκαν οι υποσχέσεις για λαϊκή ευηµερία από
τη συµµετοχή της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά
αντίθετα τα εργατικά λαϊκά δικαιώµατα, οι κατακτήσεις των εργαζοµένων σφαγιάστηκαν και σφαγιάζονται σήµερα ακόµη περισσότερο µε τις ευλογίες, τις κατευθύνσεις και τις πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνεπώς εκ προοιµίου τοποθετούµαστε αρνητικά σε σχέση µε
τις συγκεκριµένες συµβάσεις, όπως τοποθετηθήκαµε και στο παρελθόν αρνητικά όσον αφορά την ένταξη και της δικής µας
χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θεωρούµε ότι οι µόνοι ωφεληµένοι από αυτήν τη διαδικασία
θα είναι οι αστικές τάξεις αυτών των χωρών καθώς και οι ελληνικοί επιχειρηµατικοί όµιλοι, οι οποίοι θα µπορούν καλύτερα να µεταφέρουν τα κεφάλαιά τους και τις επενδύσεις τους στις
συγκεκριµένες χώρες. Άλλωστε, αυτός είναι ο στόχος που έχει
και η Ατζέντα 2014 της ελληνικής Κυβέρνησης µε την οποία επιδιώκεται η ενσωµάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση έως το 2014, δηλαδή, νέες αγορές νέες συµφέρουσες
επενδύσεις για το ελληνικό κεφάλαιο. Άλλωστε, και στη συζήτηση στην επιτροπή εκεί επικεντρώθηκε κατά κύριο λόγο η αναφορά στις συγκεκριµένες συµβάσεις και από τη µεριά της
Κυβέρνησης. Από αυτού του είδους, λοιπόν, τις συµβάσεις ούτε
οι λαοί αυτών των χωρών ούτε ο ελληνικός λαός έχει να κερδίσει
απολύτως τίποτα.
Ειδικά όµως σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της Σερβίας, η συγκεκριµένη σύµβαση έχει µια ακόµη πολύ σηµαντική ιδιαιτερότητα
και αφορά το εξής: Η διαδικασία ένταξης της συγκεκριµένης
χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδυάζεται και συνδέεται µε
την προσπάθεια νοµιµοποίησης των αποτελεσµάτων του ιµπεριαλιστικού πολέµου στη Γιουγκοσλαβία πριν µερικά χρόνια και
της πλήρους ανεξαρτητοποίησης στου Κοσσόβου. Ποιες χώρες
σήµερα είναι αυτές που ενθαρρύνουν και προωθούν στον ένα ή
στον άλλο βαθµό την ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση; Είναι οι χώρες, οι οποίες πρωτοστάτησαν στο παρελθόν
στο διαµελισµό της Γιουγκοσλαβίας, είναι οι χώρες οι οποίες
βοµβάρδισαν τη Γιουγκοσλαβία το 1999, είναι οι ίδιες οι χώρες
οι οποίες έχουν νοµιµοποιήσει τη µετατροπή τµήµατος της σερβικής επικράτειας σε προτεκτοράτο των Ηνωµένων Πολιτειών και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπάρχουν τρία γεγονότα τα οποία αναφέραµε και στην επιτροπή που συνέβησαν το τελευταίο διάστηµα, τα οποία κατά τη
γνώµη µας σχετίζονται και µε το θέµα που συζητάµε σήµερα. Το
πρώτο αφορά την επίσκεψη του διευθυντή του σερβικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Πρίστινα, η οποία θεωρήθηκε από κύ-
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κλους στη Σερβία και από διεθνείς παράγοντες ότι έχει συµβολικό χαρακτήρα και συνιστά έστω και µια έµµεση αναγνώριση
του προτεκτοράτου του Κοσσόβου.
Δεύτερο ζήτηµα: Την ηµέρα της σύλληψης του Μπλάντιτς είχε
προγραµµατιστεί στο Βελιγράδι συνάντηση της ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάθριν Άστον µε το Σέρβο Πρόεδρο Τάντιτς για θέµατα που
αφορούν την ενταξιακή πορεία της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Τρίτον, τις επόµενες µέρες διοργανώνεται η σύνοδος κορυφής
του ΝΑΤΟ στο Βελιγράδι. Κατά τη γνώµη µας, όλα αυτά αποδεικνύουν πού οδεύει η κατάσταση όσον αφορά το µείζον ζήτηµα
του Κοσσόβου.
Είναι σαφές λοιπόν, ότι η ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση αποτελεί µεν στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης Τάντιτς και των κυρίαρχων πολιτικών δυνάµεων στη Σερβία και όχι
επιλογή του σερβικού λαού, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια καλείται να αποφασίσει κυριολεκτικά µε το πιστόλι στον κρόταφο.
Βέβαια, αυτή η εξέλιξη, η αρνητική λύση δηλαδή στο ζήτηµα
του Κοσσόβου µε όχηµα την ενταξιακή πορεία της Σερβίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει αρνητικές επιπτώσεις όχι µόνο για τη
Σερβία για το σερβικό λαό, αλλά συνολικά για τα Βαλκάνια. Με
αυτήν την έννοια θεωρούµε ότι έχει σοβαρές ευθύνες η ελληνική
Κυβέρνηση, η οποία προχωρεί και ενθαρρύνει όλη αυτήν τη διαδικασία γνωρίζοντας του κινδύνους που υπάρχουν.
Για το λόγο αυτό, κυρία Πρόεδρε, τοποθετούµαστε αρνητικά
σε σχέση µε τη συγκεκριµένη σύµβαση, όπως τοποθετούµαστε
αρνητικά και σε σχέση µε τη διαδικασία προσέγγισης της Ουκρανίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύντοµα να αναφέρω ότι στην περίπτωση της Ουκρανίας εκδηλώνονται σοβαρότατοι ανταγωνισµοί. Από τη µια µεριά υπάρχουν πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη µεριά
από τη Ρωσία, προκειµένου να ενταχθεί η Ουκρανία στην τελωνειακή ένωση που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση µε χώρες
όπως η Λευκορωσία και το Καζακστάν. Αυτό εκφράζει τους έντονους ανταγωνισµούς σε εκείνη την περιοχή που εκδηλώνονται
κυρίως µε αιχµή το φυσικό αέριο.
Πάντως και σε αυτή την περίπτωση τοποθετούµαστε αρνητικά.
Θεωρούµε ότι µία τέτοια σύµβαση δεν θα είναι προς το συµφέρον του ουκρανικού λαού. Συνεπώς καταψηφίζουµε και τις δύο
συµβάσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε το Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Γκιόκα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεόδωρος Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Καλείται το ελληνικό Κοινοβούλιο να κυρώσει δύο µνηµόνια
συνεργασίας του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το ένα µε
το Υπουργείο Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Σερβίας, για την
επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το άλλο µε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας, µε σκοπό την προσέγγιση της Ουκρανίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κυρία Πρόεδρε, το να επιχειρούν τα κράτη µεταξύ τους µια
σειρά από προσεγγίσεις, σε πολλούς τοµείς –εµπορικούς, οικονοµικούς, πολιτιστικούς και πολιτικούς- µε δεδοµένη την αυτονοµία, το σεβασµό στην αµοιβαιότητα, θα ήταν κάτι πάρα πολύ
καλό και πάντα και εµείς από την πλευρά µας τέτοιου είδους
συµβάσεις, τέτοιου είδους συνεργασίες, τις θεωρούµε πολύ θετικές, ακόµη και όταν υπάρχουν επιµέρους προβλήµατα. Εδώ,
όµως, για µια ακόµη φορά µε την ευκαιρία τέτοιων προτάσεων
σχεδίων νόµου κύρωσης µνηµονίων συνεργασίας, τι διαπιστώνουµε; Μια ισοπεδωτική επιλογή συστηµατικής στόχευσης, ένταξης διάφορων χωρών που έχουν ήδη οι λαοί τους υποφέρει τα
πάνδεινα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένταξης, όχι στην οικογένεια την ευρωπαϊκή µε τις αντιθέσεις της, όχι στο πλαίσιο της «ειρηνικής συνύπαρξης» που λέγαµε παλαιότερα, όχι στο πλαίσιο
της αµοιβαιότητας, αλλά στο πλαίσιο της επιβολής.
Και είναι καιρός η Ελλάδα να καταλάβει ότι η χώρα µας και οι
κυβερνήσεις της έχουν υποστεί αυτού του είδους τον καταναγκασµό και ελίτ -και ελληνικές και ευρωπαϊκές- έχουν επιβάλει
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στον ελληνικό λαό επιλογές που δεν ταίριαζαν µε τους ρυθµούς
της δικής του ανάπτυξης, µε την αξιοποίηση των δικών του πλουτοπαραγωγικών πηγών, µε την ανάδειξη των δικών του προτεραιοτήτων και των δικών του συγκριτικών πλεονεκτηµάτων.
Επιβλήθηκε, όµως, στη χώρα µας αυτή η ισοπεδωτική ένταξη της
ηγεµονίας των ισχυρών κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύκλοι
που δεν είναι ουδέτεροι, ούτε ταξικά, ούτε οικονοµικά, ούτε πολιτισµικά, αλλά είναι κύκλοι ισχύος του κεφαλαίου, ισχύος της
απόλυτης ελευθερίας διακίνησης των κεφαλαίων και επιβολής
τους, ανεξέλεγκτα πια, όχι µόνο από τους λαούς, αλλά ακόµη και
από τις εθνικές κυβερνήσεις, τα κράτη και τις συγκροτηµένες δηµοκρατικές εκφράσεις τους.
Αυτό είναι το κύριο ζήτηµα που πια µπορεί να πει κανείς «εντάξει, τι έγινε, έχει τόσα πλεονεκτήµατα µια συνεργασία σε διάφορους τοµείς». Δεν θέλουµε να είµαστε υπερβολικοί, αλλά είναι
ανάγκη να αλλάξουµε τις πολιτικές αυτές. Και δεν αλλάζουν ξαφνικά, ούτε θα αλλάξουν στα fora της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
στο τι θα πει η σοσιαλιστική πτέρυγα, τι θα πει η µία πτέρυγα, ή
η άλλη, ή η αριστερά της Ευρώπης. Αλλάζουν µέσα στην κάθε
χώρα επίσης και µέσα στις αντιστάσεις που η κάθε χώρα κοινωνικά, πολιτικά αναπτύσσει, για να αναδειχθεί η νέα Ευρώπη. Μια
νέα ευρωπαϊκή ενότητα στηριγµένη ακριβώς στην ισοτιµία και
στην αµοιβαιότητα των σχέσεων των λαών. Και εκεί να υποδεχθούµε, να διευρύνουµε την «Ευρωπαϊκή οικογένεια» µε το σέρβικο λαό, τον ουκρανικό λαό και όλα αυτά, ακριβώς µέσα στο
πλαίσιο της αµοιβαιότητας, του σεβασµού της ιδιαιτερότητας και
της «ειρηνικής συνύπαρξης», να το πω έτσι.
Αυτός είναι ο δικός µας προβληµατισµός, αυτή είναι η δική µας
θέση και νοµίζω ότι δεν έχει να κάνει µόνο µε µία στάση και
σχέση µε δύο προτάσεις σχεδίων νόµων για την κύρωσή τους ή
µη κύρωσή τους, αλλά είναι καίριας σηµασίας για την αλλαγή
της πολιτικής στην Ελλάδα, για τις σχέσεις της µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τη σχέση της µε τους άλλους λαούς.
Εάν η ελληνική Κυβέρνηση δεν µπορεί να το κάνει, να υπάρξει
πολιτική πρωτοβουλία και νέος πολιτικός συσχετισµός στην Ελλάδα, νέες πολιτικές δυνάµεις –ανήκει στην Αριστερά αυτός ο
ρόλος- που να στείλει τέτοια µηνύµατα, να είµαστε βέβαιοι ότι
µε πολύ καλά ανοιχτά µάτια και αφτιά λαοί, πολιτικές τάσεις, ρεύµατα και παραγωγικές δυνάµεις θα υποδεχθούν από όλη την Ευρώπη µια τέτοια αλλαγή πολιτικής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Δρίτσα.
Ο κ. Κοραντής έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε και ζητώ
συγνώµη για την καθυστέρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Κοραντή, εσείς θα
µιλήσετε και για τις δυο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ: Θα µιλήσω και για τις δυο. Για τη Σερβία έχω ήδη τοποθετηθεί κατ’ αρχάς θετικά. Συνεπώς απλώς να
επιβεβαιώσω αυτή την τοποθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Επαναλαµβάνω ότι πρέπει να µιλήσετε γι’ αυτό που έχετε αντίρρηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ: Ναι, κυρία Πρόεδρε, θα µιλήσω για
την Ουκρανία.
Απλά ήθελα να επιβεβαιώσω τη θετική µας τοποθέτηση όσον
αφορά τη Σερβία και να υπενθυµίσω µόνο για το Σώµα τους φόβους που είχαµε εκφράσει ως προς την προσπάθεια της Τουρκίας να «καπελώσει» τη Σερβία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη
εµφανιζόµενη ως η προστάτιδα δύναµη ή ο κηδεµόνας τους για
την ευρωατλαντική προοπτική τους.
Όσον αφορά την Ουκρανία, κυρία Πρόεδρε, δεν µπορώ παρά
να επιβεβαιώσω την αρνητική τοποθέτηση, την επιφύλαξη, αν θέλετε, που είχαµε εκδηλώσει στην Επιτροπή Άµυνας και Εξωτερικών. Η Ουκρανία είναι µια µεγάλη χώρα η οποία, όµως, ακόµη
ψάχνεται. Δεν έχει βρει τον εαυτό της. Ψάχνεται ως προς τον
προσανατολισµό της, ψάχνεται ως προς τον παλµό µεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψάχνεται ως προς τη γεωστρατηγική της προοπτική, ψάχνεται κυριολεκτικά ως προς την
ταυτότητά της. Περισσότερο, όµως, ίσως από την Ουκρανία ψάχνεται και η Ευρώπη. Και δεν νοµίζω ότι ειδικά εµείς οι Έλληνες
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σήµερα µπορούµε να είµαστε υπερήφανοι γι’ αυτό το εξελισσόµενο γίγνεσθαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά περιµέναµε,
πολλά ελπίζαµε, σε πάρα πολλά, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απογοητευτήκαµε. Συνεπώς πριν σπεύδουµε
καλοπροαίρετα έστω, αλλά µε κλειστά µάτια φοβάµαι, σε µια διευρυνσιακή προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλό θα είναι
να σταµατήσουµε για µια στιγµή να πάρουµε µια βαθιά ανάσα
και να διερωτηθούµε πού πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς εξελίσσεται, είµαστε έτοιµοι, έστω και ως προετοιµασία, να δεχθούµε
µια ευρωπαϊκή προοπτική και άλλων χωρών, πέραν των ήδη
µελών της;
Η απάντησή µας µε παρρησία, µε ευαισθησία, αλλά µε το
βλέµµα στραµµένο προς το µέλλον, κυρία Πρόεδρε, είναι αρνητική. Δεν νοµίζουµε ότι ήρθε η ώρα ακόµη τουλάχιστον, να προχωρήσουµε σε τέτοια βήµατα. Δεν σηµαίνει ότι κλείνεται η
πόρτα. Απλά καλό θα είναι να εµβαθύνουµε την Ευρώπη, γιατί
δυστυχώς έχει αποδειχθεί πόσο ρηχή είναι και αυτό το νιώθουµε
όλοι µας σήµερα, πριν προχωρήσουµε σε µια διεύρυνσή της.
Αυτό θα πρέπει να αφορά και µια τοποθέτηση του ελληνικού
λαού σε µια αντιστοιχία, αν θέλετε, των αρχών που κήρυξε ο
Πρόεδρος Σαρκοζί, δηλαδή την ανάγκη να υπάρξει ένα δηµοψήφισµα για ένα συγκεκριµένο ποσοστό επί του ευρωπαϊκού πληθυσµού το οποίο θα καλύπτει την ενδιαφεροµένη χώρα.
Η Ουκρανία είναι µια µεγάλη χώρα. Είναι σαφές ότι η ένταξή
της µελλοντικά, οποτεδήποτε και αν γίνει αυτή, θα αλλάξει ουσιωδώς τις ισορροπίες µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µεταξύ
άλλων και στο γεωργικό τοµέα. Να θυµηθούµε τι είχε συµβεί,
κυρία Πρόεδρε, µε την Πολωνία. Νοµίζω ότι όλοι το έχουµε ζήσει
και το γνωρίζουµε, ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουµε θητεύσει σε κοινοτικά έδρανα. Συνεπώς ας σπεύδουµε βραδέως. Είναι µια
στάση σωφροσύνης πιστεύω, είναι µια στάση ευθύνης και όχι µια
στάση αντίρρησης για την αντίρρηση.
Συνεπώς επαναλαµβάνουµε τις επιφυλάξεις µας και δεν συναινούµε για την κύρωση της εν λόγω συµφωνίας όσον αφορά
την Ουκρανία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε το Βου-
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λευτή του ΛΑΟΣ κ. Κοραντή.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Σερβίας για την
επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» .
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Σερβίας για την επιτάχυνση
της διαδικασίας ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»,
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Σερβίας για την
επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Σερβίας για την επιτάχυνση
της διαδικασίας ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
που υπογράφηκε στο Βελιγράδι, στις 31 Ιουλίου 2010, το κείµενο
του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνηµονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 5
αυτού».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κηρύσσεται περαιωµένη
η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας µε σκοπό την προσέγγιση της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξω-

τερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας µε σκοπό την προσέγγιση της Ουκρανίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη
συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει
ως εξής:
«Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας µε σκοπό την προσέγγιση
της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ουκρανίας µε σκοπό την προσέγγιση της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπογράφηκε, στην Αθήνα,
την 1η Δεκεµβρίου 2009, το κείµενο του οποίου σε πρωτότυπο
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνηµονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 5
αυτού».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): 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 των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Θαλάσσια στρατηγική για την προστασία
και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε
την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της
1/6/2011 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της
αρχής. Στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα του
νοµοσχεδίου και οι τροπολογίες ως µία ενότητα.
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Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Σπυρίδων Χαλβατζής, ορίζει για τη συζήτηση
του νοµοσχεδίου ειδικό αγορητή το Βουλευτή, κ. Σταύρο Σκοπελίτη.
Επίσης, ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Μαυρουδής Βορίδης ορίζει ως
ειδικό αγορητή για τη συζήτηση του νοµοσχεδίου το Βουλευτή,
κ. Αλέξανδρο Χρυσανθακόπουλο και ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο το Βουλευτή, κ. Αθανάσιο Πλεύρη.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, για τη συζήτηση
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του νοµοσχεδίου
ορίζει ως ειδική αγορήτρια τη Βουλευτή, κ. Ηρώ Διώτη.
Η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής έχει το λόγο για κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Παρακαλώ, κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Είναι κάποιες απλές νοµοτεχνικές βελτιώσεις, που έχουν προκύψει από την ΚΕΝΕ και βέβαια και από τη συζήτηση στην επιτροπή.
Τις καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Κωνσταντίνα Μπιρµπίλη καταθέτει τις
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις που έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ να καταχωριστούν στα Πρακτικά και να διανεµηθούν.
Το λόγο έχει η εισηγήτρια της Πλειοψηφίας, κ. Αικατερίνη
Μπατζελή.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το σχέδιο νόµου για
τη θαλάσσια στρατηγική, για την προστασία και διαχείριση των
θαλάσσιων υδάτων, που επί της ουσίας πρόκειται για την εναρµόνιση της χώρας µας στην οδηγία 56/2008.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η προσπάθεια για την απόκτηση µιας
ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής, η οποία θα λαµβάνει υπ’
όψιν της την οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική της σηµασία και που θα συνδυάζει την πολυδραστηριότητα η οποία
αναπτύσσεται στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, απαιτεί
οργάνωση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και ορθολογική
διαχείριση του θαλάσσιου αλιευτικού πλούτου.
Η πρόκληση αυτή συνεχώς είναι και πιο ισχυρή, όταν βασικές
οικονοµικές, παραγωγικές πολιτικές πρέπει σταδιακά να προσαρµοστούν στους αναπτυξιακούς στόχους της Επιτροπής «Ευρώπη 2020», αλλά και των πολιτικών, που προβλέπονται από τις
ευρωπαϊκές και διεθνείς συµφωνίες για τις κλιµατικές αλλαγές.
Η αποτελεσµατικότητα αυτών των πολιτικών εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από την ενσωµάτωση και συµµετοχή όλων των
εµπλεκόµενων φορέων της τοπικής κοινωνίας, της ενεργοποίησης του επιστηµονικού προσωπικού και της απόκτησης στοχευµένων επενδυτικών δράσεων, που θα αναδεικνύουν τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες, οι οποίες δεν είναι µόνο οικονοµικές και
κοινωνικές, αλλά πολιτισµικές, διατροφικές και διακλαδικές.
Αυτό σηµαίνει ότι απαιτείται ανάπτυξη νέων τρόπων διαχειριστικής προσέγγισης µε βάση την περιφέρεια ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των επιµέρους θαλάσσιων περιοχών.
Απαιτείται βελτίωση και ενίσχυση της εξωτερικής συνεργασίας
και συντονισµού µε βάση την ανταλλαγή γνώσεων και ορθών
πρακτικών. Απαιτείται ενθάρρυνση των κρατών-µελών και των
περιφερειών να αποκτήσουν ολοκληρωµένο σύστηµα θαλάσσιας
και παράκτιας διακυβέρνησης. Προς την κατεύθυνση αυτή θα
πρέπει να διευκολύνονται από την κεντρική εξουσία όλες οι συνέργειες, η δηµιουργία διατοµεακών πολιτικών και δικτύων συνεργασίας. Απαιτείται ενοποιηµένη βάση δεδοµένων σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο, χρησιµοποιώντας πιστοποιηµένα και
έγκυρα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράµµατα παρακολούθησης
και ελέγχου, αποδεκτά από τους ίδιους τους αλιείς, αλλά και από
τους εµπλεκόµενους φορείς. Τέλος, απαιτείται η διασφάλιση της
εξωτερικής διάστασης κάθε αλιευτικής δραστηριότητας και πολιτικής, ενώ είναι σκόπιµο να συµπεριληφθούν οι οριζόντιοι στόχοι στις διµερείς και πολυµερείς συµφωνίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη Συµφωνία της Βαρκελώνης,
η οποία στην ουσία πρέπει να ενεργοποιηθεί και να επεκταθεί.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθειά της να αποκτήσει
σταδιακά κοινά εργαλεία και µεθόδους συνεργασίας, διαχείρισης και παρακολούθησης των θαλάσσιων υδάτων εξέδωσε την
οδηγία 2008/56, βάσει της οποίας τα κράτη-µέλη οφείλουν να
προσαρµοστούν πλήρως µέχρι το τέλος του 2021. Αξίζει πραγµατικά να τονίσουµε τρία βασικά σηµεία της οδηγίας αυτής που
την διαφοροποιούν µε την έως τώρα κρατούσα αντίληψη. Πρώτον, εισάγεται επί της ουσία η πρόληψη και η πρόβλεψη αντί της
εκ των υστέρων αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Δεύτερον, τίθενται όροι δέσµευσης για συνεργασία του
κάθε κράτους-µέλους µε τα υπόλοιπα, καθώς και µε τις γειτονικές τρίτες χώρες. Τρίτον, τα χωρικά ύδατα των κρατών-µελών
θεωρούνται ευρωπαϊκά ύδατα και συνεπώς αντιµετωπίζονται µε
ενιαίο τρόπο σε ό,τι αφορά τα κριτήρια και τα µέτρα προστασίας.
Η εφαρµογή της οδηγίας δεν περιορίζει, αλλά αντίθετα ενισχύει το δικαίωµα των χωρών να λαµβάνουν πρωτοβουλίες ή
µέτρα που κρίνουν αναγκαία για την καλή διαχείριση της θαλάσσιας περιοχής ή υποπεριοχής, καθώς και το δικαίωµα να ζητήσουν µετά από τεκµηρίωση τη συµµόρφωση άλλου κράτουςµέλους ή άλλης χώρας προς τα µέτρα προστασίας και διαχείρισης κοινού ενδιαφέροντος. Εδώ θέλω να τονίσω ότι, λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι τα θαλάσσια ύδατα που υπάγονται στην
κυριαρχία ή στην εθνική δικαιοδοσία αποτελούν συστατικό στοι-
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χείο της Μεσογείου Θαλάσσης, καθορίζονται οι θαλάσσιες περιφέρειες της χώρας για την κάθε µία από τις οποίες θα προσδιοριστούν σε πρώτο στάδιο τα χαρακτηριστικά καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτων, η χρήση τους και το κόστος
που απορρέει από τυχόν υποβάθµισή τους.
Για τη χώρα µας, αγαπητοί συνάδελφοι, η σηµασία της παράκτιας ζώνης γίνεται πιο σαφής, αν λάβουµε υπ’ όψιν ότι συγκεντρώνει περίπου το 85% του πληθυσµού και σε ό,τι αφορά τις
δραστηριότητες -εκτός από το εµπόριο, τις µεταφορές κ.λπ.αναπτύσσονται σχεδόν στην ολότητά τους η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, το 90% του τουρισµού και το 80% της βιοµηχανίας. Με
την οδηγία και µε την πρόταση που γίνεται από πλευράς του
Υπουργείου συστήνονται εννέα περιοχές της χώρας µας. Έχουν
περιληφθεί, άλλωστε, στις ειδικά προστατευόµενες περιοχές της
Μεσογείου βάσει του Δ’ Πρωτοκόλλου της Σύµβασης της Βαρκελώνης για τη διατήρηση των φυσικών πόρων. Οι περιοχές
αυτές καλύπτουν συνολική έκταση 260.000 εκτάρια µε το θαλάσσιο τµήµα να αντιπροσωπεύει περίπου το 82,5%. Εκτός αυτού,
το 50% των περιοχών έχουν προταθεί για την ένταξη στο ευρωπαϊκό δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000», όπου περιλαµβάνει περίπου εκατόν
είκοσι περιοχές. Αυτό σηµαίνει ότι η προσαρµογή της οδηγίας
θα καλύψει το µεγαλύτερο κοµµάτι των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών. Βάσει του νοµοσχεδίου γίνεται µία υποδιαίρεση
των θαλάσσιων περιοχών, η οριοθέτηση των οποίων συµφωνεί
µε τις ακόλουθες υποπεριοχές της Μεσογείου, πρώτον, της Δυτικής Μεσογείου, δεύτερον, της Αδριατικής, τρίτον, Ιονίου Πελάγους και Κεντρικής Μεσογείου, του Αιγαίου Πελάγους και της
Ανατολικής Μεσογείου.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να περάσω στην εισήγηση
του άρθρου 23, που αφορά το πρόγραµµα διπλής ανάπλασης
των περιοχών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Κήπου του Βοτανικού του Δήµου Αθηναίων. Βάσει του ρυθµιστικού σχεδίου
προβλέφθηκε η δηµιουργία υπερτοπικών µητροπολιτικών πάρκων αναψυχής, αθλητισµού, πολιτιστικών και άλλων συµπληρωµατικών λειτουργιών εντός των δηµοτικών ορίων του Δήµου
Αθηναίων, Ελαιώνα και Βοτανικού και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Οι δυο αυτές περιοχές θεωρούνται υποβαθµισµένες και απαιτούνται παρεµβάσεις για την ποιοτική τους αναβάθµιση. Βάσει
της προτεινόµενης τροπολογίας τροποποιείται µερικώς το πρόγραµµα της διπλής ανάπλασης µε ρυθµίσεις για τη χρήση και
τους όρους δόµησης και κάλυψη του χώρου, όπου προτείνεται.
Επίσης, µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις υλοποιούνται στόχοι
του ρυθµιστικού σχεδίου της Αθήνας, µε αποσυµφόρηση της κεντρικής Αθήνας, βελτίωση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.
Ενεργοποιείται ο ιδιωτικός τοµέας, αλλά και ο Δήµος Αθηναίων, ενώ η συµµετοχή του κράτους είναι απολύτως απαραίτητη, έτσι ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση του προγράµµατος
διπλής ανάπλασης, η οποία θα στηριχθεί και θα επιταχυνθεί µε
βάση τη διοικητική διαδικασία.
Βάσει αυτής της διαδικασίας θα εκδοθεί προεδρικό διάταγµα
για τη νέα πολεοδοµική διαρρύθµιση, έγκριση περιβαλλοντικών
όρων από το ΥΠΕΚΑ, έκδοση οικοδοµικών αδειών από το ΥΠΕΚΑ
και το Δήµο Αθηναίων εντός εκείνων των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Να τονιστεί ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της
άδειας οικοδοµής του ερασιτεχνικού αποτελεί η έκδοση άδειας
κατεδάφισης των αθλητικών εγκαταστάσεων της ΠΑΕ Παναθηναϊκού, ενώ για την έκδοση λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων -πλην του γηπέδου- προϋπόθεση είναι η έκδοση άδειας
λειτουργίας των κτηρίων στην περιοχή ανάπλασης 2. Με την προτεινόµενη ρύθµιση θεωρούµε ότι αυτό το σχέδιο της διπλής ανάπλασης καθίσταται, µε αµοιβαία διαδικασία, υλοποιήσιµο.
Θα ήθελα να σας πω ορισµένα στοιχεία των αλλαγών που έγιναν, διότι το Συµβούλιο της Επικρατείας είχε ορισµένες απόψεις
που είχαν παρεµποδίσει τη συνέχιση αυτού του έργου. Με βάση,
λοιπόν, τις προτάσεις και την καθοδήγηση του Συµβουλίου της
Επικρατείας γίνεται το εξής. Με τη ρύθµιση µειώνεται η συνολική
δόµηση του προγράµµατος κατά εξήντα έξι χιλιάδες τετραγωνικά, δηλαδή µια µείωση κατά 60% της αρχικής πρότασης, µια
µείωση η οποία είχε προταθεί και από το Συµβούλιο της Επικρα-
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τείας.
Ειδικότερα καταργείται το πολυλειτουργικό κέντρο του δήµου
δεκαεπτά χιλιάδων τετραγωνικών, καταργείται το γήπεδο καλαθοσφαίρισης οκτώµισι χιλιάδων τετραγωνικών, µειώνεται ο συντελεστής δόµησης του εµπορικού κέντρου δεκαεπτάµισι
χιλιάδων τετραγωνικών, ενώ µειώνονται οι εµπορικές χρήσεις
των γηπέδων µε µείωση και της έκτασης. Το υπόλοιπο της δόµησης των ενενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τετραγωνικών
κατανέµεται έτσι ώστε τα σαράντα επτά χιλιάδες τετραγωνικά
να γίνουν αθλητικές εγκαταστάσεις και πενήντα ένα χιλιάδες
οκτακόσια τετραγωνικά για εµπορικές χρήσεις.
Εδώ θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, να τονίσω ότι
κατά τη συζήτησή µας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου
παρά πολλοί συνάδελφοι έθεσαν το θέµα της αµοιβαίας συνεργασίας. Είναι σκόπιµο είτε τώρα είτε µε την έκδοση προεδρικού
διατάγµατος να αποσαφηνιστούν οι σχέσεις µεταξύ του Αθλητικού Σωµατείου του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και της ιδιοκτήτριας εταιρείας του εµπορικού κέντρου, έτσι ώστε να µην
υπάρχει ή να µη διαµορφωθεί καθεστώς αµοιβαίας αιχµαλωσίας.
Η τροπολογία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο είναι στο άρθρο 24.
Όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση και γενικά είναι
σε όλους γνωστό ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις που αφορούν
ολόκληρη τη χώρα, που έχει ήδη εφαρµοστεί το κτηµατολόγιο
και έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι κτηµατολογικές καταχωρήσεις, πίνακες και εγγραφές, έχει παρατηρηθεί σωρεία καταχωρήσεων
και εγγραφών -κυρίως στις αγροτικές περιοχές- που βρίσκονται
ακόµη σε εκκρεµότητα.
Αυτές αφορούν κυρίως καλλιεργούµενες µε πολυετείς ή και
µονοετείς καλλιέργειες αλλά σε κάθε περίπτωση αγροτικού χαρακτήρα εκτάσεις ή ακόµα και οικόπεδα που πλέον βρίσκονται
εδώ και πάρα πολλά χρόνια εντός σχεδίου πόλης ή οικισµού ή
εντός της περιµετρικής ζώνης των οικισµών ή σε εκτός σχεδίου
καλλιεργήσιµες εκτάσεις, έχουν δε καταχωρηθεί ως «εκτάσεις
αγνώστου ιδιοκτήτη», αν και οι εκτάσεις αυτές ποτέ δεν ήταν
στην πραγµατικότητα αγνώστου ιδιοκτήτη, αλλά αντίθετα ήταν
γνωστών ιδιοκτητών.
Σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται για καταπατηµένες δηµόσιες εκτάσεις και σε καµµία περίπτωση για δάση ή δασικές εκτάσεις ή γενικά για εκτάσεις που εµπίπτουν στις διατάξεις της
δασικής νοµοθεσίας, αλλά αντίθετα πρόκειται για ιδιωτικές αγροτικού χαρακτήρα εκτάσεις. Οι σηµερινοί ιδιοκτήτες τους έχουν
αποκτήσει από τους προκατόχους τους, συγγενικού τίτλου ή όχι,
µία άτυπη παραχώρηση. Επίσης, είχαν αποκτήσει τις εκτάσεις µε
προγενέστερες, άτυπες παραχωρήσεις –επίσης, µε κληρονοµιές
και χωρίς διαθήκες άτυπες παραχωρήσεις- από τους προκατόχους δικαιοπαρόχους. Σε κάθε περίπτωση, έχουν γίνει κύριοι µε
έκτακτη χρησικτησία, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1045
του Αστικού Κώδικα.
Με την καταγραφή τους στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, αλλά και
τις διάφορες αποφάσεις του ΟΚΧΕ δηµιουργήθηκαν προβλήµατα έγκρισής τους ή αποδοχής ως δικαιούχων από το δηµόσιο
και από τα κτηµατολογικά διαγράµµατα.
Με τη ρύθµιση η οποία προτείνεται από το Υπουργείο δίνεται
µία παράταση δύο ετών για την προσφυγή τους στα δικαστήρια,
παρά το γεγονός ότι το κόστος είναι πολλές φορές δυσβάσταχτο
γι’ αυτούς τους πολίτες, τους αγνώστους ιδιοκτήτες, που στην
ουσία είναι γνωστοί ιδιοκτήτες.
Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης σε µεταβατικό στάδιο µέχρι τη
συνολική τροποποίηση των διατάξεων του Εθνικού Κτηµατολογίου, το οποίο ευελπιστώ ότι πολύ σύντοµα θα παρουσιάσει και
το Υπουργείο, θα ήταν σκόπιµο να ενεργοποιηθεί το άρθρο 18
του ν.2664/1998 που προβλέπει τη συναινετική διόρθωση της
κτηµατογραφικής εγγραφής αγνώστου ιδιοκτήτη. Αγαπητοί συνάδελφοι, προς αυτή την κατεύθυνση έχει κατατεθεί και τροπολογία, όπου προτείνεται η συναίνεση να είναι υποχρεωτική για
το δηµόσιο στην περίπτωση που η αίτηση για διόρθωση αρχικής
εγγραφής µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτου» αφορά σε ακίνητο που δεν είναι καταγεγραµµένο ως δηµόσιο. Αυτή έχει κατατεθεί και ελπίζω ότι το Υπουργείο θα την κάνει αποδεκτή.
Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία στο άρθρο 24 παράγραφος 3, σχετικά µε την τροποποί-
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ηση του ΦΠΑ της τιµής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ. Με βάση την προτεινόµενη ρύθµιση, η οποία είχε και τη
σύµφωνη γνώµη των συναδέλφων σε επίπεδο επιτροπής, ποσό
µέχρι ποσοστού 1% επί της προ ΦΠΑ τιµής πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ αποδίδεται µέχρι τώρα στους κατόχους
άδειας προµήθειας που προµηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια στους
οικιακούς καταναλωτές του ΟΤΑ α’ βαθµού, στον οποίο είναι
εγκατεστηµένοι οι σταθµοί ΑΠΕ. Με την τροπολογία, η οποία κατατίθεται, αλλάζει ο τρόπος υπολογισµού και η κατανοµή του
ΦΠΑ, η οποία πλέον µειώνει τα τιµολόγια των κατοίκων που κατοικούν γύρω από τις περιοχές στις οποίες έχουν εγκατασταθεί
οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, κυρίως εκείνες των φωτοβολταϊκών.
Κυρία Πρόεδρε, µε τη λήξη της εισήγησής µου θα ήθελα να
πω ότι παρά το γεγονός ότι το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί προσαρµογή µιας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, είναι σηµαντικό διότι
µπαίνουν πλέον βασικές αρχές και δροµολογούνται µέθοδοι
όπου πλέον για πρώτη φορά και το ελληνικό δηµόσιο αλλά και
οι εµπλεκόµενοι φορείς θα µπορούν να διαχειριστούν και να γνωρίζουν την προστασία της θαλάσσιας αλιείας αλλά και του περιβάλλοντος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ κ. Μπατζελή.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, πριν περάσω στο νοµοσχέδιο, θα ήθελα
να πω δύο λόγια για αυτά που συµβαίνουν στην κοινωνία, έξω
από την Αίθουσα αυτή.
Όλοι αναγνωρίζουµε ότι στις πλατείες της χώρας, ο λαός προσπαθεί να κρατήσει όρθια την εθνική συνείδηση. Έτσι, το νοµοσχέδιο αυτό και µόνο από τον τίτλο του «Θαλάσσια στρατηγική
για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος», ίσως να ακούγεται εκτός χρόνου.
Επίσης, εκτός χρόνου αλλά και τόπου, ήταν και το κυβερνητικό
σποτ που είδαµε προχθές, το οποίο µιλούσε περί «αποκατάστασης της αξιοπρέπειας» και «περί διασφάλισης του µέλλοντος των
παιδιών µας».
Αλλά, µήπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι λίγο εκτός; Το
λέω αυτό γιατί η οδηγία έχει σαν βασικό στόχο να διαµορφώσει
ένα όραµα για τις θάλασσες της Ευρώπης. Εκείνο που προέχει
–και θα συµφωνήσουν οι περισσότεροι συνάδελφοι σε αυτή την
Αίθουσα- είναι να διαµορφωθεί πρώτα ένα νέο όραµα για τους
λαούς της Ευρώπης.
Έρχοµαι τώρα στην οδηγία. Για την ολοκληρωµένη θαλάσσια
πολιτική µίλησα και στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου,
και δεν στάθηκα µόνο στον περιβαλλοντικό πυλώνα, δηλαδή την
οδηγία. Στην ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική, η Ελλάδα µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο σε τρεις από τις πιο βασικές πτυχές
της. Η πρώτη είναι η προστασία των θαλάσσιων συνόρων της
Ένωσης, η δεύτερη είναι η µελλοντική διεύρυνση και η γειτονία
και η τρίτη είναι η ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων
ζωνών.
Δεν αναρωτιέµαι αν η Κυβέρνηση έχει συλλάβει το θέµα αυτό.
Σίγουρα δεν το έχει συλλάβει. Εάν ήταν έτσι, θα είχε οριστεί συγκεκριµένη αρµοδιότητα για την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική στο εσωτερικό της Κυβέρνησης και δεν θα συζητούσαµε
µόνο για τον περιβαλλοντικό πυλώνα.
Να πω µόνο ότι η κ. Δαµανάκη, λίγο πριν κρούσει τα τύµπανα
των διληµµάτων, είχε χαιρετίσει τη δηµιουργία του ΥΘΥΝΑΛ –του
Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων- ως σηµείου επαφής, ως
κόµβου για την κατάρτιση µιας ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής και, βέβαια, για το συντονισµό της σε όλα τα επίπεδα της
Κυβέρνησης.
Όσο και εάν έψαξα να βρω µία δήλωση του κ. Διαµαντίδη σχετικά µε το θέµα αυτό, δεν βρήκα απολύτως καµµία. Αναγκάστηκα
να καταθέσω και ερώτηση στον κ. Διαµαντίδη, τον Υπουργό που
υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχει το συντονιστικό ρόλο και την
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ευθύνη στις θαλάσσιες υποθέσεις. Και η απάντηση που πήρα
ήταν η περιγραφή του τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Κύριε συνάδελφε, σε ευρωπαϊκό
επίπεδο η οδηγία αυτή προτάθηκε και συζητείται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και όχι Αλιείας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Δεν έχει σηµασία. Ο περιβαλλοντικός πυλώνας είναι αλληλένδετος µε τις άλλες πτυχές
της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ πολύ µη κάνουµε διάλογο τώρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, είναι σηµαντική
αυτή η επισήµανση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κατά τη γνώµη µου η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει σαν αγγαρεία το όλο θέµα. Βέβαια η κα
Μπιρµπίλη ορθώς πράττει και προχωρά µόνη της στη σύσταση
του περιβαλλοντικού πυλώνα. Αλλά, επειδή ξέρω ότι η Υπουργός
δεν αντιµετωπίζει το περιβάλλον ως µόδα –ας το πούµε έτσιαναρωτιέµαι πώς άφησε να περάσουν τόσοι µήνες προκειµένου
να φέρει το νοµοσχέδιο στη Βουλή.
Ο αρµόδιος Επίτροπος κ. Ποτότσνικ, µας είπε πριν δυο µήνες,
εδώ στη Βουλή ότι η Ελλάδα καταγράφει ήδη, είκοσι επτά εκκρεµείς υποθέσεις για παραβάσεις της Κοινοτικής Περιβαλλοντικής
Νοµοθεσίας. Μία από αυτές είναι προφανώς και η οδηγία που
συζητάµε σήµερα, µε καθυστέρηση περίπου δεκαοκτώ µηνών.
Και για να είµαι πιο επιεικής ενηµερωθήκαµε έξι µήνες µετά το
άνοιγµα της διαδικασίας παραβίασης και λίγο πριν µας σταλεί η
αιτιολογηµένη γνώµη, ενώ χρειάστηκε να περάσουν, άλλοι έξι
µήνες για να φτάσουµε στην Ολοµέλεια.
Έρχοµαι τώρα στο προκείµενο. Η οδηγία αφορά σε όλα τα θαλάσσια ύδατα στο βυθό και στο υπέδαφος εντός των εθνικών
υδάτων και στοχεύει στην αντιµετώπιση των συνεπειών στο θαλάσσιο περιβάλλον που προκαλούνται από οποιαδήποτε χώρα
στην ίδια θαλάσσια περιοχή.
Θέλω να πω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ελέγχει µόνο
εάν ενσωµατώσαµε, δηλαδή ψηφίσαµε και «καθαρίσαµε», αλλά
και εάν θα καταφέρουµε να ανταποκριθούµε στις υποχρεώσεις
µας.
Και είναι πολλές αυτές οι υποχρεώσεις. Πρώτον, να ολοκληρώσουµε την αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης από
πλευράς περιβάλλοντος µέχρι το 2012. Δεύτερον, να οριοθετήσουµε τις προστατευόµενες περιοχές µέχρι το 2013. Τρίτον, να
θεσπίσουµε προγράµµατα παρακολούθησης αυτής της κατάστασης µέχρι το 2014 και τέλος, µέχρι το 2015, να διαµορφώσουµε
µέτρα για να την εξασφαλίσουµε.
Όλα αυτά προφανώς συνεπάγονται κόστος, που ούτε κατά
διάνοια έχει προσεγγίσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το
οποίο κοιτά πόσο κοστίζει η κάθε επιτροπή. Θα σας πω, λοιπόν,
από πού θα καλυφθεί το κόστος αυτό, αφού χαιρετίσω δηµόσια
την προσπάθεια που έκανε η Υπουργός. Συγκεκριµένα, η Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης (ΕΠΕΡΑΑ)», δηµοσίευσε µία
πρόσκληση προς την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων, προκειµένου
να εντάξει έργα προϋπολογισµού έως 2 εκατοµµύριων ευρώ για
την προετοιµασία της χώρας, ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί
σε αυτές τις υποχρεώσεις. Για µένα είναι περιττό να βάζουµε
πολλαπλά επίπεδα σε όλη αυτή τη διαδικασία στο βαθµό που
αποφασίσατε διά της πρόσκλησης αυτής να εξωτερικεύσετε όλο
το αντικείµενο σε τρίτους, είναι περιττό να βάζετε πολλαπλά επίπεδα στην όλη διαδικασία.
Ας δούµε, λοιπόν, ποια είναι τα επίπεδα αυτά, οι δοµές. Πρώτον, η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων, η οποία ορίζεται ως αρµόδια
αρχή, σύµφωνα µε την οδηγία. Δεύτερη δοµή είναι η Γνωµοδοτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων που συνιστάται υπό την αρµόδια αρχή. Τρίτη δοµή είναι η Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας
Στρατηγικής. Αντικείµενο και των τριών είναι η κατάρτιση και η
έγκριση -χωρίς χρονοδιαγράµµατα, κυρία Μπατζελή- ενός Εθνικού Προγράµµατος Θαλάσσιας Στρατηγικής και όχι Θαλάσσιας
Περιβαλλοντικής Στρατηγικής.
Για ποιο λόγο αφαιρέθηκε το «Περιβαλλοντικής»; Διότι φαίνεται ότι κάποιος ανακάλυψε ότι το κενό που υπάρχει στην Ολο-
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κληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική θα µπορούσε να το καλύψει αυτή
η επιτροπή. Κατά τη γνώµη µου, το πρόγραµµα αφορά σε όλες
ανεξαιρέτως τις κυβερνητικές πολιτικές που έχουν περιβαλλοντικό αντίκτυπο στη θάλασσα, ακόµα και στο ειδικό χωροταξικό
υδατοκαλλιεργειών, αλλά και στο χωροταξικό για τις παράκτιες
περιοχές. Εάν υπήρχε αυτή η επιτροπή, θα έπρεπε να είχε ήδη
ασχοληθεί και µε τα θέµατα αυτά.
Η δε διαδικασία που επιλέξατε, δεν είναι καθόλου πρωτότυπη,
ενώ δείχνει, για άλλη µια φορά, το υπουργοκεντρικό σύστηµα
της χώρας µας. Προσέξτε: Σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου το
Εθνικό Πρόγραµµα Θαλάσσιας Στρατηγικής καταρτίζεται από τη
Γνωµοδοτική Επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο Ειδικός Γραµµατέας. Στη συνέχεια, το πρόγραµµα υποβάλλεται στον Υπουργό
Περιβάλλοντος, ο οποίος µε τη σειρά του και εφόσον το αποδεχθεί, το εισηγείται προς έγκριση στην Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας Στρατηγικής στην οποία όµως, είναι Πρόεδρος µε
αναπληρωτή τον Ειδικό Γραµµατέα. Αφήνω στην κρίση σας τη
διαδικασία αυτή.
Θα ρωτήσω απλώς, ποια είναι τα εχέγγυα που δίνει η Ειδική
Γραµµατεία Υδάτων, η οποία µέχρι πρότινος ουδεµία σχέση είχε
µε τα θαλάσσια ύδατα; Πώς είναι δυνατόν αυτή η Ειδική Γραµµατεία να διαµορφώνει πολιτική για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, να εισηγείται νοµοθετικά και διοικητικά
µέτρα για την εφαρµογή της θαλάσσιας στρατηγικής της χώρας
και να συντονίζει δηµοσίους, ιδιωτικούς, αλλά και επιστηµονικούς
φορείς που έχουν εξειδικευµένη γνώση; Επειδή η θάλασσα είναι
υγρό στοιχείο; ‘Η επειδή η Ειδική Γραµµατεία τα έχει πάει καλά
µε την ενσωµάτωση της οδηγίας 60/2000;
Καταθέτω στα Πρακτικά την παραποµπή από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στο ΔΕΚ, τεσσάρων κρατών- µελών, ένα από τα οποία
είναι και η χώρα µας.
Εάν, κύριοι συνάδελφοι, δεχθούµε ότι ορθώς δίνονται αυτές
οι αρµοδιότητες στην Ειδική Γραµµατεία, το ΥΘΥΝΑΛ –τι ακριβώς κάνει; Δεν έχει περισσότερη σχέση µε τις θαλάσσιες υποθέσεις απ’ ό,τι έχει η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων; Υπάρχει µια
υπόθεση πιο θαλάσσια από αυτή που συζητάµε τώρα; Ή µήπως
έχει λιγότερη εµπειρία στο αντικείµενο;
Σας είπα ότι το έλλειµµα εµπειρίας αλλά και το κόστος θα τα
καλύψει το Υπουργείο Περιβάλλοντος µέσω του ΕΠΕΡΑΑ. Αυτό,
όµως, δε σηµαίνει ότι η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων είναι κατάλληλη. Και στο τέλος-τέλος γιατί αυτά τα πολυσύνθετα και βαρύγδουπα όργανα, εάν έχουµε σκοπό να τα εξωτερικεύσουµε όλα;
Θέλω να πω και κάτι ακόµα που λείπει από το νοµοσχέδιο. Ο
ρόλος του Λιµενικού Σώµατος. Γιατί δεν συµµετέχει στα όργανα
αυτά; Το Λιµενικό Σώµα είναι ένας αξιόπιστος ελεγκτικός βραχίονας, που πρέπει οπωσδήποτε να αναδείξουµε και να χρησιµοποιήσουµε. Αυτό θα ελέγξει την τήρηση της οδηγίας.
Θα προσθέσω και κάτι τελευταίο και τραγελαφικό. Το άρθρο
19 παρ.2, σηµείο ε’ αναφέρει ότι στη Γνωµοδοτική Επιτροπή συµµετέχουν εκπρόσωποι του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), του Εθνικού Ινστιτούτου Αλιευτικών Ερευνών
(του ΙΝΑΛΕ που συγχωνεύτηκε µε το ΕΘΙΑΓΕ) και του Ινστιτούτου
Γεωλογικών Μελετών και Ερευνών (ΙΓΜΕ).
Προσοχή, όµως: Και οι τρεις αυτοί οργανισµοί πρόκειται να
καταργηθούν ή να συγχωνευτούν. Το ΕΛΚΕΘΕ µέχρι τέλους του
2011, και οι άλλοι, µέχρι τον προσεχή Οκτώβριο. Τι να πω;
Επαναλαµβάνω: µπορεί το νοµοσχέδιο, να επικεντρώνεται
στον περιβαλλοντικό πυλώνα, ωστόσο το ζητούµενο εξακολουθεί
να είναι η ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική.
Όσο και να λέτε ότι πρόκειται για διαφορετικά θέµατα, σηµειώνω πως στην επιτροπή, κυρία Υπουργέ, δηλώσατε αδυναµία να
βρείτε άλλο τρόπο συντονισµού των εµπλεκόµενων Υπουργείων.
Για εµάς το πώς θα δηµιουργήσετε και θα λειτουργήσετε οριζόντιες δοµές είναι θέµα της Κυβέρνησης και στο θέµα αυτό ξέρουµε ότι δεν τα έχετε πάει καθόλου καλά. Με το να
συγκροτείτε, όµως, κάθετες δοµές και να τους βάζετε όλους
µέσα, δεν λύνετε ούτε το πρόβληµα πολιτικής, ούτε και το πρόβληµα συντονισµού, κι εκεί είναι η «ταµπακιέρα».
Κατά τα λοιπά, οι προθέσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον είναι
καλές και τις έχουµε όλοι νοµίζω. Εµείς, παρ’ όλα αυτά, ψηφίζουµε την ενσωµάτωση της οδηγίας για το σκοπό που εκπονή-
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θηκε και επιβάλλεται στα κράτη-µέλη µε την ελπίδα, έστω, ότι θα
αναγκαστούν όλοι οι αρµόδιοι φορείς στη χώρα µας να ασχοληθούν, επιτέλους, µε το σηµαντικό αυτό αντικείµενο, που λέγεται
ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική.
Έρχοµαι τώρα, κύριοι συνάδελφοι, στο θέµα της διπλής ανάπλασης. Η νέα ρύθµιση έρχεται να ολοκληρώσει την προσπάθεια
που είχε ήδη καταβληθεί για την υλοποίηση, µετά από δεκαετίες,
του ρυθµιστικού σχεδίου της Αθήνας, το οποίο προέβλεπε έναν
πολεοδοµικό εξορθολογισµό στην περιοχή του Ελαιώνα και ταυτόχρονη µετατροπή των εγκαταστάσεων της λεωφόρου Αλεξάνδρας σε χώρο πρασίνου. Ωστόσο, η ανάπτυξη ενός σύνθετου
µείγµατος χρήσεων -αθλητικών, εµπορικών και πρασίνου -στον
Ελαιώνα, δεν πρέπει να είναι µια απλή δυνατότητα ή µια απλή
κατεύθυνση- που όπως είχατε πει στην επιτροπή δίνεται µέσα
από το νοµοσχέδιο. Το πιο σηµαντικό είναι το ΥΠΕΚΑ, το Υπουργείο σας, να διαδραµατίσει έναν ηγετικό ρόλο στη διασφάλιση
του όλου έργου. Ο ρόλος αυτός πρέπει να αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις ρυθµίσεις, πολύ δε περισσότερο όταν πέρασαν ήδη
δεκαοκτώ µήνες από την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Εµείς ασφαλώς και θέλουµε να γίνει η διπλή ανάπλαση. Εφόσον το ΣτΕ απεφάνθη, οφείλουµε να συµµορφωθούµε στις αποφάσεις του. Διπλή ανάπλαση, όµως, σηµαίνει και εµπορικές και
αθλητικές και πράσινες χρήσεις και, µάλιστα, συγκεκριµένες. Για
εµάς, λοιπόν, πρέπει να αποκλειστεί κάθε ενδεχόµενο να οδηγηθεί η ανάπλαση σε µονοσήµαντη χρήση. Αυτό θα πρέπει να διασφαλισθεί πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση για το νοµοσχέδιο. Γι’
αυτό ακριβώς τον λόγο είπα προηγουµένως, ότι ο ρόλος του
Υπουργείου σας θα έπρεπε να ήταν πιο ηγετικός.
Είµαστε πάντως σύµφωνοι µε τη διπλή ανάπλαση. Υπάρχουν
οι προϋποθέσεις για να εκδοθεί η άδεια, για να λειτουργήσουν
οι εγκαταστάσεις και για να προχωρήσει η κατεδάφιση στη Λεωφόρο. Θα πρέπει όµως διατυπώσεις να είναι τέτοιες, ώστε να µην
προκύπτει καµία απολύτως αµφιβολία ότι διασφαλίζεται η κατάλληλη επαλληλία, προκειµένου να υλοποιηθεί όλο το έργο. Αυτό
είναι το πιο σηµαντικό -και µπορούµε να συζητήσουµε -πώς νοµίζετε ή πώς νοµίζουµε ότι µπορεί να επιτευχθεί. Εµείς θέλουµε
και το πράσινο, και τη διασφάλιση των απλών πολιτών που θέλουν να δουν τις περιοχές τους να αναβαθµίζονται, αλλά και οι
φίλαθλοι να µη µείνουν ποτέ χωρίς εγκαταστάσεις.
Θα ήθελα να πω κάτι ακόµη καθοριστικό για το έργο. Χρειάζεται να διατυπωθεί στο νόµο και µια φράση σχετικά µε τις υποδοµές που πρέπει να υλοποιήσει το κράτος στην περιοχή, µέσω του
ΕΣΠΑ, όπως είχε γίνει και για κάποια έργα, µέσω του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης. Αυτό νοµίζω ότι θα δώσει έναν πιο ολοκληρωµένο χαρακτήρα στη ρύθµιση.
Όσον αφορά στα θέµατα του Κτηµατολογίου, το Εθνικό Κτηµατολόγιο, κύριοι συνάδελφοι, συναρτάται άµεσα µε τη βιώσιµη
ανάπτυξη της χώρας λόγω των θετικών επιπτώσεων που έχει στο
περιβάλλον, την εθνική οικονοµία και, βέβαια, την οικονοµική ζωή
του πολίτη. Η πρόοδος που έχει σηµειωθεί όλα αυτά τα χρόνια,
έχει επιβεβαιωθεί στην τελική έκθεση των ελεγκτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναφέροµαι στα έργα που υλοποιήθηκαν µε
το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Σε ορισµένες περιοχές της
χώρας υπήρξαν όµως και έργα που παρουσίασαν προβλήµατα,
όπως θα πω παρακάτω. Η πρόοδος δεν ήταν ενιαία σε όλη τη
χώρα.
Εµείς επί της αρχής συµφωνούµε να υπάρχει µια παράταση
κατά δύο έτη της προθεσµίας για να διορθωθούν οι αρχικές κτηµατολογικές εγγραφές των πολιτών εκείνων που είχαν καταχωρηθεί ως άγνωστοι ιδιοκτήτες. Το βασικό, όµως, θέµα είναι να
ενηµερώνονται σωστά, και να καθοδηγούνται εύκολα, γρήγορα
και δωρεάν όλοι οι πολίτες. Και οι απόδηµοι Έλληνες. Διαφορετικά, θα αναγκαζόµαστε να δίνουµε διαρκώς παρατάσεις επί παρατάσεων.
Έρχοµαι στο δεύτερο θέµα που αφορά στην ανάγκη προσαρµογής των διαγραµµάτων των ορίων των γεωτεµαχίων και των
σχετικών αποφάσεων του ΟΚΧΕ, ο οποίος –σηµειώνω- βρίσκεται
και αυτός στη λίστα των οργανισµών υπό κατάργηση ή συγχώνευση. Όπως γνωρίζετε, η κτηµατογράφηση δεν αφορά µόνο καταγραφή δικαιωµάτων σε ακίνητα, αλλά και στην επιβεβαίωση
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και την ακριβή τεχνική απεικόνισής τους στα κτηµατολογικά διαγράµµατα. Οι αποκλίσεις δηµιουργήθηκαν λόγω των διαφορών,
που υπήρξαν στην εµβαδοµέτρηση.
Η δε ανάγκη προσαρµογής προέκυψε, κατά τη γνώµη µου,
από τις δυσλειτουργίες και την υποστελέχωση της µονάδας τεχνικής υποστήριξης της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.».
Θα σας δώσω πολύ σύντοµα ένα παράδειγµα που αφορά στη
Χίο. Η Χίος ήταν µια από τις πρώτες περιοχές που εντάχθηκε στις
διαδικασίες κτηµατογράφησης και µια από τις λίγες που παρουσίασαν τεράστια προβλήµατα. Τα προβλήµατα είναι πάρα πολλά:
απεικόνιση οικιών εκεί που δεν υφίστανται ή απεικόνιση οικιών
πάνω σε δρόµους που δεν υπάρχουν, δηλαδή µια κατάσταση
απερίγραπτη που έχει εξοργίσει τους κατοίκους. Παράλληλα,
πολλές ιδιοκτησίες χαρακτηρίστηκαν αγνώστου ιδιοκτήτου εντελώς αβάσιµα και αυθαίρετα.
Τέλος, οι δυνατότητες που δόθηκαν µέσα από το θεσµικό πλαίσιο δεν αξιοποιήθηκαν όσο θα έπρεπε, γιατί δεν υπήρχε και κατάλληλη υποστήριξη από την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Ο
Πρόεδρος της εταιρείας είχε έρθει προ ενός έτους στο νησί, είδε
επιτόπου τα προβλήµατα, τα κατανόησε και δεσµεύθηκε ότι θα
προχωρήσει, αλλά έκτοτε και έχρι σήµερα, δηλαδή, µετά από τόσους µήνες, το µόνο που είδαµε είναι αυτή η τροπολογία.
Αναφέρεται επίσης ότι η επανακτηµατογράφηση είναι δυνατόν
να ανατίθεται σε τρίτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, δύο λεπτάκια ακόµη.
Θέλω να ζητήσω από την Κυβέρνηση και από την Υπουργό, να
δεσµευτεί για δύο πράγµατα: Πρώτον, ότι η διαδικασία επανακτηµατογράφησης θα γίνει κατά προτεραιότητα στις προβληµατικές περιοχές και υπό την ευθύνη και άµεση εποπτεία της
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» και όχι µέσω «τρίτων», που οι κάτοικοι
τους έχουν πληρώσει πολλές φορές αδρά, και δεύτερον, ότι οι
πολίτες, πλην του τέλους της κτηµατογράφησης των 35 ευρώ,
δεν πρόκειται να καταβάλλουν καµία άλλη δαπάνη. Το είπατε
στην Επιτροπή, παρακαλώ να το επιβεβαιώσετε και στην Ολοµέλεια. Νοµίζω ότι αρκετά έχουν ταλαιπωρηθεί οι πολίτες και οικονοµικά και ψυχικά.
Για το θέµα αυτό είχα κάνει δύο ερωτήσεις, αλλά έλαβα ελλιπείς απαντήσεις. Εύχοµαι τώρα να επιβεβαιώσετε, ότι είστε
όντως σε θέση να δώσετε λύση, προκειµένου να µην επιβαρυνθεί
άλλο κανένας πολίτης.
Ολοκληρώνω την τοποθέτησή µου µε τα θέµατα των ΑΠΕ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, γιατί έχετε
υπερβεί κατά τρία λεπτά περίπου το χρόνο σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κατ’αρχάς, ως προς τη
ρύθµιση που αφορά στην άµεση απόδοση στους πολίτες του 1%
επί της αξίας της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ,
θέλω να πω το εξής.
Εδώ, κυρία Υπουργέ, αλλάξατε τη µεθοδολογία υπολογισµού
του αποδιδόµενου ποσού, µε αποτέλεσµα να επωφελούνται όλοι
οι κάτοικοι της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και όχι κατά προτεραιότητα, ανάλογα δηλαδή µε το αν έχουν µεγάλη ή µικρή
όχληση, όπως προέβλεπε η ρύθµιση. Τονίζω το «κατά προτεραιότητα», γιατί εµείς δεν είχαµε αποκλείσει τους υπόλοιπους στον
πρώην καποδιστριακό δήµο. Δηλαδή, είχαµε κατά προτεραιότητα την τοπική κοινότητα και εφόσον υπήρχαν περισσεύµατα,
να επωφελούνται και οι υπόλοιποι κάτοικοι του καποδιστριακού
δήµου.
Θα προτιµούσα, επίσης, να είχατε θεσπίσει και µια διάταξη
που να αναφέρει ρητά ότι το υπόλοιπο 3% θα επενδύεται αποκλειστικά στους πρώην Καποδιστριακούς Δήµους. Τέτοια ρύθµιση δεν προβλέφθηκε ούτε στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ούτε και σε
κανένα άλλο νοµοθέτηµα.
Πιστεύω ότι αντιλαµβάνεστε όλοι ότι σε περιοχές, όπου ο
δήµος είναι πλέον ενιαίος όπως στα νησιά, κύριε Σηφουνάκη, δεν
µπορεί και δεν πρέπει να ισχύει κάτι διαφορετικό.
Παράλληλα, καταργείτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ, κύριε
Μουσουρούλη!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόε-
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δρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Στη συζήτηση επί των άρθρων µπορούµε να τα πούµε και αυτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Καταργείτε τη διαβάθµιση που είχαµε θεσπίσει ανάλογα µε την κατανάλωση και κατ’
επέκταση, το εισόδηµα και παραπέµπετε το θέµα σε κοινή
υπουργική απόφαση. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς ρυθµίζετε. Θα
τα συζητήσουµε όµως αύριο.
Κλείνω µε τις άδειες, κυρία Πρόεδρε. Μισό λεπτό, παρακαλώ.
Είχαµε θεσπίσει το διάστηµα των τριάντα µηνών για την απόκτηση της άδειας εγκατάστασης µετά τη λήψη της άδειας παραγωγής, για κάποιον ο οποίος υλοποιεί επένδυση ΑΠΕ. Αυτό το
χρονικό διάστηµα θεσπίστηκε, προκειµένου να ξεκαθαρίσουν
όλες οι διαδικασίες εγκαίρως να πάψει το εµπόριο αδειών.
Έρχεστε τώρα και το καταργείτε, δίνοντας τη δυνατότητα στη
ΡΑΕ να κρίνει «αµελλητί».
Εµείς είµαστε αντίθετοι µε αυτήν της ανεξάρτητης αρχής. Βέβαια, αυτό σας το επιβάλλουν οι άλλοι. Το µνηµόνιο. Ανοίξτε στη
σελίδα 192 της δανειακής σύµβασης και θα δείτε ότι σας επιβάλλεται να δώσετε περισσότερες δυνατότητες στη Ρ.Α.Ε. Αυτό,
όµως, δεν είναι της παρούσης. Εκείνο που έχει σηµασία είναι να
µη δίνετε εξουσιοδότηση σε µια αρχή να αποφασίζει χωρίς κριτήρια. Ας είχατε τουλάχιστον συµπεριλάβει τα κριτήρια στο νόµο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Σταύρος Σκοπελίτης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ποιος λέει «όχι», κύριοι συνάδελφοι, στο να παρθούν µέτρα
για την προστασία του περιβάλλοντος γενικά και ειδικά για το
θαλάσσιο περιβάλλον που συζητάµε σήµερα και την ορθολογική,
σωστή διαχείρισή του;
Σίγουρα στα λόγια κανένας. Όλοι υπερθεµατίζουµε πάνω σε
αυτό. Στην πράξη, όµως, τι γίνεται; Γιατί η πράξη είναι που
µετρά, αφού στα λόγια µπορείς να κτίσεις ανώγια και κατώγια,
που λέει και ο θυµόσοφος λαός µας. Από λόγια έχουµε κυριολεκτικά χορτάσει, ενώ το περιβάλλον όλο και πιο πολύ στενάζει
κάτω από τις πιέσεις που δέχεται από τις δραστηριότητες που
αναπτύσσουν εκείνοι οι κύκλοι που στο κέρδος υποτάσσουν τα
πάντα.
Σε αυτήν τους τη δραστηριότητα δεν πρόκειται να βάλει σε
καµµία περίπτωση φραγµό το νοµοσχέδιο αυτό που έρχεται να
ενσωµατώσει στην ελληνική νοµοθεσία τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό γιατί µε τα µέτρα που παίρνει ή που
δεν παίρνει και µε τις εξαιρέσεις που κάνει εκείνο που καθιστά
καθαρό είναι ότι δεν έρχεται για να προστατεύσει το θαλάσσιο
περιβάλλον –προσχηµατικό είναι αυτό- αλλά να υπηρετήσει και
να εξυπηρετήσει την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων
που δραστηριοποιούνται στις θάλασσες και στις παράκτιες περιοχές.
Τονίσαµε στην επιτροπή ότι αυτό το κάνει µε το να µην παίρνει
µέτρα για µια σειρά δραστηριότητες αυτών των κύκλων που δηµιουργούν προβλήµατα σοβαρά στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπως
αυτή των εφοπλιστών που ξεπλένουν τα απάγκια και τις δεξαµενές των πλοίων τους, τα τάνκερ τους και µετά πετάνε τα απόνερά
τους, όπου λάχει, όπου τους βολεύει, αδιαφορώντας για τα προβλήµατα που δηµιουργεί αυτή η απόρριψη στη θάλασσα και ιδιαίτερα σε κλειστές θάλασσες, όπως είναι η Μεσόγειος. Γιατί δεν
το κάνει; Είναι καθαρό και αυτό. Γιατί δεν θέλει να πάρει µέτρα
που να αναγκάζουν τους εφοπλιστές είτε να πετάνε τα απόνερά
τους σε ειδικές δεξαµενές είτε να βάλουν ειδικά φίλτρα και βέβαια, δεν θέλει να τους απαγορεύσει να µεταφέρουν τα απόνερα
από θάλασσα σε θάλασσα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Κι όλα αυτά γιατί; Γιατί έχουν κόστος, µειώνουν την κερδοφορία των εφοπλιστών, κερδοφορία που σε καµµία περίπτωση δεν
θέλει να θίξει και να περιορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν
είναι η µόνη που εξαιρείται. Η δράση των επιχειρηµατικών κύ-
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κλων εξαιρείται και ο ορισµός είναι πολύ ευρύς, αφού δεν αναφέρονται σε αυτόν οι πιέσεις και οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον από τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, πράγµα που για
εµάς έχει άµεση σχέση µε τις πρόσφατες αποφάσεις για χορήγηση αδειών λειτουργίας και εγκατάστασης σε τέτοιους σταθµούς. Βέβαια και στην περίπτωση αυτή έχουµε να κάνουµε µε
επιχειρηµατικούς κύκλους και µάλιστα ισχυρούς.
Το ίδιο γίνεται και µε τις υδατοκαλλιέργειες. Και αυτές εξαιρούνται από τον ορισµό των πιέσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον,
ενώ είναι γνωστό ότι δηµιουργούν πλείστα προβλήµατα σε αυτό.
Μια και αναφέροµαι σε αυτές, θα ήθελα να τονίσω ότι µε την
οδηγία αυτή ανοίγει ακόµα πιο πλατιά ο δρόµος για τον έλεγχο
της ιχθυοπαραγωγής από τους επιχειρηµατικούς κύκλους που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα των ιχθυοκαλλιεργειών.
Μία τέτοια εξέλιξη θα έρθει µε πρόσχηµα την προστασία των
ειδών σε διακρατικό επίπεδο και τις σχετικές απαγορεύσεις που
εισάγονται µε την οδηγία. Βέβαια, η συγκέντρωση αυτή σε λίγα
χέρια θα έχει σαν αποτέλεσµα την παραπέρα συρρίκνωση και καταστροφή της παράκτιας και µέσης αλιείας, αφού θα προχωρήσουν σε ακόµα πιο γρήγορους ρυθµούς οι απαγορεύσεις στα
εργαλεία κ.λπ. που χρησιµοποιούν οι ψαράδες.
Άλλωστε, στην εισηγητική έκθεση η αλιευτική δραστηριότητα
αναφέρεται ως µια από τις πιο σηµαντικές πιέσεις στο θαλάσσιο
περιβάλλον µαζί µε την κλιµατική αλλαγή.
Τονίσαµε, ακόµα, στην επιτροπή ότι το νοµοσχέδιο πέρα από
τα άλλα είναι και υποκριτικό σε σχέση µε το στόχο που λέει ότι
έρχεται να υπηρετήσει, δηλαδή το θαλάσσιο περιβάλλον.
Και το λέµε αυτό, γιατί µε το άρθρο 13 εισάγονται µία σειρά
εξαιρέσεις σ’ αυτό. Ανάµεσα σ’ αυτές είναι και η περίπτωση δ στο ίδιο άρθρο αναφέροµαι, στο 13- περί επιτακτικού δηµόσιου
συµφέροντος.
Γίνεται σαφές, κύριοι Βουλευτές, ότι µε βάση την εξαίρεση
αυτή η κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων που βαφτίζεται
σε δηµόσιο συµφέρον, θα µπαίνει µπροστά από οποιαδήποτε
προστασία του περιβάλλοντος.
Ακόµα θα ήθελα να τονίσω, ότι ενώ η οδηγία ξεχνάει ένα σωρό
βλαπτικές για το περιβάλλον δράσεις των επιχειρηµατικών αυτών
οµίλων, δεν ξεχνά να επιβάλλει τους εφοπλιστές στην επιτροπή.
Αυτό δεν το ξεχνάει. Μπορεί να ξεχνάει τα υπόλοιπα, αλλά αυτό
δεν το ξεχνάει.
Κύριοι Βουλευτές, τονίσαµε κατά την τοποθέτησή µας στην
επιτροπή, ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι µία ταξική έννοια, ξεκοµµένη από τη σχέση παραγωγής κάθε κοινωνικοπολιτικού συστήµατος. Το ότι δεν είναι ξεκοµµένη το κάνουν
καθαρό -πέρα από αυτά που ανέφερα προηγούµενα- και πρόσφατα νοµοθετήµατα της Κυβέρνησης για το fast track, τα επιχειρηµατικά πάρκα, µε τις συνεχείς εξαιρέσεις που κάνουν στους
ήδη πενιχρούς όρους περιβαλλοντικής προστασίας.
Όσο υπάρχει αυτό το καθεστώς, που έχει σαν κινητήριο µοχλό
του το κέρδος, αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος
γενικά και του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν πρόκειται να
έχουµε. Θα συνεχιστεί η πορεία υποβάθµισής του, µε ό,τι αυτό
σηµαίνει, όχι µόνο για την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, αλλά
και για την ίδια τη ζωή του.
Εκείνο που χρειάζεται, λοιπόν, και για το οποίο παλεύει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, είναι να φύγει από τη µέση αυτό το
καθεστώς και να έρθει ένα άλλο που µε έργα και όχι µε λόγια θα
προστατεύει το περιβάλλον. Αυτό το καθεστώς δεν µπορεί να
είναι άλλο παρά o σοσιαλισµός.
Περνάω τώρα στο άρθρο 23, που αναφέρεται στη διπλή ανάπλαση. Εµείς το 2006 όταν συζητιόταν στη Βουλή το θέµα αυτό,
είχαµε εκφράσει την κάθετη αντίθεση µε αυτήν τη διπλή ανάπλαση. Και την αντίθεσή µας δεν την εστιάζαµε µόνο στο ότι θα
δηµιουργηθούν περιβαλλοντολογικά προβλήµατα, που θα δηµιουργηθούν και είναι πάρα πολύ σοβαρά, ούτε τα περιορίζαµε
στους όρους δόµησης της συγκεκριµένης περιοχής, που κι αυτοί
οι όροι είναι πάρα πολύ σοβαροί και δηµιουργούν προβλήµατα.
Η αντίθεσή µας µε τη λεγόµενη «διπλή ανάπλαση» είχε και έχει
βέβαια να κάνει µε τούτο το γεγονός, ότι για το γήπεδο µίας ΠΑΕ
παραχωρείται δωρεάν δηµόσια και δηµοτική γη, για την οποία
µάλιστα έχουν δοθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και από το Δήµο Αθη-
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ναίων πάνω από 50 εκατοµµύρια ευρώ και παραχωρείται χωρίς
κανένα αντάλλαγµα. Το λέω αυτό γιατί είναι γνωστό ότι το γήπεδο της Αλεξάνδρας δεν ανήκει στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
Αν η Κυβέρνηση είχε κάποια υποχρέωση, αυτή είναι να κατασκευάσει γήπεδα για τα τριάντα επτά ερασιτεχνικά σωµατεία που
υπάρχουν στο χώρο των Αθηνών και που σήµερα οι αθλητές
τους συνωστίζονται σε τρία γήπεδα, αυτό του Ρουφ, στην Αλεπότρυπα και στην Ακαδηµία Πλάτωνος. Αυτό έπρεπε να φτιάξει
η Κυβέρνηση, γήπεδα για να αθλούνται οι αθλητές µας και όχι
να δίνει τα χρήµατα για να φτιάξει µία ΠΑΕ το γήπεδο της. Κι εδώ
επαναλαµβάνω εστιάζεται η αντίθεσή µας µε τη διπλή ανάπλαση.
Τώρα θα πω δύο κουβέντες σε σχέση µε τη νέα ρύθµιση, γιατί
θα µας δοθεί η δυνατότητα να πούµε κι αύριο ορισµένα πράγµατα. Έχουµε να πούµε τούτο, ότι η τσιµεντοποίηση ενός ακόµα
πολύτιµου ελεύθερου χώρου που βρίσκεται µέσα στον Ελαιώνα
θα πραγµατοποιηθεί, έστω και σε µικρότερη έκταση από ό,τι
προέβλεπε η προηγούµενη ρύθµιση της Νέας Δηµοκρατίας.
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα µπορεί πλέον να κατασκευάσει σε
δηµόσια έκταση και µε κρατικές επιχορηγήσεις γήπεδα ποδοσφαίρου, αλλά και εµπορικής χρήσης σε ποσοστό 17,5% της συνολικής δοµηµένης επιφάνειας. Η εταιρεία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ»
µπορεί να κατασκευάσει ένα εµπορικό κτήριο-κέντρο µεγαθήριο
πενήντα δύο χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων -και κατά άλλους
εβδοµήντα χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων - σε χαρακτηρισµένο
από το 1995 κοινόχρηστο χώρο, καθώς της δίνεται συντελεστής
δόµησης 1,2 από 1,6 της προηγούµενης ρύθµισης.
Όµως, όπως τονίσαµε και στην επιτροπή, δεν είναι µονάχα η
περιοχή του Βοτανικού, αφού αυτήν τη στιγµή στο λεγόµενο
ιστορικό κέντρο της Αθήνας εξελίσσεται ένα αλισβερίσι τεραστίων διαστάσεων µε τα ακίνητα. Οι µόνοι ωφεληµένοι από αυτό
το αλισβερίσι είναι οι µεγαλοεπιχειρηµατίες που αρπάζουν τη
γη σε πάρα πολύ χαµηλές τιµές µε δεδοµένη την υποβάθµιση
της περιοχής. Στόχος τους, βέβαια, είναι να βγάλουν πολλαπλάσια από την αρχική τους επένδυση.
Πρέπει να τονίσουµε –και το τονίσαµε και στην επιτροπή- ότι
σ’ αυτόν το στόχο έχουν την αρωγή των κυβερνήσεων του
ΠΑΣΟΚ, αλλά και της προηγούµενης κυβέρνησης, της κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας.
Αυτή η αρωγή δίνεται µε τα σχέδια για την ανάπλαση της περιοχής, αφού µ’ αυτά θα αλλάξουν οι χρήσεις γης. Όµως, αυτό
γίνεται όχι στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης των αναγκών των κατοίκων, των πλατιών λαϊκών µαζών, αλλά των επιχειρηµατικών κύκλων που αναφέραµε προηγούµενα.
Οι γειτονιές που διαφηµίζουν ότι θα αναβαθµιστούν έχουν ήδη
περάσει στα χέρια αυτών των κύκλων, οι οποίοι γι’ αυτό τρίβουν
τα χέρια τους µε τις εξαγγελίες που έκανε πρόσφατα η Κυβέρνηση.
Εκείνο που χρειάζεται και για το οποίο µιλάει το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας είναι να παρέµβει αποφασιστικά ο λαϊκός παράγοντας, ώστε να χαλάσει τα σχέδια της Κυβέρνησης και των επιχειρηµατικών κύκλων και να απαιτήσει µια αναβάθµιση της
περιοχής, σύµφωνα µε τις δικές του ανάγκες.
Όσον αφορά τώρα το άρθρο 24, µε το οποίο ενσωµατώθηκε
στο σχέδιο νόµου η τροπολογία για το Κτηµατολόγιο, θα ήθελα
να πω ότι ήταν ανάγκη να γίνει νοµοθετική παρέµβαση. Δύο ή
τρεις φορές είχα φέρει µαζί µε άλλους συντρόφους µου το θέµα
µε ερωτήσεις στη Βουλή. Αυτό που είχε φτιαχτεί δεν ήταν Κτηµατολόγιο. Ήταν οτιδήποτε άλλο, εκτός από Κτηµατολόγιο,
αφού οι καταγραφές ήταν κατά 75% λάθος. Και αυτή δεν είναι η
δική µου γνώµη, αλλά η γνώµη του πανεπιστηµίου σε σχετική
έρευνα που του ανατέθηκε να κάνει. Γι’ αυτό και δηµιούργησε
τεράστια προβλήµατα. Κτήµατα, οικόπεδα και σπίτια ήταν γραµµένα σε άλλα ονόµατα, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούν εντάσεις
ανάµεσα σε συγχωριανούς, συγγενείς κ.λπ..
Όσον αφορά τώρα το γιατί έγινε έτσι το Κτηµατολόγιο, ειπώθηκε και προηγούµενα ότι έγινε µε την προχειρότητα µε την
οποία έγινε και η σύνταξή του. Αυτός ήταν ο λόγος. Όµως, δεν
µπορεί τις αδυναµίες του κράτους να τις πληρώνει ο πολίτης. Γι’
αυτό ζητούσαµε, πέρα από τη δυνατότητα να διορθωθούν τα
λάθη και να διευκολυνθεί ο πολίτης στη διόρθωσή τους –και αυτό
ήταν εύκολο να γίνει- να µην πληρώνει κιόλας. Μιλάµε για µια τε-
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ράστια οικονοµική δαπάνη την οποία έκανε κάποιος για να διορθώσει τα λάθη που έκαναν άλλοι και όχι ο ίδιος.
Είναι, λοιπόν, αναγκαία η ρύθµιση που γίνεται, αλλά και οι προτάσεις που γίνονται. Ορισµένες από αυτές, µάλιστα, κινούνται σε
θετική κατεύθυνση. Δηλαδή, δίνεται παράταση κατά δύο χρόνια
και σε ορισµένες περιπτώσεις απλουστεύεται η διόρθωση των
λαθών. Εµείς συµφωνούµε µ’ αυτές τις προτάσεις που γίνονται,
όπως συµφωνούµε και µε την τροπολογία που κατέθεσε η κ.
Μπατζελή. Και θα παρακολουθούµε το θέµα, γιατί, πραγµατικά,
πρόκειται για ένα σηµαντικό θέµα.
Όσον αφορά αυτό που ειπώθηκε, δηλαδή για την ανάγκη η
χώρα µας να έχει Κτηµατολόγιο, συµφωνούµε απόλυτα. Είναι
ένα εργαλείο. Όµως, είναι ένα εργαλείο και για το καλό, αλλά και
για το κακό και εξαρτάται από την Κυβέρνηση, τους λόγους για
τους οποίους θέλει να το χρησιµοποιήσει.
Σε σχέση τώρα µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, εκείνο
που θέλω να τονίσω –και το έχουµε τονίσει πολλές φορές σαν
κόµµα και σ’ αυτήν την Αίθουσα- είναι ότι εµείς αντιµετωπίζουµε
την ενέργεια σαν κοινωνικό αγαθό και όχι σαν εµπόρευµα. Από
αυτό εξαρτάται και η θέση που παίρνουµε. Είµαστε, λοιπόν, κάθετα αντίθετοι στο να παραχωρείται για κερδοφορία στους ιδιώτες.
Όσον αφορά τις ρυθµίσεις, θα ήθελα να πω δυο κουβέντες. Σ’
εκείνο που στοχεύουν είναι να υπηρετήσουν τα συµφέροντα των
επιχειρηµατικών κύκλων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην
αγορά της ενέργειας. Ακόµα, κάνουν ξεκάθαρο ότι οι άδειες παραγωγής δεν δίνονται για να εξασφαλιστεί ενέργεια για τα λαϊκά
νοικοκυριά, για τους εργαζόµενους, αλλά για την κερδοφορία
των µονοπωλίων. Αυτό που κάνει, επίσης, η ρύθµιση είναι να αυξάνει την αξία των αδειών παραγωγής ως εµπόρευµα.
Εµείς, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουµε το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΛΑΟΣ κ. Αλέξανδρος
Χρυσανθακόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η καθυστέρηση εναρµόνισης µε την ευρωπαϊκή οδηγία
βαρύνει την ελληνική πολιτεία, η οποία έρχεται ασθµαίνουσα τελευταία στιγµή να αντιµετωπίσει αυτό το καίριο ζήτηµα.
Εµείς, ως χώρα, δεν έχουµε εθνική στρατηγική ούτε για την
οικονοµία, όπως αποδείχθηκε, ούτε για την τύχη του έθνους και
τη διαδροµή του σε όλους τους τοµείς. Φάνηκε σε πάρα πολλά
θέµατα, στα οποία κανείς µπορεί να εντοπίσει παλινωδίες, υστέρηση, ανεπάρκεια, αδυναµία και έλλειψη συγκεκριµένων στόχων.
Σίγουρα, το να µας έρχεται µια οδηγία δεν είναι ότι καλύτερο,
διότι αποδεικνύεται ότι εµείς δεν είµαστε έτοιµοι όχι να ενσωµατώσουµε την οδηγία αυτή, αλλά δεν έχουµε τις υποδοµές να λειτουργήσουµε πάνω στο περιεχόµενο των θεµάτων που θέτει
αυτή η οδηγία.
Η οδηγία έχει γενικές αναφορές σωστές για την προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Για εµάς που είµαστε µία παράκτια χώρα είναι απαραίτητη και οφείλαµε εµείς να είχαµε εκπονήσει πολιτικές. Αντ’ αυτού υπάρχουν κάποιες εταιρείες µελετών
και κάποιοι οργανισµοί παρέµβασης, αλλά µόνο σε κάποια αντικείµενα και δεν έχουµε µια ολική τοποθέτηση στο ζήτηµα. Επιχειρείται µία οριζόντια σύνθεση σε επίπεδο γενικών γραµµατέων
και Υπουργών.
Το αντικείµενο αυτό το αντιµετωπίζει µε ειδική υπηρεσία το
Υπουργείο της Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, όµως
τον πρώτο λόγο έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Άρα, έχουµε
διαφορετικά υπουργεία, τα οποία οφείλουν να συντονιστούν.
Εδώ γίνεται άκρως απαραίτητη η επιλογή του να έχουµε διϋπουργική υπηρεσία. Το εισηγήθηκα στη επιτροπή. Είναι αδύνατον να ασκείται πολιτική, δίχως διϋπουργικές υπηρεσίες, που δεν
θα ανήκουν στην απλή διοικητική υπαγωγή σ’ έναν Υπουργό. Θα
είναι πραγµατικά διϋπουργικές, χωρίς να χρειάζεται να προσληφθεί νέο προσωπικό. Θα συνεδριάζουν από κοινού και θα συγκατοικούν στον ίδιο χώρο, δηλαδή θα είναι µέσα στην ίδια
υπηρεσία. Αυτό το «σκορποχώρι» δεν οδηγεί πουθενά.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση µας µαθαίνει το «άλφα, βήτα».Πρώτη
φάση: Κάντε αξιολόγηση. Κάντε εκθέσεις. Δεύτερη φάση: Βάλτε
στόχους. Ετοιµάστε προγράµµατα αξιολόγησης. Και αφού ετοιµάσετε και προγράµµατα αξιολόγησης, προχωρήστε και στα
προγράµµατα δράσης. Μας µαθαίνει «στράτα – στρατούλα», για
να περπατήσουµε σαν πολιτεία.
Ποιες είναι οι δοµές µας; Υπάρχει στο ένα Υπουργείο µια έδρα
που ασχολείται µε τη ρύπανση των θαλασσίων υδάτων. Υπάρχει
στο άλλο Υπουργείο το ζήτηµα της αντιµετώπισης των ναυαγίων
και τι θα απογίνουν όλα αυτά, δηλαδή αν θα ανελκυθούν, αν θα
προκύψουν απ’ αυτά κίνδυνοι ή ακόµη και οφέλη, αν έχουν βυθιστεί φορτία τα οποία έχουν να µας δώσουν κάτι.
Το ένα Υπουργείο ασχολείται µε τους περιβαλλοντικούς
όρους. Το άλλο Υπουργείο -αυτό της βιοµηχανίας- κάνει άλλη
δουλειά. Η ρύπανση στη θάλασσα από την ξηρά φθάνει στο 44%.
Το άλλο κοµµάτι που έχει να κάνει µε τα ύδατα, διαχείριση
υδάτινων πόρων γενικά είτε στη θάλασσα είτε στην ξηρά, είναι
µια άλλη υπηρεσία που δεν έχει ενιαίο συντονισµό και δεν συνυπάρχει µε αυτήν που θα θέλαµε να υπάρχει από κοινού, όπως είπαµε.
Υπάρχει µία σύγχυση. Ο νόµος φέρνει την οδηγία, η οδηγία
βάζει πλαίσιο. Ποιος είναι ο βηµατισµός; Η οδηγία βάζει χρονοδιάγραµµα. Θα πάτε το ’12 στην αξιολόγηση των δεδοµένων, θα
φτάσετε µέχρι το ’16 στις δράσεις και ενδιαµέσως µε ποιο
φορέα, µε ποιο προσωπικό, µε ποια εργαστήρια, µε ποια αρµοδιότητα, ποιες υπηρεσίες. Έχει, δηλαδή, κενά όλη αυτή η ιστορία.
Είναι σωστό ότι στο διάλογο στην επιτροπή η Κυβέρνηση δέχτηκε ότι χρειάζεται αυτή η οριζόντια, επιτέλους, σταθερή σχέση
των υπηρεσιακών παραγόντων για να µη χρειαστούµε πρόσθετο
προσωπικό, αλλά αυτό σηµαίνει και νέα διεύθυνση σε ένα από
τα Υπουργεία, στα οποία θα µεταταχθούν οι υπόλοιποι.
Εµείς δεν κατανοούµε το εξής: Σε αυτήν τη συνάντηση όλων
των φορέων µαζί µε όλους τους γενικούς γραµµατείς των Υπουργείων που έχει ένα χαρακτήρα συντονιστικό, ο Υπουργός, ο
οποίος θα βρίσκεται σε µία τέτοια συνεδρίαση, θα πρέπει να
λύσει συσσωρευµένα προβλήµατα, δίχως να έχει µηχανισµό, µε
δεµένα τα χέρια, όπου θα καταγραφούν οι διαπιστώσεις των
αδυναµιών, οι υποχρεώσεις θα πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η
οποία µέσω της οδηγίας, αφού την ενσωµατώνουµε, θα µας ζητάει συγκεκριµένα πράγµατα διαρκώς και που σίγουρα κάποια
δικιά της επιτροπή θα έρχεται να εποπτεύει, θα ζητάει εξηγήσεις,
θα µας επισκέπτεται, θα ζητάει συντονισµό, θα ζητάει διακρατικό
συντονισµό. Τα πράγµατα δυσκολεύουν.
Παρ’ όλα αυτά, εµείς θεωρούµε ότι η ενσωµάτωση αυτής της
οδηγίας είναι απαραίτητη. Κατανοούµε τις εγγενείς αδυναµίες
του ελληνικού συστήµατος και σίγουρα θεωρούµε ότι οφείλουµε
να εναρµονιστούµε σε αυτόν τον προσανατολισµό.
Η Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής
ας κάνει µια φορά τη συνάντησή της και µετά µε µια ειδική διάταξη να φτιαχτεί ειδική υπηρεσία να βγάλει εις πέρας όλους αυτούς τους στόχους, διότι θα χαθούµε. Και σας είπα ότι, κυρίως,
θα µας λείψουν, θα αρχίσουν µετά να γίνονται διαγωνισµοί για
µελέτες, αυτοί θα χάνονται ποιος θα τους παραλάβει, ποιος θα
φτιάξει το αρχείο, σε ποιο Υπουργείο θα είναι αυτό. Του περιβάλλοντος, κατ’ αρχάς. Ναι, αλλά πρέπει να απορροφηθούν από
τα άλλα Υπουργεία ή αν κριθεί ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
δίνοντας δυνάµεις από το δικό του προσωπικό στο Υπουργείο
Θαλασσίων Υποθέσεων, µπορούν να στεγαστούν στο άλλο και
να παράσχουν τις ίδιες υπηρεσίες.
Είναι τόσες πολλές οι λεπτοµέρειες και τόσο σοβαροί οι κίνδυνοι για τις επιπτώσεις εάν δεν προχωρήσουµε σε αυτά τα ζητήµατα, που θα βρεθούµε έκθετοι στο µέλλον.
Θα ήθελα να πω ότι εµείς επί της αρχής σαφώς ψηφίζουµε µία
τέτοια εναρµόνιση και επί των άρθρων θα έρθουµε αναλυτικά να
δούµε πώς µπορούµε να συµβάλουµε στη βελτίωση των διατυπώσεων και των ενεργειών, ιεραρχώντας αυτό που χρειάζεται
για να έρθει εις πέρας αυτή η αποστολή µας του ευ νοµοθετείν.
Στις επιπλέον τροπολογίες που έχουν κατατεθεί να πούµε κατ’
αρχάς ότι για το Κτηµατολόγιο είναι θετική η παράταση. Το Κτηµατολόγιο που κατάφεραν να το έχουν εδώ και πεντακόσια χρό-
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νια οι Ενετοί, εµείς δεν το έχουµε καταφέρει. Όλοι απορούν για
ποιο λόγο δεν τα καταφέρνουµε. Τα σκάνδαλα είναι διαχρονικά.
Ξεκίνησαν κάποτε µε 20 εκατοµµύρια δραχµές, ουδείς τιµωρήθηκε και φτάνουµε στο σήµερα όπου στο Κτηµατολόγιο είναι εγγεγραµµένες πολλές offshore εταιρείες που µέσω αυτών
σκέπασαν τα κλεµµένα.
Όσον αφορά το σκέλος που έχει να κάνει µε τον κόσµο που
είναι στο εξωτερικό, να πω ότι πρέπει να αποκτήσει το δικαίωµα
ανάκτησης της γης του, γιατί αν δεν γίνει αυτό, δεν θα έχει ποτέ
αυτήν την τύχη. Νοµίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία.
Είναι δίκαιες οι διατυπώσεις και το στηρίζουµε.
Όσον αφορά το θέµα της διπλής ανάπλασης, έχει υπάρξει
ένας υπόγειος πόλεµος συµφερόντων. Υπήρξε µια προσφυγή
στο Συµβούλιο της Επικρατείας, όπου τελικά ακυρώθηκε ο προηγούµενος νόµος και έρχεται µια αναπροσαρµογή. Γίνεται µια γενναία εκχώρηση γης πενήντα έξι στρεµµάτων από ιδιώτες και
ταυτόχρονα µειώνονται τα τετραγωνικά, οι χώροι δόµησης και
αυξάνεται το πράσινο, οι ελεύθεροι χώροι. Γίνεται µια εναρµόνιση µε τις καλύτερες προϋποθέσεις και προθέσεις εκ µέρους
του Υπουργείου στο πλαίσιο που έχει θέσει το Συµβούλιο της
Επικρατείας µε τις ενστάσεις του και προχωράµε στις διατυπώσεις για να υπάρξει η διπλή ανάπλαση.
Από τη µια µεριά έχουµε τη λεωφόρο, που ο Δήµος Αθηναίων
προσδοκά να γίνει ένας χώρος πρασίνου, αναψυχής. Ταυτόχρονα, σε µια ενιαία αντίληψη για το χώρο της Αθήνας, έχουµε
στον Βοτανικό τη συγκεκριµένη µεταφορά κατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων. Να πάει ο Ερασιτέχνης εκεί κατ’ αρχάς. Τονίζουµε ότι αυτό είναι σηµαντικό. Ο Ερασιτέχνης βρίσκεται σε
ένα φόβο για τους χίλιους πεντακόσιους αθλούµενους στις εγκαταστάσεις του. Οι Υπουργοί µας -η πολιτεία- απέναντι σ’ αυτό το
ζήτηµα έφεραν µια διατύπωση στο νόµο, η οποία έχει περιπλέξει
λίγο τα πράγµατα, διότι µια άδεια οικοδοµής ενός ιδιωτικού
χώρου όµορου στο γήπεδο ποδοσφαίρου, δεν µπορεί να εκδοθεί
αν δεν έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης στη λεωφόρο. Είναι δύο
διαφορετικά θέµατα.
Από την άλλη, διατυπώνεται στην ίδια παράγραφο η ανάγκη
για να προχωρήσουν τα πάντα, να αποκτήσει ο Ερασιτέχνης του
Παναθηναϊκού τις αθλητικές του εγκαταστάσεις. Αυτό είναι πολύ
σωστό. Μελετώντας αυτήν τη διατύπωση, µια καχυποψία δηµιουργείται. Το Υπουργείο απευθύνεται σε όλες τις πλευρές και
λέει «βρείτε τα». Δεν είναι αυτή λύση. Στην περίπτωση αυτή είναι
τέσσερις οι πλευρές. Αν βγάλουµε την ΠΑΕ απ’ έξω, οι τρεις
πλευρές που εµπλέκονται στο πρώτο σκέλος είναι: ο Δήµος Αθηναίων, οι ιδιώτες που έχουν ιδιοκτησία και θέλουν να χτίσουν το
εµπορικό τους κέντρο και ο Ερασιτέχνης.
Για να εφαρµοστεί αυτή η τροπολογία, η οποία εντάσσεται ως
τροπολογία, χρειάζεται σαφήνεια. Κάθισα και έκανα µια αναδιατύπωση, η οποία διασφαλίζει ακόµη περισσότερο τον πρώτο που
ανησυχεί, που είναι Ερασιτέχνης. Κάνω τη διατύπωση και τη
θέτω προς την κυρία Υπουργό: Η έκδοση αδείας οικοδοµής του
εµπορικού κτηρίου στην περιοχή ανάπλαση 2 δεν µπορεί να προχωρήσει αν δεν δοθεί η άδεια οικοδοµής των όµορων αθλητικών
εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη. Δίνεται, όµως, η δυνατότητα να
εκδοθεί αµέσως µετά. Η έκδοση αδείας οικοδοµής των αθλητικών εγκαταστάσεων µόλις βγει, παρέχει στο Δήµο Αθηναίων –
έχει σηµασία ο Δήµος Αθηναίων, αυτός είναι ο κρίκος- το
δικαίωµα -που είναι και ο ιδιοκτήτης του χώρου του Παναθηναϊκού κατ’ ουσία που έχει εκχωρηθεί στον Ερασιτέχνη- να βγάλει
την άδεια κατεδάφισης.
Αυτή όµως η άδεια κατεδάφισης δεν προχωράει στο να εφαρµοστεί και να γίνει η κατεδάφιση αν προηγουµένως ο Ερασιτέχνης δεν παραλάβει από το Δήµο Αθηναίων –αυτός είναι ο
ενδιάµεσος σ’ όλες αυτές τις σχέσεις- τις νέες του εγκαταστάσεις. Για να µη θεωρηθεί ότι υπάρχει ετεροβαρής σχέση µεταξύ
των τριών παραγόντων, µόλις παραλάβει ο Ερασιτέχνης τις νέες
του εγκαταστάσεις, τότε δίνεται άδεια λειτουργίας των κτηρίων
στον ευρύτερο αυτό χώρο, δηλαδή έχουµε µία κλιµάκωση, δύο
παράλληλες άδειες οικοδοµής, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Εδώ
το ΣτΕ δεν θα φοβάται ότι έγινε παράβαση-υπέρβαση γιατί θα
µετρηθούν αυτά και θα προσδιοριστούν αµέσως.
Δεύτερον, η κατεδάφιση δεν γίνεται χωρίς να παραλάβει ο Πα-
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ναθηναϊκός, αλλά γίνεται αµέσως µόλις παραλάβει κι εδώ καλύπτεται ο δήµος, αλλά την άδεια κατεδάφισης τη βγάζει ο δήµος.
Δεν µπορεί να την εφαρµόσει αν δεν παραλάβει ο Ερασιτέχνης
και πολύ σωστά.
Έτσι, λοιπόν, µε την αναδιατύπωση που κάνουµε, η σχέση καχυποψίας µεταξύ Ερασιτέχνη και ιδιωτών, όλα όσα έχουν συµφωνήσει παρουσία του δήµου -έχουµε µία σχετική αλληλογραφία
που είναι και στα χέρια σας- όλα αυτά καλύπτονται δίχως να αλλάξουν το πνεύµα και η στόχευση που έχει η διατύπωση της τροπολογίας. Θα σας το δώσω, για να δείτε νοµοτεχνικά πώς ο
απλός Βουλευτής, έξω από την πίεση που εσείς έχετε υποστεί
απ’ όλες τις πλευρές, µπορεί να βρει λύση.
Εδώ θα ήθελα να απαντήσω ότι µπορεί κάποιοι να καταψηφίζουν την διπλή ανάπλαση. Η διπλή ανάπλαση είναι περιβαλλοντικά σωστή. Θα τη βγάλει το ΣτΕ σωστή µόλις του δοθεί ο νόµος
διότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά από τη µεριά του Υπουργείου.
Το άλλο σκέλος περί σκοπιµοτήτων του ενός και του άλλου
δεν µας αφορά. Σήµερα οι χίλιοι πεντακόσιοι αθλούµενοι στις
εγκαταστάσεις της λεωφόρου θα βρουν καινούργια κτήρια, καινούργιες εγκαταστάσεις για άθληση στο Βοτανικό. Θα έχουµε
µία απελευθέρωση της λεωφόρου πλέον σε πράσινο και θα
έχουµε δραστική µείωση του χώρου δόµησης στο Βοτανικό. Είδατε πόσα γήπεδα καταργήθηκαν και δεν θα γίνουν και γίνονται
µόνο οι εγκαταστάσεις και ένα αποµειωµένο εµπορικό.
Άρα, λοιπόν, τα πράγµατα είναι πολύ απλά και χρειάζεται µόνο
καλοπιστία και έλλειψη πάθους. Δεν θα συγκρουστούµε οι Ολυµπιακοί µε τον Παναθηναϊκό, οι οπαδοί της ΑΕΚ µε τον Ολυµπιακό, µε τον ΠΑΟΚ και τους υπολοίπους. Να τα αφήσουµε
στην άκρη αυτά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε, λέγοντας ότι όταν νοµοθετεί κανείς µε επιχειρήµατα,
χωρίς εµπάθειες και χωρίς να µπαίνει στη µέση στις ιδιοτέλειες
του καθένα αλλά δίκαια, τότε µόνο νοµοθετεί σωστά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ηρώ Διώτη,
για δεκαπέντε λεπτά.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινώ απ’
αυτό που θεωρούµε πιο σηµαντικό σ’ αυτό το νοµοσχέδιο και
αυτό είναι η τροπολογία για τη διπλή ανάπλαση.
Σήµερα συζητάµε σ’ αυτήν την Αίθουσα µία νέα ρύθµιση για
το Βοτανικό, βελτιωµένη ως προς το πράσινο και ερωτώ γιατί,
αφού σύσσωµο το πολιτικό και «µιντιακό» σύστηµα πλην της Αριστεράς ψήφισε και υποστήριξε φανατικά το νόµο Σουφλιά και
πολλάκις επιχειρηµατολόγησε για το πόσο σπουδαίος ήταν περιβαλλοντικά; Σήµερα οι ίδιοι που υποστήριξαν τον προηγούµενο
νόµο, νόµο «τσιµεντοποίησης» όπως τον λέγαµε εµείς, µας λένε
µε το ίδιο πάθος και πάλι για το πόσο θετικές για το περιβάλλον
είναι οι νέες προβλέψεις.
Θα κάνω, λοιπόν, µία ρητορική ερώτηση: Μήπως τελικά ούτε
πριν ούτε τώρα δεν είναι το περιβάλλον και το πράσινο που ενδιαφέρει αλλά άλλα πράγµατα;
Σήµερα συζητάµε µία νέα πρόταση µε περισσότερο πράσινο
και λιγότερο τσιµέντο για έναν και µόνο λόγο, γιατί η επιτροπή
πολιτών, οι προσφεύγοντες πολίτες, η δηµοτική κίνηση «Ανοιχτή
Πόλη» και ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβαν το βάρος να δώσουν µία σκληρή
µάχη και να υποστούν τροµακτικό πόλεµο για να υπερασπιστούν
το περιβάλλον και τις νόµιµες προβλέψεις για την περιοχή του
Ελαιώνα.
Ας λείπει, λοιπόν, η υποκρισία και οι επιδείξεις περιβαλλοντικής ευαισθησίας.
Το είπαµε και στην επιτροπή πως η υπόθεση θα είναι νοµικό
ναυάγιο. Γιατί; Η κυρία Υπουργός φέρνει σήµερα µια τροπολογία
βελτιωµένη ως προς το πράσινο. Βελτιωµένη όχι σε σχέση µε τις
ισχύουσες προβλέψεις του προεδρικού διατάγµατος του 1995
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αλλά σε σχέση µε τις καταργηθείσες ρυθµίσεις τσιµεντοποίησης
του Ελαιώνα του κ. Σουφλιά. Ο έλεγχος αυτός του νέου νόµου,
που µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα γίνει από το Σ.τ.Ε., δε θα
γίνει σε σχέση µε το νόµο Σουφλιά αλλά σε σχέση µε τις ισχύουσες ρυθµίσεις. Και εκεί η βλάβη του ισοζυγίου του πρασίνου, αν
και βελτιωµένη, παραµένει και υπαρκτή και εκτεταµένη. Γι’ αυτό
και µιλάµε για το νέο δροµολογηµένο ναυάγιο. Επιπλέον, γιατί η
κατασκευή του εµπορικού κέντρου παραµένει ασύµβατη µε τις
ισχύουσες προβλέψεις για τις χρήσεις γης στα επίµαχα οικοδοµικά τετράγωνα. Αυτό άλλωστε το είπε καθαρά και η απόφαση
του Σ.τ.Ε. αναφερόµενη σε χρήσεις άσχετες µε αθλητικές εγκαταστάσεις.
Για λόγους που µπορούµε µόνο να υποθέτουµε, η Κυβέρνηση
επιµένει να κάνει πώς δεν έχει διαβάσει την απόφαση. Ή καλύτερα τη διάβασε µόνο ως προς το δηµοτικό πολυλειτουργικό που
καταργεί. Περίεργο καθώς η απόφαση αφορά µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο και τα δυο κτήρια.
Και τέλος γιατί το Σ.τ.Ε. έκανε δεκτή την εισαγωγή των πολεοδοµικών ρυθµίσεων της διπλής ανάπλασης µε νόµο του Σουφλιά και όχι µε προεδρικό διάταγµα, όπως προβλέπεται, λόγω
της αποδοχής του επείγοντος για την µετεγκατάσταση του γηπέδου.
Με το νόµο Σουφλιά καθοριζόταν ο χώρος εγκατάστασης του
γηπέδου. Στη νέα τροπολογία η λέξη «καθορίζεται» δίνει τη θέση
της στη λέξη «επιτρέπεται». Συνεπώς αίρεται επί τους ουσίας ο
λόγος για τον οποίον το Σ.τ.Ε. έκανε κατ’ εξαίρεση αποδεκτή την
εισαγωγή µε νόµο, αφού πλέον η περίφηµη µετεγκατάσταση του
γηπέδου είναι απλώς µια πιθανότητα που µε βάση και την οικονοµική συγκυρία και τη στάση της ΠΑΕ ΠΑΟ δεν προκύπτει από
πουθενά.
Σας ρώτησα και στην επιτροπή, κυρία Υπουργέ, αλλά το λέω
και εδώ –µου απαντήσατε βέβαια- αν µπορεί κατά τη γνώµη σας
να αποκτήσει το Mall άδεια οικοδοµής πριν την ολοκλήρωση του
προεδρικού διατάγµατος. Γιατί εµείς νοµίζουµε ότι δεν µπορεί
να γίνει, γιατί ο νόµος λέει ότι οι περιβαλλοντικές µελέτες θα γίνουν στο πλαίσιο του προεδρικού διατάγµατος. Και όντως µου
διευκρινίσατε ότι δεν µπορεί.
Η υπόθεση -για να επανέλθω, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες- βρέθηκε στην κορύφωσή της το χειµώνα
2008-2009 µαζί και οι επιθέσεις κατά του ΣΥΡΙΖΑ και των πολιτών
που προσέφυγαν στο Σ.τ.Ε. από τη Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ,
το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό και τον πρώην Δήµαρχο Αθηναίων. Το βασικό επιχείρηµά σας ήταν ότι το γήπεδο και το εµπορικό ήταν συνδεδεµένα και ότι η άρνηση του εµπορικού ισούταν
µε άρνηση του γηπέδου. Χωρίς εµπορικό, δηλαδή, δεν θα γινόταν και το γήπεδο.
Σήµερα που ουσιαστικά η οικονοµική κρίση, βάσει και των πρακτικών της ΓΗΠΕΛ, οδήγησε τη ΠΑΕ ΠΑΟ στη µονοµερή καταγγελία της σύµβασης έχουµε µια νέα τροπολογία όπου το
εµπορικό παραµένει αλλά το γήπεδο υπάρχει στην ουσία µόνο
ως θεωρητική πιθανότητα, ως υπόθεση εργασίας. Το εµπορικό
µπορεί να φτιαχτεί και χωρίς το γήπεδο.
Συµπέρασµα: τόσο ο νόµος Σουφλιά, που υποστήριξε η πολιτική συµµαχία που προαναφέραµε, όσο και η νέα ρύθµιση, αυτό
που εξασφαλίζουν τελικά είναι ότι γήπεδο χωρίς εµπορικό δεν
γίνεται, αλλά εµπορικό χωρίς γήπεδο γίνεται. Δηλαδή, όλα κοµµένα και ραµµένα για την οικοδόµηση του εµπορικού. Γι’ αυτό
σήµερα αποδεικνύεται για ακόµα µια φορά ότι οι απόψεις µας
και δικαιώθηκαν και δικαιώνονται µ’ αυτήν την τροπολογία.
Η πιο προστατευόµενη κατασκευή της διπλής ανάπλασης ήταν
και είναι το εµπορικό κέντρο. Και το αστείο είναι ότι το εµπορικό
κέντρο συνεχίζει να απολαµβάνει ανταλλαγµάτων σε συντελεστή
δόµησης µε τον ισχυρισµό ότι δίνει γη για το γήπεδο, το οποίο
όµως δε θα χτιστεί. Απίστευτα και όµως ελληνικά.
Τι ζητάµε εµείς και γιατί χρησιµοποιούµε τον όρο ναυάγιο;
Γιατί εµάς µας ενδιαφέρει η υπόθεση να βγει από το αδιέξοδο.
Και θα είχε βγει αν εξ αρχής δεν είχε ψηφιστεί και υποστηριχτεί
µια περιβαλλοντοκτόνα και καταφανώς αντισυνταγµατική ρύθµιση όπως αυτή του Σουφλιά. Αν στο σχέδιο υπήρχαν µόνο οι
αθλητικές εγκαταστάσεις, σήµερα η διπλή ανάπλαση θα βρισκόταν στην τελική της φάση. Και µε πράσινο και µε µεταφορά του
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γηπέδου και µε τη λεωφόρο Αλεξάνδρας απελευθερωµένη από
το παλιό γήπεδο. Και θέσεις εργασίας θα υπήρχαν γύρω απ’
αυτό το έργο και περιβαλλοντικό όφελος για την Αθήνα.
Φυσικά θα καταψηφίσουµε τη νέα ρύθµιση γιατί ο Ελαιώνας
αποτελεί την τελευταία ευκαιρία της Αθήνας για πράσινο µεγάλης έκτασης. Η πρωτεύουσα δεν χρειάζεται νέες εµπορικές χρήσεις και πολυκαταστήµατα για να δώσουν τη χαριστική βολή και
στο περιβάλλον και στους µικροµεσαίους που υποφέρουν τόσο
από την κρίση.
Ζητάµε, λοιπόν, να γίνει σταδιακή απαλλοτρίωση ή αγορά
όλων των εκτάσεων και να διαµορφωθεί ειδικό πρόγραµµα δηµιουργίας του µητροπολιτικού πάρκου και ερασιτεχνικών αθλητικών εγκαταστάσεων.
Μαζί να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει το υπόγειο πάρκινγκ
που έχει ήδη χτιστεί για το εµπορικό και βρίσκεται κοντά στο
σταθµό µετρό του Ελαιώνα. Βάση αυτού του σχεδιασµού να διεκδικηθεί η ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση που προβλέπεται σε πολύ
µεγάλα ποσοστά, τόσο για τα µητροπολιτικά πάρκα, όσο και για
παρκινγκ του µεγέθους και χρήσης που είναι το ήδη χτισµένο.
Υπάρχουν, λοιπόν, λύσεις ωφέλιµες για όλους. Και για το περιβάλλον και για την πόλη της Αθήνας και για τους πολίτες και
για τις «πράσινες» θέσεις εργασίας, όπως σας αρέσει να τις αποκαλείτε. Μόνο πράσινη βούληση δεν βλέπουµε.
Και, βεβαίως, δεν ανακαλύπτουµε την Αµερική, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι της Κυβέρνησης, διότι η πράσινη ανάπτυξη δεν ήταν ποτέ και ούτε πρόκειται να είναι στην ατζέντα
σας, άσχετα αν κάποια στιγµή, κυρία Υπουργέ, µπορεί να υπήρξαν µεµονωµένες επιθυµίες σας, µεµονωµένα περιστατικά που
θα λέγατε κι εσείς.
Τώρα, όσον αφορά το νοµοσχέδιο θεωρούµε πως µία στρατηγική για τη θάλασσα είναι κάτι αναγκαίο πέρα από κάθε αµφιβολία, µιας και µιλάµε για µία χώρα που εξαρτάται κατά πολύ
οικονοµικά από τη θάλασσα, για µία χώρα που περιτριγυρίζεται
από τη θάλασσα, που εµπνέεται από τη θάλασσα, που καµαρώνει ακόµη για τις ωραίες της θάλασσες.
Είναι ύβρις, πραγµατικά, ο τρόπος που µεταχειρίζονται τη θάλασσα στη χώρα αυτή όσοι τη βλέπουν σαν πλεονέκτηµα για τα
κέρδη τους, σαν αποθήκη για τα απόβλητά τους ή σαν χωµατερή
για τα σκουπίδια τους. Και, δυστυχώς, δεν είναι καθόλου λίγοι κι
έχουν και την κάλυψη της πολιτείας. Διότι η ολιγωρία είναι κάλυψη και συνενοχή.
Μπορούµε να πούµε δεκάδες παραδείγµατα µε απόβλητα που
πέφτουν στη θάλασσα, παραδείγµατα µε χωµατερές που στραγγίζουν στις θάλασσες και πολλά άλλα εξίσου σηµαντικά.
Άρα, καλό είναι που ενσωµατώνεται η οδηγία αυτή στο ελληνικό δίκαιο µήπως και αναγκαστεί κανείς να ασχοληθεί.
Ακόµα πιο σηµαντικό είναι ότι θα ανοίξει υποχρεωτικά µία συζήτηση, µιας και θα είναι δηµόσια και η αξιολόγηση της κατάστασης και τα µέτρα που θα προταθούν.
Βεβαίως, για άλλη µία φορά είναι µία οδηγία που απλώς µεταφράζεται κατά γράµµα και ενσωµατώνεται, µιας και είµαστε υποχρεωµένοι να το κάνουµε. Το αν θα λειτουργήσει, ώστε, πραγµατικά, να υπάρξει µία στρατηγική, είναι µία άλλη συζήτηση που
αφορά γνωστά προβλήµατα µε ονοµατεπώνυµο, από τη γραφειοκρατία ως την πολιτική απροθυµία, αλλά µε κυριότερο πως σε
αυτήν τη χώρα γενικά και γενικότερα σε αυτό το σύστηµα που
ζούµε αυτήν τη στιγµή, τίποτα δεν είναι πάνω από τα κέρδη. Άρα
και οι ελπίδες µας για το περιβάλλον έως ελάχιστες.
Η αιτιολογική έκθεση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέει ότι
το νοµοθέτηµα αυτό αποτελεί µία σηµαντική τοµή στο εθνικό δίκαιο, διότι για πρώτη φορά συστηµατοποιούνται και ορθολογικοποιούνται δράσεις και πολιτικές για την επίτευξη αποτελεσµατικής προστασίας και διαχείρισης των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων. Εκφράζει την απαίτηση για τη διαµόρφωση µιας ενιαίας και αυτόνοµης πολιτικής προστασίας της θάλασσας, η
οποία αποτελεί παράγοντα αξιολόγησης των άλλων τοµεακών
πολιτικών που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα.
Είναι, όµως, έτσι; Μένει να αποδειχθεί.
Βεβαίως, τα προβλήµατα παραµένουν και σε αυτήν την περίπτωση, όπου πάλι υπάρχουν συνεχείς παραποµπές σε υπουργικές αποφάσεις που θα βγουν στο µέλλον.
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Ένα σηµαντικό πρόβληµα, αγαπητή κυρία Υπουργέ, είναι ότι
οι θάλασσες δεν είναι σε γυάλα. Αυτό σηµαίνει πως ό,τι συµβαίνει στα παράκτια οικοσυστήµατα, δεν είναι άσχετο µε τη συζήτησή µας. Το τι θα συµβεί, για παράδειγµα, µε το χωροταξικό για
τον τουρισµό, το τι θα συµβεί ή τι συµβαίνει µε τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας και τη χωροθέτησή τους, το τι συµβαίνει µε την
περιβαλλοντική αδειοδότηση και το θεσµικό κλίµα που προσπαθεί η Κυβέρνηση να φτιάξει, παρακάµπτοντας την περιβαλλοντική νοµοθεσία µε νόµους, όπως η επιτάχυνση µεγάλων έργων
στρατηγικών επενδύσεων, έχει άµεση σχέση.
Λέτε «θαλάσσια στρατηγική», αλλά δεν λέτε τι γίνεται µε όλα
αυτά. Για τις ιχθυοκαλλιέργειες, για παράδειγµα, βρίθει λαθών
και άστοχου προσανατολισµού το σχέδιο νόµου που έχετε βάλει
προς διαβούλευση. Δηµιουργεί περιβαλλοντικά και άλλα προβλήµατα.
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν άµεση σχέση
µε τη θαλάσσια στρατηγική.
Θαλάσσια στρατηγική σηµαίνει ότι χαράσσω το σχέδιο που
αφορά όλες τις δραστηριότητες που έχουν να κάνουν µε τη θάλασσα. Τις συντονίζω, τις ελέγχω και νοµοθετώ µε έναν τρόπο
που να έχει προοπτική την αρµονία των δραστηριοτήτων -οικονοµικών και άλλων- που σχετίζονται µε τη θάλασσα και την αειφορία, τις καθαρές θάλασσες, το υγιές θαλάσσιο περιβάλλον και
άρα και το υγιές ανθρώπινο περιβάλλον στο τέλος της ηµέρας,
έτσι ώστε να έχουµε πάντα. Αυτήν την έννοια έχει η αειφορία.
Άρα, όλα τα φύρδην – µίγδην νοµοσχέδια είτε είναι για την αλιεία είτε για τις υδατοκαλλιέργειες είτε για τους υδρογονάνθρακες είτε για τον Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη, θα έπρεπε να
εντάσσονται σε όλο αυτό που λέγεται θαλάσσια στρατηγική κατά
το µέρος που αφορά τη σχέση τους µε το θαλάσσιο περιβάλλον,
τις επιδράσεις στις θάλασσές µας και το τι επιλέγουµε να κάνουµε αυτές τις θάλασσες.
Εδώ να υπογραµµίσω ότι το µεγάλο θέµα µε τις θαλάσσιες περιοχές «NATURA» είναι φυσικά σχετικό µε τη θαλάσσια στρατηγική. Υπάρχουν προτάσεις για επέκταση των παλιών κι ένταξη
νέων θαλάσσιων «NATURA», που είχαν αναφερθεί και στην ηµερίδα που διοργανώσατε ως ΥΠΕΚΑ.
Το τι θα κάνετε, λοιπόν, µε όλα αυτά τα ζητήµατα είναι και µία
απάντηση και ως προς τη στρατηγική που θα χαραχθεί, που θα
ήταν προτιµότερο να τη συζητούσαµε εδώ και να µην αποφασίζατε µε υπουργικές αποφάσεις.
Δεν συµφωνούµε, επίσης, κυρία Υπουργέ, µε τις εξαιρέσεις
που θέτετε στο νοµοσχέδιο, γιατί στην παρούσα συγκυρία, όπως
και άλλοι σας έχουν πει, η πρόβλεψη για εξαίρεση δραστηριοτήτων από τους περιορισµούς που ορίζει η θαλάσσια στρατηγική
στο όνοµα του δηµόσιου συµφέροντος, µπορεί να ανοίξει το
δρόµο για καταστρατήγηση των όποιων συγκεκριµένων µέτρων
αποφασιστούν στη συνέχεια.
Τέλος πάντων, ας µας πείτε τι είναι αυτό το συµφέρον. Κανένα
παράδειγµα µπορείτε να µας πείτε; Μήπως κάθε fast track, µεγάλη επένδυση που θα κάνει για παράδειγµα µεγάλη εξόρυξη
υδρογονανθράκων, είναι δηµόσιο συµφέρον;
Δεν είµαστε καχύποπτοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ούτε
εφευρίσκουµε ζητήµατα, που δεν υπάρχουν, για να κάνουµε κριτική. Έχουµε βάσιµους λόγους να πιστεύουµε -και το λέγαµε από
την αρχή- ότι η πράσινη ανάπτυξη είναι µια προσχηµατική συζήτηση, είναι περιτύλιγµα για να πουλάει το περιεχόµενο καλύτερα.
Πράσινη ανάπτυξη για την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει,
όπως δεν υπάρχει και για το µνηµόνιο. Περιβάλλον µε πολιτικές
λεηλασίας και αντίληψη αρπαγής σ’ όλα τα επίπεδα δεν βαδίζουν
µαζί. Μην µπούµε σε περιπτωσιολογία γιατί είναι µακρύς ο κατάλογος, που σηµαίνει πως ελάχιστες ελπίδες έχουν και οι θάλασσες.
Το έχουµε ξαναπεί, κυρία Υπουργέ, δυστυχώς -και µπορεί να
σας αδικεί και εσάς- αλλά αισθάνεται κανείς µια µαταιότητα να
τα συζητά αυτά, όταν ξέρει τα γενικότερα σχέδια -που έχετε ως
Κυβέρνηση εννοώ- και όταν είστε προ των πυλών για εκποίηση
περιουσίας που δεν σας ανήκει, για εκποίηση ουσιαστικά της
χώρας µαζί µε τους πολίτες, για µια νέα δανειακή σύµβαση, της
οποίας ανατριχιαστικές λεπτοµέρειες δεν µας λέτε, αν και όλοι
καταλαβαίνουν πια ότι υποθηκεύονται πολλές µελλοντικές γενιές
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προς όφελος των κερδών των λίγων.
Όταν οι πλατείες βουλιάζουν από µια κοινωνία που σας λέει
ρητά ότι δεν σας επιτρέπει να προχωρήσετε, διότι απλά δεν δικαιούστε και δεν νοµιµοποιήστε για ποια θαλάσσια στρατηγική
να µιλήσουµε, της θάλασσας που αύριο θα ανήκει σε εταιρείες
ντόπιες και ξένες;
Γι’ όλους αυτούς τους λόγους που ανέφερα δεν θα ψηφίσουµε
το νοµοσχέδιο αυτό, αλλά και για την τροπολογία της διπλής
ανάπλασης. Για τα άρθρα θα τοποθετηθούµε αύριο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των εισηγητών και των
ειδικών αγορητών. Εισερχόµαστε τώρα στη διαδικασία αγορεύσεων των κυρίων Βουλευτών επί της αρχής.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Β’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κωνσταντίνος Γείτονας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο
κατά βάση ενσωµατώνεται στο εθνικό δίκαιο η κοινοτική οδηγία
56/2008, οδηγία για τη στρατηγική προστασίας και διαχείρισης
του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Τι κάνει η οδηγία; Η οδηγία ουσιαστικά συµπληρώνει και ενοποιεί την πολιτική προστασίας για τις θάλασσες της Ευρώπης
και έρχεται σε συνέχεια προηγουµένων συµβάσεων και συµφωνιών που έχουν γίνει. Όπως παραδείγµατος χάριν κυρίως η Σύµβαση της Βαρκελώνης, όπως αυτή ισχύει σήµερα γιατί έχουν
γίνει πολλές τροποποιήσεις και όπως έχει κυρωθεί µε τα συνοδευτικά πρωτόκολλα και είναι αρκετά, για τη χώρα µας.
Τα κράτη-µέλη µε βάση την οδηγία υποχρεώνονται στη διαµόρφωση και προώθηση εθνικής περιβαλλοντικής στρατηγικής.
Στη βάση, όµως, της πρόληψης και της συνεργασίας -πρέπει να
το τονίσουµε αυτό, είναι δύο αρχές που ουσιαστικά διέπουν την
οδηγία- καθώς και στην εφαρµογή µέτρων µε δεσµευτικό χαρακτήρα µέτρων που έχουν ορίζοντα το 2020 και αφορούν όλα τα
θαλάσσια οικοσυστήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την Ελλάδα, µια χώρα ταυτισµένη µε τη θάλασσα, αλλά και για τη Μεσόγειο γενικότερα,
που αποτελεί ένα ευαίσθητο θαλάσσιο οικοσύστηµα, είναι προφανής η προστιθέµενη αξία από την οδηγία. Είναι γεγονός ότι οι
θάλασσές µας απειλούνται ποικιλοτρόπως από την υπεραλιεία,
τα απόβλητα των πλοίων είτε είναι η ακτοπλοΐα είτε είναι η ποντοπόρος ναυτιλία, τα αστικά λύµατα ιδιαίτερα στις παράκτιες
τουριστικές περιοχές, τη ρύπανση από χερσαίες πηγές, βιοµηχανικά εννοώ απόβλητα, φυτοφάρµακα από γεωργικές χρήσεις,
και µια σειρά άλλα ζητήµατα.
Είναι ανησυχητικές -θυµίζω- οι παρατηρήσεις µιας πρόσφατης
έκθεσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος, που
αναφέρει ανησυχητικά δείγµατα όπως για πλήγµατα στη θαλάσσια βιοποικιλότητα της Μεσογείου και για υποβάθµιση των οικοσυστηµάτων.
Εποµένως, η οδηγία ακριβώς έρχεται σε µια περίοδο που χρειάζεται να πάρουµε πρόσθετα µέτρα. Επ’ ευκαιρία, βέβαια, θέλω
να σηµειώσω, ότι τουλάχιστον για εµένα η µεγαλύτερη απειλή,
ιδιαίτερα για την περιοχή της Μεσογείου, θα προέλθει από επιπτώσεις που έχουν σχέση µε την κλιµατική αλλαγή.
Δεν πρέπει να το ξεχνάµε αυτό. Είναι ευαίσθητη η περιοχή της
Μεσογείου στις αλλαγές του κλίµατος. Για το λόγο αυτό θα πρέπει όλες οι χώρες της Μεσογείου και της Ευρώπης γενικότερα
να είµαστε µπροστάρηδες στην πολιτική εκείνη και στα µέτρα
για τον περιορισµό των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου.
Αξίζει να σηµειωθεί, πέραν των όσων είπε η εισηγήτριά µας,
ότι µε τη νοµοθετική πρωτοβουλία καθορίζονται εθνικά µέτρα
εφαρµογής. Ειδικότερα, καθιερώνεται ως αρµόδια αρχή η Ειδική
Γραµµατεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής. Συστήνεται Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής, καθώς και καθορίζονται υποδιαιρέσεις θαλασσίων υποπεριοχών. Όλα αυτά είναι θετικά.
Στο σηµείο αυτό, κυρία Υπουργέ, συµµερίζοµαι λίγο την ανησυχία που εκφράστηκε για το κατά πόσο είναι σε θέση –από
πλευρά υποδοµής εννοώ- η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
να ανταποκριθεί στο νέο της ρόλο ως αρµόδια αρχή, ως εθνική
αρχή.
Σωστά, επίσης, προβλέπεται ότι τα προγράµµατα και οι δράσεις που αφορούν τα θαλάσσια ύδατα κάθε κράτους πρέπει να
εντάσσονται στις συνολικές προοπτικές της αντίστοιχης θαλάσσιας περιφέρειας ή υποπεριφέρειας φυσικά. Δεν είναι ξεκοµµένα
αυτά τα ζητήµατα. Δεδοµένου µάλιστα, του διασυνοριακού χαρακτήρα του θαλασσίου περιβάλλοντος, τα κράτη-µέλη όπως
προσδιορίζεται στην οδηγία, που µοιράζονται µεταξύ τους ή µε
τρίτους θαλάσσιες περιφέρειες ή υποπεριφέρειες προβλέπεται
να συνεργάζονται. Γι’ αυτό είπα στην αρχή ότι η οδηγία εισάγει
δύο αρχές, που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την προστασία του
περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του θαλασσίου περιβάλλοντος.
Εννοώ και επαναλαµβάνω την αρχή της πρόληψης και την αρχή
της συνεργασίας.
Έρχοµαι τώρα να µιλήσω στο υπόλοιπο του χρόνου µου για
ορισµένα άλλα άρθρα του νοµοσχεδίου. Αναφέροµαι πρώτα στο
άρθρο 23 που αφορά τη διπλή ανάπλαση των περιοχών του Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
Είχα την ευκαιρία να τοποθετηθώ από αυτό το Βήµα και κατά
την ψήφιση του ν.3481/2006. Στήριξα εξ αρχής την πρωτοβουλία
αυτή για τη σηµαντική πολεοδοµική παρέµβαση. Πέραν του θέµατος του ότι αποκτά ή µπορεί να αποκτήσει, µέσα από αυτήν
την πρωτοβουλία γήπεδο ο Παναθηναϊκός, πρόκειται πρωτίστως
για ένα project που συµβάλλει στην αναβάθµιση µιας από τις πιο
υποβαθµισµένες επί δεκαετίες περιοχές, του Ελαιώνα και στην
ανάπλαση φυσικά και στη µετατροπή της περιοχής του γηπέδου
του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας σε πόλο πρασίνου
και αναψυχής. Θα σταθώ όµως, ιδιαίτερα στον Ελαιώνα.
Ήµουν το 1985 Υφυπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ και θυµάµαι τις προσπάθειες που κάναµε τότε µε το προεδρικό διάταγµα του Ελαιώνα να αναβαθµίσουµε αυτήν την περιοχή. Πολλά έµειναν στα
χαρτιά. Έγιναν κάποια πράγµατα. Νοµίζω ότι αν θα πραγµατοποιηθεί αυτή η ανάπλαση, τουλάχιστον ως προς τον Ελαιώνα θα
είναι η πρώτη ουσιαστική παρέµβαση στην πράξη για την αναβάθµιση πραγµατικά µιας ευρύτερης περιοχής, η οποία αφορά,
όπως ξέρετε, τέσσερις, πέντε δήµους στην περιοχή και που είναι
µια πολύ υποβαθµισµένη περιοχή.
Η ρύθµιση αυτή εξυπηρετεί πιστεύω το δηµόσιο συµφέρον, γι’
αυτό και τη στηρίζω. Γιατί γίνεται η νέα ρύθµιση; Έρχεται να
ανταποκριθεί στην ανάγκη προσαρµογής προς τις αποφάσεις
του Συµβουλίου της Επικρατείας. Έτσι µειώνεται η επιφάνεια δόµησης κατά 60% και αυξάνονται οι ελεύθεροι χώροι. Το κυριότερο που διασφαλίζεται είναι ότι η διπλή αυτή ανάπλαση θα είναι
σε µια παράλληλη βάση επ’ αµοιβαιότητι. Δηλαδή, δεν µπορεί να
γίνει κάτι µεµονωµένα στη µια περιοχή στον Ελαιώνα και να µείνει
το αντίστοιχο στην άλλη ανεκτέλεστο. Αυτό είναι σωστό. Βέβαια,
επειδή υπάρχουν κάποια ζητήµατα αναφορικά µε τις σχέσεις
ιδιώτη-επενδυτή που κάνει το εµπορικό κέντρο και Ερασιτέχνη
Παναθηναϊκού, θα πρέπει όλη αυτή η συνάρτηση να µην γίνει αιχµαλωσία κανενός.
Η προώθηση του όλου όµως, προγράµµατος εξαρτάται από
το προεδρικό διάταγµα. Αυτό που θέλω να πω στους Υπουργούς
είναι ότι θα είναι καλό εµείς ως πολιτεία να τελειώνουµε µε την
παρέµβασή µας. Υπάρχουν και άλλα ανοιχτά ζητήµατα, της χρηµατοδότησης, αυτό που αναφέρατε και εσείς, των µεταξύ τους
σχέσεων. Οψόµεθα πως θα λυθούν. Τουλάχιστον, επειδή έχει κακοφορµίσει όλη αυτή η επιχείρηση, δεν θα πρέπει το κράτος να
φαίνεται ότι αποτελεί εµπόδιο. Δηλαδή, θα πρέπει µε την νοµοθετική παρέµβαση να ολοκληρωθεί ό,τι έχει να κάνει το κράτος.
Και από εκεί και πέρα, ας τα βρούνε οι ενδιαφερόµενοι. Να µην
είναι η αιτία µίας νέας «κακοφόρµησης» σε αυτό το ζήτηµα. Εποµένως, συµφωνώ µε την παρέµβαση, όπως γίνεται και επί της ουσίας και µε τις αλλαγές που κάνετε.
Κλείνοντας, θα πω µία κουβέντα για τις άλλες διατάξεις.
Σωστή είναι η παράταση που δίνετε για να διευκολυνθούν οι πολίτες όσον αφορά το Κτηµατολόγιο για τη διόρθωση λανθασµένων κτηµατολογικών εγγραφών και εποµένως, και κατοχύρωση
της περιουσίας τους.
Επίσης, σωστή είναι η ρύθµιση που γίνεται για τους ΑΠΕ σε
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σχέση µε την αλλαγή όσον αφορά την απόδοση στα νοικοκυριά
ποσοστού επί του κύκλου εργασιών.
Με την ευκαιρία –και µε αυτό κλείνω- κυρία Υπουργέ, θα ήταν
καλό να είχαµε µία ενηµέρωση από εσάς για το πώς προωθείται
το πρόγραµµα σε σχέση µε τους στόχους, εννοώ της εγκατάστασης των ΑΠΕ. Διάβασα σε πρόσφατα δηµοσιεύµατα ότι πάει
καλά. Θα ήθελα και τη δική σας εκτίµηση και τη δική σας επιβεβαίωση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
προς το Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Δωρεά και µεταµόσχευση
οργάνων και άλλες διατάξεις».
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Σταύρος Καλογιάννης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόλις προχθές στις 5 Ιουνίου
γιορτάσαµε την Ηµέρα Περιβάλλοντος. Επειδή το σχέδιο νόµου
που συζητάµε αφορά την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, επιτρέψτε µου να κάνω έναν πολύ µικρό απολογισµό του
έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής. Είναι απολύτως βέβαιο ότι θα διαπιστώσουµε πλήρη
στασιµότητα σε πάρα πολλά θέµατα.
Ενδεικτικά και µόνο αναφέρω τα ρυθµιστικά σχέδια των µεγάλων αστικών κέντρων της χώρας. Επί είκοσι µήνες το ΥΠΕΚΑ δεν
έκανε το παραµικρό για το ρυθµιστικό σχέδιο Ιωαννίνων, το
οποίο του είχαµε παραδώσει απολύτως έτοιµο το Σεπτέµβριο
του 2009. Κάθε δύο µε τρεις µήνες, κυρία και κύριε Υπουργέ,
µου απαντάτε ότι ολοκληρώνεται το ρυθµιστικό σχέδιο. Λυπάµαι,
έχετε χάσει εντελώς την αξιοπιστία σας στο θέµα αυτό.
Τι έκανε το Υπουργείο επί είκοσι µήνες για τους Φορείς Διαχείρισης των περιοχών «NATURA»; Τίποτα απολύτως. Ούτε τα
τεχνικά δελτία των Φορέων Διαχείρισης δεν εγκρίνει έτσι ώστε
οι φορείς να µπορούν να λειτουργήσουν οµαλά. Αδυνατούν οι
φορείς να αξιοποιήσουν τα κοινοτικά κονδύλια. Πάρα πολύ ενδεικτικές για το θέµα αυτό είναι οι δηλώσεις που έκαναν οι Πρόεδροι πέντε Φορέων Διαχείρισης που συναντήθηκαν χθες στα
Ιωάννινα.
Τι έκανε το Υπουργείο για τη βιοποικιλότητα; Άλλαξε πέντε
φορές επί τα χείρω το σχετικό άρθρο για την εκτός σχεδίου δόµηση για τη βιοποικιλότητα. Παράλληλα, επέτρεψε το πράσινο
Υπουργείο την αλλαγή χρήσης της γης υψηλής παραγωγικότητας προκειµένου να εγκαθίστανται φωτοβολταϊκά συστήµατα.
Τι κάνατε, αγαπητή κυρία και αγαπητέ κύριε Υπουργέ, µε το
ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισµό, το οποίο υποτίθεται
ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταργούσε αµέσως µόλις αναλάµβανε την Κυβέρνηση της χώρας, όπως έταζε προεκλογικά, διότι ήταν δήθεν
µη φιλικό προς το περιβάλλον; Πριν λίγες ηµέρες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε στο Σύνδεσµο Τουριστικών Επιχειρήσεων
ατόφιες τις ρυθµίσεις του ειδικού χωροταξικού ως δικές του
προτάσεις! Αλήθεια, κανένας Υπουργός δεν ενηµερώνει τον
κύριο Πρωθυπουργό για τις πράξεις του και τον αφήνουν εκτεθειµένο σε τέτοιο σηµείο;
Οι προαναφερόµενες περιβαλλοντικές ρυθµίσεις έχουν µηδενικό κόστος εφαρµογής. Μπορούν όµως, να έχουν πολλαπλά οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη στην πάρα πολύ δύσκολη
περίοδο που διέρχεται η χώρα, γι’ αυτό και επιµένουµε. Δυστυχώς, όµως, µε ευθύνη του ΥΠΕΚΑ όλες οι προαναφερόµενες
ρυθµίσεις έχουν βαλτώσει.
Σε ό,τι αφορά το σχέδιο νόµου για τη θαλάσσια στρατηγική,
είµαστε θετικοί και θα το υπερψηφίσουµε.
Είχα την ιδιαίτερη τιµή να µετέχω ως Υφυπουργός Περιβάλλοντος στα Συµβούλια Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στα οποία επιτρέψτε µου να πω ότι συνδιαµορφώσαµε πριν λίγα
χρόνια τη θαλάσσια στρατηγική, στρατηγική η οποία ουσιαστικά
ξεκίνησε στα τέλη του 2006 επί Φινλανδικής Προεδρίας.
Το θαλάσσιο περιβάλλον της Ευρώπης αντιµετωπίζει, πράγ-
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µατι, ογκούµενες και σοβαρές απειλές. Προϊόντος του χρόνου
αυξάνονται οι ενδείξεις υποβάθµισης των θαλασσών, ενώ η θαλάσσια βιοποικιλότητα φθίνει. Τα θαλάσσια ενδιαιτήµατα υποβαθµίζονται διαρκώς.
Η οδηγία, η οποία ενσωµατώνεται σήµερα, παρέχει τα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε τη θάλασσα
µέχρι το 2020 και περιλαµβάνονται στο 6ο Πρόγραµµα Δράσης
για το περιβάλλον. Συµβάλλει αυτή η οδηγία στην επίτευξη συνάφειας µεταξύ διαφόρων πολιτικών και νοµοθετικών µέτρων
που επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως είναι η οδηγίαπλαίσιο για το νερό, οι οδηγίες για τους οικοτόπους και τα πτηνά,
η κοινή αλιευτική πολιτική.
Η µεγάλη συζήτηση, κατά τη διάρκεια των Συµβουλίων Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συγκεκριµένη οδηγία αφορούσε κυρίως τον ορισµό της θεµελιώδους
έννοιας της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσίων
υδάτων. Καλή περιβαλλοντική κατάσταση σηµαίνει ότι οι θάλασσες είναι οικολογικά διαφορετικές και δυναµικές, είναι καθαρές,
ζωντανές και παραγωγικές, ότι η χρήση τους είναι αειφόρος, διασφαλίζοντας τις δυνατότητες δραστηριοτήτων για τη σηµερινή
και τις µελλοντικές γενιές.
Κατά τη συζήτηση της οδηγίας, πρέπει να πούµε ότι ελήφθησαν υπόψη οι βασικές θέσεις της χώρας µας όπως, για παράδειγµα, η δυνατότητα να εφαρµόζεται η οδηγία στο κατάλληλο
γεωγραφικό επίπεδο. Αυτό σηµαίνει ότι µεγιστοποιείται η αποτελεσµατικότητα του σχεδιασµού και των µέτρων.
Επισηµαίνω, όµως, ότι η ενσωµάτωση της οδηγίας έρχεται στη
Βουλή µε µεγάλη καθυστέρηση ενός έτους. Αυτό, πέραν των
άλλων, πιέζει πολύ και τα ενδιάµεσα χρονοδιαγράµµατα που
θέτει η οδηγία, για παράδειγµα, για την αρχική αξιολόγηση της
περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτων µιας περιοχής και των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι
τον Ιούλιο του 2012, ουσιαστικά σε ένα µόλις χρόνο από σήµερα.
Στο ΥΠΕΧΩΔΕ είχαµε δηµιουργήσει ένα µηχανισµό έγκαιρης
ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών οδηγιών µε άξια στελέχη,
στον οποίο µάλιστα µηχανισµό γίνονται ειδικές αναφορές στην
έκθεση αξιολόγησης του ΟΟΣΑ. Από ό,τι φαίνεται, ο µηχανισµός
αυτός έχει πάψει να λειτουργεί στο Υπουργείο.
Μια παρατήρηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τις επιτροπές που προβλέπονται στο σχέδιο νόµου και συγκεκριµένα
την Εθνική Επιτροπή της Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής µε µέλη της έντεκα Γενικούς Γραµµατείς και τη Γνωµοδοτική
Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής, αποτελούµενη από είκοσι επτά µέλη. Επισηµαίνω ότι τίποτα απολύτως δεν πρόκειται να συνεισφέρουν αυτές οι
επιτροπές. Αµφιβάλλω, δε, αν συνέλθουν ποτέ σε Σώµα και
φέρνω ως παράδειγµα το Εθνικό Συµβούλιο Υδάτων, το οποίο
έχει οριστεί πριν ένα χρόνο, αλλά µέχρι σήµερα δεν έχει συγκληθεί ούτε µία φορά.
Τέλος, εκφράζω επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά τον απαραίτητο
συντονισµό µεταξύ των εµπλεκοµένων δηµοσίων αρχών, ώστε οι
τοµεακές πολιτικές, οι οποίες ασκούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον να ευθυγραµµίζονται σε µία ενιαία στρατηγική. Αυτό αποτελεί και µία µεγάλη πρόκληση για το Υπουργείο αµέσως µετά την
ψήφισή του, κατά τη διάρκεια εφαρµογής του νόµου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Β’ Αθηνών του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κατ’ αρχάς, να ξεκαθαρίσω
ότι έχω πολλές ενστάσεις γενικά µε την ικανότητα της Κυβερνήσεως, αλλά στην προκειµένη περίπτωση η κριτική που θα
ασκήσω δεν αφορά την παρούσα Κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί
να λύσει ένα πρόβληµα που κληρονόµησε από το παρελθόν. Θα
σας πω σε ποιο σηµείο πιστεύω ότι µπορείτε να το διορθώσετε,
καλόπιστα, για να λυθεί οριστικά αυτό το πρόβληµα.
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Δεν αντέχω να µην κάνω µια πολύ µικρή ιστορική αναδροµή
του τι ακριβώς έχει συµβεί µε το θέµα του Γηπέδου του Παναθηναϊκού και της διπλής αναπλάσεως. Άκουγα προηγουµένως
την εισηγήτρια του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, η
οποία επιµένει σε αυτή τη γραµµή που είναι εξαιρετικά ανεδαφική και είναι και η απόδειξη γιατί η χώρα µας, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχει φτάσει στο σηµείο στο οποίο βρίσκεται.
Ανεβαίνει, λοιπόν, η αξιότιµη κυρία εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ και
λέει: «Θέλουµε να γίνει µητροπολιτικό πάρκο στον Ελαιώνα». Μάλιστα. Μητροπολιτικό πάρκο στον Ελαιώνα, µητροπολιτικό πάρκο
στο Ελληνικό, µητροπολιτικό πάρκο ό,τι άλλος ελεύθερος χώρος
υπάρχει στην Αττική. Καµµία δουλειά να βγάλουµε κανένα φράγκο θα γίνει πουθενά για τον ΣΥΡΙΖΑ; Ή δεν πρέπει πουθενά να
γίνει η παραµικρή επένδυση και η παραµικρή οικονοµική δραστηριότητα; Γιατί, όπως το λέτε εσείς, πρέπει να γκρεµίσουµε και
την Βουλή και να την κάνουµε πάρκο, αυτό λέτε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ...(Δεν ακούστηκε).
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Λαφαζάνη, ακούστε. Είτε µε ευρώ είτε µε δραχµή, κάποτε πρέπει να κάνουµε και
δουλειές σ’ αυτόν τον τόπο.
Να έρθουµε τώρα στην ουσία της υποθέσεως, τι συνέβη ακριβώς, για να ακούσει ο ελληνικός λαός και να ξεκαθαριστούν στο
µυαλό του ορισµένα πράγµατα. Έρχεται η Βουλή των Ελλήνων εγώ δεν ήµουν Βουλευτής τότε- και µε µία συντριπτική πλειοψηφία, µεγαλύτερη της εκλογής του Προέδρου της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, ψηφίζει ένα νόµο περί της διπλής αναπλάσεως.
Βάσει αυτού του νόµου, ένας επενδυτής επιχειρηµατίας, ο κ.
Βωβός εν προκειµένω, ξεκινάει µία γιγαντιαία επένδυση, την
οποία καταφέρνουν εκατόν τρεις, εκατόν δεκαεπτά -δεν θυµάµαι
πόσοι ακριβώς ήταν αυτοί οι µουρλοί, οι οποίοι πήγαν στο Συµβούλιο της Επικρατείας- και την σταµατήσανε. Πολύ ωραία.
Ερώτηση, για να καταλάβουµε γιατί έχει φθάσει η χώρα µας
εδώ που είναι: Πώς θα πείσετε τον οποιονδήποτε επιχειρηµατία
του πλανήτη γη είτε είναι από το Κατάρ είτε είναι από τον Καναδά
είτε είναι από τη Γερµανία είτε είναι από οπουδήποτε αλλού, να
έρθει στην Ελλάδα και να κάνει την παραµικρή επένδυση –και
αυτό είναι το ερώτηµά µου κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ- όταν όλοι γνωρίζουµε ότι το πρώτο που θα γίνει θα είναι να πάει ο νοµικός του
σύµβουλος και να του πει: «Στην Ελλάδα δεν µπορείς να έχεις
την παραµικρή εξασφάλιση για την οποιαδήποτε επένδυση»;
Απόδειξη: Φάκελος Βωβός. Μια ακµαία µεγάλη εταιρεία εµπιστεύεται το ελληνικό κράτος, κάνει µία γιγαντιαία επένδυση, ο
νόµος είναι µε τη µεγαλύτερη δυνατή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, πάνε εκατόν δέκα, εκατόν δεκατρείς -δεν θυµάµαι πόσοι
ήταν- εκατόν δεκαεπτά στο Συµβούλιο της Επικρατείας και µπλοκάρουν αυτήν την επένδυση µε κίνδυνο να χρεοκοπήσει η εταιρεία. Πώς θα πείσετε έναν επιχειρηµατία επί της γης να φέρει
λεφτά στην Ελλάδα; Θέλω να µου το εξηγήσετε.
Εµείς έχουµε πρόταση. Εµείς λέµε ότι αυτήν την περίοδο που
η Ελλάς είναι υπό καθεστώς χρεοκοπίας πρέπει να ψηφίσουµε
ένα νόµο, όπως έγινε µε τα ολυµπιακά έργα και να είναι υποχρεωµένο το Συµβούλιο της Επικρατείας εντός ενός, δύο µηνών το
πολύ να εκδίδει τις οριστικές του αποφάσεις και µετά δεν µας
ενδιαφέρει καθόλου η γνώµη του. Γιατί, εάν µία επένδυση µένει
σε εκκρεµότητα δεκαπέντε - είκοσι χρόνια, δεν θα µπορέσει ποτέ
να προχωρήσει η οικονοµική δραστηριότητα του τόπου.
Θα δείτε και το ακόµα χειρότερο. Αυτή η λεγοµένη «γενιά της
Μεταπολιτεύσεως», είναι η γενιά για την οποία οι ιστορικοί του
µέλλοντος θα γράψουν ότι είναι η γενιά που χρεοκόπησε την Ελλάδα. Γιατί ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε και τα
εξής τραγελαφικά πράγµατα. Βγαίνει, παραδείγµατος χάριν, στα
κανάλια κάποιος κ. Κασιµάτης, ο οποίος κατηγορεί λέει όσους –
λέει- ψήφισαν το µνηµόνιο, ότι είναι προδότες, ότι είναι παράνοµοι εκ του Συντάγµατος. Μάλιστα. Ο κ. Κασιµάτης -για να
συνεννοούµαστε- ήταν ο Διευθυντής του Νοµικού Γραφείου του
Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος έβλεπε όλα τα
δάνεια και επέβλεπε όλα τα δάνεια τα οποία σήµερα πληρώνουµε. Δηλαδή, εµείς πληρώνουµε τα δάνεια του Κασιµάτη και
ο Κασιµάτης κατηγορεί εµάς γιατί πληρώνουµε τα δάνεια του
Κασιµάτη. Ε, µα είναι δυνατόν να συνεννοηθούµε σε αυτήν τη
χώρα;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Να µην πω τώρα και φανεί ότι το προσωποποιώ, που διαβάζω
στα blogs και στις εφηµερίδες, δηλώσεις νυν µελών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ που κάνουν υψηλή κριτική, ενώ
κυβέρνησαν τη χώρα επί δεκαετίες και τα κάνανε θάλασσα. Αλλά
το προσπερνάω τώρα, για να µη φανεί ότι θέλω να πάω αλλού
τη κουβέντα.
Που µας οδήγησε τώρα αυτή η γενιά του Πολυτεχνείου; Μας
οδήγησε στο να ποινικοποιούµε το επιχειρείν. Όταν πήγαν αυτοί
οι µουρλοί στο Συµβούλιο της Επικρατείας –δηλαδή, συναντήθηκαν εκατόν δεκατρείς µουρλοί µε τους αρχιµουρλούς, τους
δικαστές, δύο µουρλοί συναντήθηκαν- καταστράφηκε η Ελλάδα.
Τι συνέβη τώρα µε αυτήν τη συνάντηση; Σταµάτησε µία γιγαντιαία επένδυση που έδινε δουλειά στον κόσµο, έκανε τη διπλή ανάπλαση για να βελτιωθεί το περιβάλλον της Αθήνας, έπαιρνε ΦΠΑ
και φόρους το ελληνικό κράτος και όλη αυτή η επένδυση σταµάτησε από έναν αντικυκλώνα τρέλας.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: ...(Δεν ακούστηκε)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όταν λέω «αντικυκλώνα
τρέλας» ποιον άλλο θα εννοούσα; Προφανώς.
Έρχοµαι τώρα στην ουσία της υποθέσεως. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που επιχαίρει ότι επέτυχε µεγάλη δόξα και δάφνες, τι επέτυχε, κύριε
Πρωτόπαπα; Επέτυχε, εγώ που είµαι Παναθηναϊκός να µην έχω
γήπεδο να πάω να ευχαριστηθώ το πρωτάθληµά µου, γιατί ο κ.
Τσίπρας…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ποιο πρωτάθληµα; Αφήστε σας παρακαλώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μα, άµα είχαµε γήπεδο,
θα παίρναµε και πρωτάθληµα, απλά είναι τα πράγµατα. Πώς να
πάρουµε το πρωτάθληµα χωρίς γήπεδο; Μην µου ξύνετε πληγές
τώρα. Ο κ. Τσίπρας, δήθεν µεγάλος Παναθηναϊκός, πρωτοστάτησε για να µην γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
Σ’ αυτήν τη χώρα δεν µπορεί να συνεννοηθεί κανείς. Όταν εξελέγη ο κ. Τσίπρας, κύριε Υπουργέ, πανηγύριζαν οι Παναθηναϊκοί,
γιατί «έχουµε, λέει, αρχηγό κόµµατος Παναθηναϊκό» και αυτός
έγινε ο µεγαλύτερος ολετήρας του Παναθηναϊκού.
Πάµε να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε τώρα. Τώρα φέρνετε
αυτή τη νοµοθετική ρύθµιση. Επαναλαµβάνω, είναι προφανές ότι
η πρόθεσή σας είναι σωστή. Προσπαθείτε να λύσετε ένα πρόβληµα, και η επένδυση να γίνει και οι άνθρωποι να µην χάσουν
τη δουλειά τους και η επιχείρηση να µην κλείσει και ο Παναθηναϊκός να αποκτήσει το γήπεδό του και η Αθήνα να αποκτήσει
διπλή ανάπλαση.
Υπάρχει, όµως, ένα λεπτό σηµείο, το οποίο νοµίζω ότι είναι
ακόµα σε µία γκρίζα περιοχή και µπορείτε να το διευκρινίσετε.
Έχω ακούσει όλα όσα έχετε πει και στην επιτροπή, ότι θα υπάρχουν πολλά πράγµατα που θα αναλυθούν στα προεδρικά διατάγµατα, δεκτόν.
Επειδή στην Ελλάδα, όµως, στον τοµέα του αθλητισµού υπάρχει το κακό προηγούµενο µε το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια –όπου υπενθυµίζω ότι εκεί ο κ. Γρανίτσας, εµπιστευόµενος τους νόµους του ελληνικού κράτους, κατεδάφισε το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, για να µπλοκάρουν όλοι αµέσως
µετά τη συνέχεια της κατασκευής του νέου γηπέδου και να µένει
η ΑΕΚ µέχρι σήµερα χωρίς γήπεδο- είναι φυσιολογικό ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός να κινείται στην εξής λογική, «όποιος καεί
στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει, λοιπόν, να βρείτε τον τρόπο να πετύχετε µεν την υλοποίηση του έργου που πρέπει να γίνει, αλλά να εξασφαλίσετε
στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό ότι δεν θα µείνει ξεκρέµαστος
ούτε ένα εικοσιτετράωρο.
Η γνώµη µας το για το πώς µπορεί να γίνει αυτό; Αν στην παρούσα µπλεγµένη διατύπωση, όπως την έχετε φέρει, πείτε ένα
απλό πράγµα, ότι θα βγει µεν η άδεια κατεδαφίσεως του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας -ώστε να µην έχουµε πρόβληµα
µε το Συµβούλιο της Επικρατείας και το θέµα του να προχωρούν
παράλληλα τα έργα του τοµέα 1 και τοµέα 2, για το θέµα της ισοζυγίας πρασίνου και τα υπόλοιπα που θέλει το Συµβούλιο της
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Επικρατείας, κανένα πρόβληµα- αλλά δεν θα γίνει κατεδάφιση
µέχρις ότου παραδοθούν στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό οι αθλητικές εγκαταστάσεις.
Να βγει δηλαδή η άδεια, για να προσπεράσουµε το σκόπελο
του Συµβουλίου της Επικρατείας, να µην ανησυχούν οι κύριοι
σύµβουλοι Επικρατείας για τους κορµοράνους στον Ελαιώνα
που δεν υπάρχουν, βεβαίως. Μόνοι τους τούς είδαν, αλλά τι να
κάνουµε τώρα; Αυτό πίστευαν οι αξιότιµοι κύριοι σύµβουλοι. Τι
να κάνουµε;
Έρχοµαι και λέω, όµως, την ουσία, για να καταλάβετε τι µπορεί να γίνει. Πρέπει ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός να είναι σίγουρος ότι δεν θα έχει κανένα πρόβληµα. Θα πείτε, λοιπόν: Θα
εκδοθεί η άδεια κατεδαφίσεως του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας –το Συµβούλιο της Επικρατείας είναι ευχαριστηµένο,
γιατί θα ξέρει ότι θα γκρεµίσετε το γήπεδο- αλλά δεν θα εκτελεστεί η κατεδάφιση, παρά µόνο όταν θα παραδοθούν στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό τα κλειδιά των αθλητικών εγκαταστάσεων
στον Ελαιώνα.
Είναι όλοι ευχαριστηµένοι. Δεν έχει κανένα λόγο ο επιχειρηµατίας Βωβός, όπως πιστεύω εγώ, να αντιτίθεται σ’ όλο αυτό.
Γιατί; Γιατί ένας επιχειρηµατίας που φτιάχνει ένα εµπορικό κέντρο, θέλει να έχει κόσµο. Για να έχει κόσµο και το γήπεδο πρέπει να γίνει και αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να γίνουν. Τι να
το κάνει το γιγαντιαίο εµπορικό κέντρο µόνος του;
Άρα όλοι είναι ευχαριστηµένοι µε µία τέτοια διατύπωση. Εσείς
θα πάρετε τις δάφνες ότι λύσατε το πρόβληµα, ο κ. Βωβός θα
συνεχίσει την επένδυσή του, για να µην χάσει ο κόσµος τη δουλειά του και να πάει καλά η εταιρεία, ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός θα πάρει τις αθλητικές του εγκαταστάσεις και ο Δήµος
Αθηναίων θα πάρει το πάρκο που θέλει στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είµαστε όλοι ευχαριστηµένοι, πάµε παρακάτω. Θα σας
λέµε τα «εύγε».
Η ΠΑΕ θα κάνει το γήπεδο και ελπίζω να τα καταφέρει, γιατί
όταν θέλαµε να κάνουµε το γήπεδο και δεν µας άφηνε ο κ. Τσίπρας, υπήρχαν τα λεφτά. Τώρα, µε τους έξυπνους του ΣΥΡΙΖΑ,
τα λεφτά δεν υπάρχουν. Εκεί είναι το πρόβληµα, αλλά είπαµε,
µεγάλη η επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Γεωργιάδη, προσπάθησα να αποκωδικοποιήσω τη λέξη «ολετήρας». Σηµαίνει καταστροφέας. Ήθελα να δω αν είναι υβριστική λέξη για τον κ.
Τσίπρα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν είναι υβριστική...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Αντέδρασε ο κ. Πρωτόπαπας...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Για τον Παναθηναϊκό µίλησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης):...αλλά επειδή εγώ, ως
Προεδρεύων, είµαι Ολυµπιακός, δεν µπορώ παρά, ό,τι είναι κακό
για τον Παναθηναϊκό, να το θεωρήσω ως καλό για τον Ολυµπιακό, οπότε δεν ζητάω να το ανακαλέσετε, αφού δεν το κάνει
και ο ΣΥΡΙΖΑ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έχει ποδοσφαιροποιηθεί εντελώς η συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αττικής κ. Αθανάσιος Λεβέντης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια και ποδοσφαιροποιήσαµε
την πολιτική ζωή και µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, θα ήθελα να ξεκινήσω από το τελευταίο, µια και το επικαιροποίησε και ο κ. Γεωργιάδης.
Το ερώτηµα είναι, αυτοί οι χώροι, αυτός ο Ελαιώνας που επρόκειτο να γίνει ένα µεγάλο πάρκο –όπως επρόκειτο να γίνει και το
πάρκο του Ελληνικού- τελικά ποια τύχη θα έχουν, όταν βλέπουµε, κυρία Υπουργέ, ότι στο χώρο αυτό του γηπέδου του Παναθηναϊκού το 30% θα είναι η τσιµεντοκάλυψη; Στα δε άλλα
έργα, τα οποία είναι και διάφορα εµπορικά κέντρα –Βωβός και
πάει λέγοντας- εκεί η κάλυψη θα είναι 40%. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει τσιµέντο 40%. Το ωραίο είναι ότι δεν προσδιορίζεται σε
πόση έκταση θα είναι αυτό, πόσα στρέµµατα θα είναι, πόσες χιλιάδες στρέµµατα –όπως φοβόµαστε- µπορεί να είναι τελικά.
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Αυτό είναι το πιο σηµαντικό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Εµείς πιστεύουµε ότι ασφαλώς πρέπει να υπάρχουν αθλητικοί
χώροι κι ότι πρέπει να υπάρχουν και ελεύθεροι χώροι. Δυστυχώς, όµως, σ’ αυτόν τον τόπο ποτέ δεν έγινε ένας σωστός σχεδιασµός -πολεοδοµικός και γενικότερος- χρήσεων γης και
δραστηριοτήτων, και τα αποτελέσµατα τα βλέπουµε. Και το ερώτηµα, κυρία Υπουργέ, είναι το εξής: Αυτή η υδροκέφαλη πρωτεύουσα, η Αθήνα, ο Πειραιάς και όλοι αυτοί, τι θα τα κάνουν τα
σκουπίδια τους; Πού θα τα πηγαίνουν; Θα τα φορτώνουν σε κάποιες άλλες περιοχές.
Παραδείγµατος χάριν, δεν θα έπρεπε να σκεφθούµε τι θα κάνουµε για τις άλλες δραστηριότητες, που είναι σύµφυτες µε την
ίδια τη λειτουργία της πρωτεύουσας και των γύρω περιοχών;
Εδώ κανένας δεν ασχολήθηκε ούτε από το Δήµο της Αθήνας
ούτε από τον Πειραιά ούτε από τους µεγάλους δήµους. Τα φορτώνουν σε κάποιες πλάτες, στο δύσµοιρο χώρο εκεί, στο Θριάσιο, που τώρα ονοµάζεται Φυλή. Διοικητικά ανήκει στη Φυλή,
αλλά είναι µέσα στο χώρο του Θριασίου. Διακόσια-τριακόσια
µέτρα από τα σπίτια του Ασπροπύργου, εκεί πάνε τα σκουπίδια.
Από εκεί και πέρα, λοιπόν, αρχίζει τώρα η συζήτηση για το αν
συµφέρει τον Παναθηναϊκό ή αν συµφέρει τον Ολυµπιακό. Νοµίζω ότι δεν θα πρέπει να µπουν καθόλου τα πράγµατα σ’ αυτή
τη βάση. Δυστυχώς, σ’ αυτόν τον τόπο έτσι λειτουργούµε. Λαϊκίζουµε και στο τέλος τα αποτελέσµατα τα βλέπουµε. Βλέπουµε
πως ασφυκτιούν οι πόλεις, αλλά βλέπουµε και πώς πορεύεται τελικά η πολιτική, η οικονοµική και κοινωνική µας ζωή.
Έρχοµαι τώρα στο συζητούµενο νοµοσχέδιο για τη θαλάσσια
στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η χώρα µας έχει την τύχη να έχει ένα τεράστιο ανάπτυγµα ακτών, να έχει θαυµάσιες θάλασσες, κόλπους, θαυµάσιους παραθαλάσσιους χώρους, τους οποίους όµως εν πολλοίς
έχουµε καταστρέψει και εξακολουθούµε να καταστρέφουµε.
Θα επανέλθω, κυρία Υπουργέ, στον κόλπο της Ελευσίνας. Εκεί
έγινε η Ναυµαχία της Σαλαµίνας. Τι έχει απογίνει; Υπάρχουν δεκατρία ιδιωτικά λιµάνια, το ένα πίσω από το άλλο. Όσον αφορά
µάλιστα την εξαγωγή των επικινδύνων και τοξικών αποβλήτων,
είπαν ότι δεν µπορούν να φεύγουν από τον Πειραιά, αλλά πρέπει
να περνάνε µέσα από το λιµάνι της Ελευσίνας, δηλαδή µέσα από
την πόλη της Ελευσίνας. Και δεν είναι µόνον αυτό. Μέσα εκεί κινούνται χιλιάδες πλοία κάθε µέρα. Υπάρχουν δύο διυλιστήρια πετρελαίου και µια σειρά από άλλες βιοµηχανίες, τρεις χιλιάδες
βιοµηχανικές και άλλες δραστηριότητες, και όλα αυτά τα λύµατα
θα πηγαίνουν ανεξέλεγκτα µέσα στη θάλασσα.
Αυτό δεν γίνεται, βέβαια, µόνον εδώ. Γίνεται και σ’ άλλες περιοχές. Γίνεται και στο Θερµαϊκό Κόλπο, γίνεται και σε άλλες θάλασσες. Εδώ η πολιτεία µας έχει ολιγωρήσει. Έρχεται τώρα
αυτή η Κυβέρνηση και µας παρουσιάζει αυτό το νοµοσχέδιο, που
αφορά την ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική και την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος. Εµείς δεν µπορεί παρά να είµαστε θετικοί σε κάτι
τέτοιο. Μακάρι -το ευχόµαστε- αυτό να λειτουργήσει, να αποδώσει. Μερικές φορές η Ευρώπη, που τόσο κατηγορείται βγάζει και
ντιρεκτίβες, οι οποίες θα ήταν χρήσιµες, αν τις ενσωµατώναµε
και τις τηρούσαµε.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να συγκροτήσει µια ενιαία πολιτική όσον αφορά τη διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
οπότε και η συγκεκριµένη οδηγία µπορεί να αποβεί θετική. Μέχρι
τώρα δεν είχαµε µια ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική στη χώρα
µας κι ελπίζουµε ότι αυτό το νοµοσχέδιο θα βοηθήσει. Ελπίζουµε
ωστόσο, να µη µείνει µόνο ευχολόγιο. Διότι παρατηρούµε ότι
µέχρι τώρα ο τρόπος διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
αλλά και συνολικά του περιβάλλοντος στη χώρα µας είναι από
απαράδεκτος έως καταστροφικός. Επιπλέον, έχουµε και τις επιφυλάξεις µας για το πώς θα συνεχιστεί µε βάση την οικονοµική
κρίση, αφού στο όνοµα της ανάπτυξης που επιδιώκουµε, κάθε
περιβαλλοντική φωνή, ακόµα και της ίδιας της Υπουργού που
δεν θέλουµε να αµφισβητήσουµε την περιβαλλοντική ευαισθησία
της, δέχεται επιθέσεις.
Εδώ, κυρία Υπουργέ –µια και είµαι στο Βήµα και εσείς βρίσκε-

11678

στε στα υπουργικά έδρανα- πρέπει να πω ότι αυτήν τη στιγµή το
ελατόδασος του Κιθαιρώνα καταστρέφεται. Μπαίνουν µέσα οι
µπουλντόζες και σαρώνουν. Υπεραιωνόβια έλατα πεντακοσίων
και χιλίων χρόνων –από ένα τέτοιο έλατο κρεµάστηκε και ο Οιδίποδας, σύµφωνα µε το µύθο- καταστρέφονται, για να εγκαταστήσουµε ανεµογεννήτριες.
Υπάρχουν άδειες από τα Δασαρχεία του Αιγάλεω και των
Θηβών, για να κοπούν τουλάχιστον διακόσια υπεραιωνόβια
έλατα που –επαναλαµβάνω- θέλουν τουλάχιστον πεντακόσια
χρόνια για να ξαναγίνουν –για να µην πω περισσότερο- και βέβαια είναι πολύ περισσότερα αυτά που καταστρέφονται, γιατί
εδώ αναφέρονται αυτά που ξεριζώνονται. Όµως, και τα άλλα που
κόβονται οι ρίζες και τα κλαδιά τους και αυτά καταστρέφονται.
Ενώ, λοιπόν, τόσα χρόνια υπάρχουν νόµοι για την προστασία
του περιβάλλοντος, δεν εφαρµόζονται και κανείς δεν µας βεβαιώνει ότι µε την υιοθέτηση της οδηγίας θα αλλάξουν όλα προς το
καλύτερο. Τώρα, το αν λειτουργήσει, ώστε πραγµατικά να υπάρξει µια άλλη στρατηγική, αυτό είναι συζητήσιµο και θα το δούµε
στην πράξη.
Επίσης, έχουµε και κάποιες άλλες επισηµάνσεις. Στο άρθρο
13 εισάγεται µία σειρά από εξαιρέσεις. Είναι µία συνηθισµένη
πρακτική για την Κυβέρνηση και ξέρουµε τι γίνεται µε αυτές τις
εξαιρέσεις, όταν αρχίζει να ξηλώνεται το πλεκτό, φεύγει ένας κόµπος και από εκεί και πέρα µπορεί να ξηλωθεί όλο στο σύνολό
του.
Η περίπτωση δ’ «για τροποποίηση ή µεταβολές των φυσικών
χαρακτηριστικών των θαλάσσιων υδάτων λόγω δράσεων που
αναλαµβάνονται για λόγους επιτακτικού δηµόσιου συµφέροντος», αυτό το «δηµόσιο συµφέρον» πώς ερµηνεύεται, ποιος το
καθορίζει, µε ποια κριτήρια; Ξέρουµε ότι πολλές φορές είναι
εντελώς άλλα τα κριτήρια από αυτό που είναι το καλώς εννοούµενο δηµόσιο συµφέρον.
Ακόµα και αν η Ελλάδα καταβάλλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για να υλοποιήσει την οδηγία, κάτι τέτοιο δεν είναι βέβαιο ότι θα έχει το επιθυµητό αποτέλεσµα, αφού δεν πρέπει να
ξεχνάµε ότι η Μεσόγειος δεν είναι µια θάλασσα που έχει σχέση
µόνο µε τις περιµεσογειακές χώρες, αλλά τα νερά έρχονται και
από τη Μαύρη Θάλασσα και από το Σουέζ. Έτσι θα πρέπει να
υπάρξει µια γενικότερη ρύθµιση, ώστε να γίνει συζήτηση και µε
αυτές τις χώρες.
Συνολικά, λοιπόν, γι’ αυτό το νοµοσχέδιο εµείς θέλουµε να πιστεύουµε ότι µπορεί να βοηθήσει, αλλά έχουµε τις επιφυλάξεις
µας, τις οποίες και προανέφερα.
Όσο για το άλλο θέµα µε τον Ελαιώνα, νοµίζω ότι θα είναι καταστροφικό και δεν θα πρέπει τα ιδιωτικά συµφέροντα να µας
παρασύρουν και να ενδώσουµε σε αυτές τις προσπάθειες, που
χρόνια τώρα καταβάλλονται και που η οικονοµική κρίση τους
δίνει την ευκαιρία να πουν πως εν ονόµατι της ανάπτυξης και κάποιων θέσεων εργασίας µπορούµε να ισοπεδώσουµε τα πάντα,
γιατί αυτά δεν πρόκειται να τα ξαναβρούµε.
Έτσι και καταστραφούν µια φορά, καταστρέφονται για πάντα
και το ξέρετε όλοι πολύ καλά και εσείς, κυρία Υπουργέ, που –
επαναλαµβάνω- σέβοµαι την ευαισθησία σας, αλλά δυστυχώς σε
πολλές περιπτώσεις γίνεστε δέκτης πιέσεων και δεν ξέρω πόσες
είναι οι αντοχές, ώστε αυτές οι πιέσεις να ξεπεραστούν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αθανάσιο Λεβέντη, Ανεξάρτητο Βουλευτή Αττικής.
Το λόγο έχει η κ. Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη, Βουλευτής
Βοιωτίας του ΠΑΣΟΚ, για επτά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µία εποχή
που οι συνεχώς διογκούµενες δηµοσιονοµικές συγκυρίες εκτυλίσσονται σε ένα όλο και πιο δυσµενές περιβάλλον όπου οι κλιµατικές αλλαγές διογκώνονται µε δραµατική ταχύτητα, το
ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Παπανδρέου, πιστοί στις προεκλογικές
τους δεσµεύσεις και µε πλήρη επίγνωση των σύγχρονων επιτακτικών αναγκών για τη διαµόρφωση µιας κοινής διασυνοριακής
πολιτικής για την προστασία των θαλασσών της επικράτειας, εισάγουν προς ψήφιση σήµερα την παρούσα νοµοθετική πρωτο-
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βουλία υψίστου κύρους.
Οι προς ψήφιση διατάξεις έχουν στόχευση τη διαµόρφωση
µιας θαλάσσιας στρατηγικής, τόσο για την προστασία, όσο και
για τη διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σύµφωνα και
εναρµονισµένα µε την οδηγία υπ’ αριθµόν 2008/56 Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 µε τη θεσµοθέτηση µέτρων,
δράσεων και προγραµµάτων εθνικού και όχι µόνο χαρακτήρα,
µέσα από ευέλικτα όργανα και διαδικασίες, ώστε να διατηρηθεί
άριστη κατά το δυνατόν η περιβαλλοντική κατάσταση για το θαλάσσιο περιβάλλον έως το 2020 τουλάχιστον.
Με τις προς ψήφιση διατάξεις εξασφαλίζεται η προστασία, η
διατήρηση των υποθαλασσίων συστηµάτων, η πρόληψη της ρύπανσης και η αποκατάσταση σε όλα τα θαλάσσια ύδατα και τις
υποδιαιρέσεις τους σε θαλάσσιες υποπεριοχές της Αδριατικής
Θάλασσας, του Ιονίου Πελάγους, της Κεντρικής Μεσογείου, του
Αιγαίου Πελάγους και της Ανατολικής Μεσογείου, Θάλασσα Λεβαντίνης. Η ιδιότητα και ο χαρακτηρισµός των υδάτων αυτών,
οι συναφείς ενότητες, οι δοµές, οι λειτουργίες, οι διεργασίες, οι
ιδιότητές τους, οι στόχοι, η µορφή της ρύπανσης, οι συµβάσεις
προστασίας, περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3 του παρόντος νοµοσχεδίου.
Συνιστάται Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής
Στρατηγικής, που συνεργάζεται µε την αρµόδια επιτροπή άλλου
κράτους-µέλους, ώστε µε κοινές δράσεις να συντονίζονται τα
µέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων, στο πλαίσιο
της προστασίας των θαλάσσιων στρατηγικών και του σχεδιασµού τους και µε εξατοµικευµένα στάδια συνεργασίας, όταν µία
θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου εκτείνεται στα θαλάσσια
ύδατα της Ελληνικής Δηµοκρατίας και στα θαλάσσια ύδατα
άλλου κράτους-µέλους, µέσα στα διεθνή πλαίσια και τους διεθνείς κανόνες, όπως είναι οι µηχανισµοί και οι δοµές της περιφερειακής σύµβασης για τη Μεσόγειο Θάλασσα.
Καθορίζονται οι αναλυτικές θέσεις των περιβαλλοντικών στόχων µε βάση τις αξιολογήσεις τους και τους ενδεικτικούς καταλόγους πιέσεων και επιπτώσεων ειδικών παραρτηµάτων και
πινάκων, όπως και η συνεχιζόµενη εφαρµογή τους σε διεθνές και
εθνικό επίπεδο, εκτιµωµένων των σχετικών διασυνοριακών επιπτώσεων και των χαρακτηριστικών τους γνωριµάτων και εγκρίνονται µε απόφαση του ΥΠΕΚΑ, ενώ γνωστοποιούνται επίσης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θεσµοθετούνται προγράµµατα παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίµηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτων και
εντός της επικράτειας και στις υποπεριοχές της Μεσογείου,
βάσει των αξιολογήσεων και λαµβάνονται σε αντίστοιχα προγράµµατα µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη ιδίως οι κοινωνικές
και οικονοµικές επιπτώσεις τους, εκτός αν αποκλείονται από
αδράνεια άλλης αρχής, από φυσικές αιτίες, ανωτέρα βία ή άλλου
είδους δηµοσίου συµφέροντος ή φυσικές συνθήκες.
Τα µέτρα αξιολογούνται ως αποδοτικά, επωφελή, οικονοµικής
αποδοτικότητας και τεχνικώς εφικτά και οι µέθοδοι εφαρµογής
τους εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής µε γνώµη της Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής και γνωστοποιούνται
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε τυχόν άλλο εµπλεκόµενο κράτος-µέλος.
Εγκαθιδρύεται η υποχρέωση ενηµέρωσης της επιτροπής, όταν
εντοπίζεται θέµα που δεν δύναται να αντιµετωπιστεί µε εθνικά
µέτρα ή συνδέεται µε άλλη διεθνή ή εθνική πολιτική, οπότε αναλαµβάνουν δράση τα κοινοτικά όργανα.
Η Επιτροπή του άρθρου 18 επικαιροποιεί τις θαλάσσιες στρατηγικές κάθε έξι χρόνια, επανεξετάζει την αρχική αξιολόγηση και
την καλή περιβαλλοντική κατάσταση, τους περιβαλλοντικούς
στόχους, τα προγράµµατα παρακολούθησης, συντάσσει εκθέσεις για την πρόοδο και εφαρµογή των προγραµµάτων και ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Θεσµοθετείται και εδώ η δηµόσια διαβούλευση και ενηµέρωση
του κοινού που καλείται να συµµετέχει. Οι πληροφορίες, όπως
και τα δεδοµένα της διαβούλευσης αυτής, διαβιβάζονται και στον
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος. Στην Εθνική Επιτροπή
Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής που συνιστάται στο
ΥΠΕΚΑ, συµµετέχουν αµισθί σχεδόν το σύνολο των γραµµατέων
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όλων των Υπουργείων ως και επιστήµονες δηµοσίων αρχών και
χαράσσει στρατηγική, η οποία διαµορφώνει, παρακολουθεί, συντονίζει, αξιολογεί και ελέγχει την εφαρµογή της εθνικής πολιτικής για την προστασία και τη διαχείριση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος, γνωµοδοτεί για τα προγράµµατα των µέτρων,
για τις υποδιαιρέσεις των θαλάσσιων υποπεριοχών και διατυπώνει τη γνώµη της εντός όλων των ερωτηµάτων που τίθενται, είτε
από τον Πρωθυπουργό είτε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Η εφαρµογή του νόµου, η κατάρτιση του εθνικού προγράµµατος θαλάσσιας στρατηγικής, η συνεργασία µε άλλα κράτη µέλη,
η εκπόνηση προγραµµατικών µέτρων, ο καθορισµός των περιβαλλοντικών στόχων και των δεικτών, τα προγράµµατα παρακολούθησης, ανατίθενται στην Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
που έχει και στις αρµοδιότητές της τη σύνταξη έκθεσης και αξιολόγησης της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσίων υδάτων, των επιπτώσεών τους στον άνθρωπο, την καλή κατάσταση
και την περαιτέρω βελτίωση. Περαιτέρω καταρτίζει εκθέσεις για
την υλοποίηση και αξιολόγηση των στόχων, συντονίζει υπηρεσίες
και φορείς, έρχεται σε επαφή µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα
όργανα που είναι σχετικά για την εφαρµογή της οδηγίας 2008/56
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το έργο της συνεπικουρεί γνωµοδοτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής. Επίσης, ορίζεται ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε κριτήρια επιστηµονικά, ωκεανογραφικά, γεωγραφικά και περιβαλλοντικά, υποδιαιρεί τις θαλάσσιες υποπεριοχές σε θαλάσσια διαµερίσµατα.
Προβλέπεται η επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων
σύµφωνα µε το ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκε, σε όποιον
προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση του θαλασσίου περιβάλλοντος.
Επίσης, είναι αξιόλογη η απαρίθµηση των χαρακτηριστικών
ποιοτικής περιγραφής για την καλή περιβαλλοντική κατάσταση
των υδάτων, των θαλασσίων υποπεριοχών, των ενδεικτικών καταλόγων, των χαρακτηριστικών τους, των προγραµµατικών στόχων και µέτρων και την παρακολούθησή τους σύµφωνα µε τα
σχετικά παραρτήµατα που επισυνάπτονται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκτιµώ ότι η αποτελεσµατική
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος µε σύγχρονους και
αποτελεσµατικούς θεσµούς, επιτυγχάνεται επαρκώς µε την προτεινόµενη ρύθµιση, η οποία εντάσσεται και στο άρθρο 24 του Συντάγµατος των Ελλήνων και στο ευρωπαϊκό νοµοθετικό πλαίσιο
της υπ’ αριθµόν 2008/56 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οδηγίας.
Το παρόν νοµοσχέδιο είναι µία απάντηση σε χρόνια προβλήµατα και µέσω αυτού γίνεται προσπάθεια διαµόρφωσης µίας ενιαίας και αυτόνοµης πολιτικής προστασίας της θάλασσας, η
οποία αποτελεί παράγοντα αξιολόγησης και άλλων τοµεακών πολιτικών που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα.
Για την υλοποίηση αυτών των στόχων κινητήριος µοχλός είναι
η συµµετοχή ενός ενεργού και ενηµερωµένου κοινού στη διαδικασία σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων. Είναι, λοιπόν, χρέος
όλων µας να συµβάλουµε ώστε να αναπτυχθούν εκείνες οι διοικητικές και οργανωτικές δοµές για την αποτελεσµατικότερη
εφαρµογή των περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων που τόσο καίρια θέτει ο πλανήτης µας.
Αυτές τις σηµαντικές προτεραιότητες στοχεύει το παρόν νοµοσχέδιο και γι’ αυτό και σας καλώ να το υπερψηφίσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τη
Βουλευτή Βοιωτίας του ΠΑΣΟΚ κ. Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας, κ.
Νικόλαος Καντερές, για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν
από πέντε χρόνια, το 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση διαµόρφωσε µία
πράσινη βίβλο για την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική. Βασικός στόχος της επιτροπής ήταν η προστασία του ευρωπαϊκού
θαλάσσιου χώρου µέσα από την προαγωγή βιώσιµων πολιτικών
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ανάπτυξης και χρήσης των θαλασσών και των παράκτιων περιφερειών.
Αυτό το πλαίσιο της αειφόρου χρήσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος είχαµε υποχρέωση να το υιοθετήσουµε έως τις 15
Ιουλίου του 2010. Ενώ τα υπόλοιπα κράτη έχουν εν τω µεταξύ
πραγµατοποιήσει σηµαντική πρόοδο στη δηµιουργία των απαιτούµενων δοµών για την υλοποίηση της οδηγίας, η Ελλάδα δυστυχώς δεν συµµορφώθηκε εγκαίρως στις υποχρεώσεις της.
Το ερώτηµα είναι, για ποιους λόγους χάσαµε για µια ακόµη
φορά τις προθεσµίες, όταν στις 14 Δεκεµβρίου του 2010, δηλαδή
πριν από έξι µήνες, η ίδια η κυρία Υπουργός Περιβάλλοντος είχε
κοινοποιήσει στη Βουλή σχετικό σχέδιο του νόµου;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οδηγία 2008/56 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αφορά τα θαλάσσια ύδατα, το βυθό και
το υπέδαφος εντός των εθνικών υδάτων και στοχεύει στην αντιµετώπιση των συνεπειών στο θαλάσσιο περιβάλλον, θέτει πολύ
συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα.
Χαρακτηριστικά αναφέρω: Πρώτον, µέχρι το 2012 πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση περιβαλλοντικής κατάστασης.
Δεύτερον, µέχρι το 2013 να έχουν οριοθετηθεί οι προστατευόµενες περιοχές. Τρίτον, µέχρι το 2014 να έχουν θεσπιστεί τα αντίστοιχα προγράµµατα παρακολούθησης της περιβαλλοντικής
κατάστασης των υδάτων. Τέλος, τέταρτον, µέχρι το 2015 να
έχουν διαµορφωθεί µέτρα που θα εξασφαλίσουν την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των υδάτων.
Μπορεί η Κυβέρνηση να µας πει πώς σκοπεύει να τηρήσει τα
παραπάνω χρονοδιαγράµµατα; Σας θυµίζω, µάλιστα, ότι ενώ βρισκόµαστε ακόµη στο δρόµο της διαµόρφωσής τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27 Ιανουαρίου απέστειλε, λόγω µη
συµµόρφωσης της χώρας µας, αιτιολογηµένη γνώµη µε προθεσµία δύο µηνών. Έχει απαντήσει η Κυβέρνηση µέχρι σήµερα σε
αυτή;
Σε κάθε περίπτωση, το θέµα ενσωµάτωσης της οδηγίας, βρίσκει σύµφωνη την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Παρά ταύτα υπάρχουν ορισµένες παρατηρήσεις επί του νοµοσχεδίου.
Ένα ζήτηµα αφορά τους ορισµούς που χρησιµοποιούν στο
σχέδιο νόµου. Έγινε αναφορά από τον εισηγητή µας στην αρµόδια επιτροπή. Εγώ απλά θα σας επαναλάβω ότι πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ζητήµατα που ενδεχοµένως να
επηρεάσουν θέµατα εξωτερικής πολιτικής, καθώς η οδηγία αναφέρεται στα εθνικά χωρικά ύδατα µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. ‘
Ένα δεύτερο θέµα αφορά τις πολυµελείς επιτροπές που το
Υπουργείο έχει προετοιµάσει µέσα σ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Πολύ
φοβούµαι ότι το ζητούµενο µιας ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής θα καθυστερήσει σε απελπιστικό βαθµό, καθώς δηµιουργείται ένας γραφειοκρατικός λαβύρινθος µεταξύ γραµµατέων,
Υπουργείων και φορέων.
Πρώτον, έχουµε την Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής µε έντεκα ειδικούς και γενικούς γραµµατείς.
Σε αυτήν προεδρεύει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και η εν λόγω
επιτροπή εγκρίνει µετά από εισήγηση του ίδιου του Υπουργού
το εθνικό πρόγραµµα θαλάσσιας στρατηγικής. Ο Υπουργός αρχικά εισηγείται και µετά ως πρόεδρος εγκρίνει.
Δεύτερον, έχουµε την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων ως αρµόδια
αρχή, όπου συνιστάται Γνωµοδοτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων για τη θαλάσσια περιβαλλοντική στρατηγική και αποτελείται
από είκοσι επτά µέλη.
Εδώ έχουµε όµοιο φαινόµενο, όπου ο Πρόεδρος της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων είναι ο Ειδικός Γραµµατέας Υδάτων.
Με λίγα λόγια, το εθνικό πρόγραµµα θαλάσσιας στρατηγικής
καταρτίζεται από τη Γνωµοδοτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων,
µε Πρόεδρο τον Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων, υποβάλλεται στον
Υπουργό, ο οποίος το εισηγείται στην Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας Στρατηγικής, µε Πρόεδρο τον εαυτό του και Αναπληρωτή
τον Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων και το εγκρίνουν και οι δύο αυτοί.
Θεωρείτε ότι αυτή η διαδροµή είναι σωστή;
Να ρωτήσω και κάτι ακόµη; Το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας σε όλη αυτήν τη διαδικασία τι ρόλο εκπληρώνει, αφού το Υπουργείο δεν δηµιουργήθηκε για να έχει
άποψη στην ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική;
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Πέραν, όµως, από το ζήτηµα της συγκέντρωσης αρµοδιοτήτων
στην Ειδική Γραµµατέα Υδάτων, ένα τρίτο θέµα, πολύ επιγραµµατικά, είναι το ποιος θα επιβλέπει και θα ελέγχει την εφαρµογή
του νόµου αυτού για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μήπως το Λιµενικό Σώµα, που ανήκει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ήδη αντιµετωπίζει τεράστιες αδυναµίες
περιπολίας και ελέγχου των δεκαπέντε χιλιάδων χιλιοµέτρων
ακτογραµµής της χώρας;
Ανοιχτά θέµατα υπάρχουν, επίσης και µε το ειδικό χωροταξικό
για τον παράκτιο χώρο και τα νησιά, όπου και εκεί παρατηρούνται καθυστερήσεις.
Επίσης, ένα θέµα υπάρχει µε τη ΔΕΗ, που λειτουργεί σηµαντικό αριθµό θερµικών αυτόνοµων σταθµών παραγωγής σε παράκτιες περιοχές, που χρησιµοποιούν θαλάσσιο νερό σαν
ψυκτικό µέσο και η οποία ΔΕΗ δεν συµµετέχει σε αυτά τα όργανα.
Κλείνοντας, θα κάνω µια πολύ σύντοµη αναφορά στην τροπολογία που αφορά στη διπλή ανάπλαση και το γήπεδο του Παναθηναϊκού, που έχει ενσωµατωθεί στο νοµοσχέδιο ως άρθρο 23,
καθώς και στην τροπολογία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο µε το
άρθρο 24. Θέλω να τονίσω ότι, ενώ συζητάµε ένα ιδιαίτερα σηµαντικό σχέδιο νόµου, που αφορά την προστασία και ανάπτυξη
του θαλάσσιου πλούτου της χώρας, το βάρος έχει πέσει στο κοµµάτι των τροπολογιών.
Ξεκινώ από τη δεύτερη τροπολογία για το Κτηµατολόγιο. Πολύ
επιγραµµατικά, σας ξεκαθαρίσαµε ότι επί της αρχής εµείς συµφωνούµε για την παράταση των δύο ετών που δίνετε. Πρέπει να
διορθωθούν οι αρχικές κτηµατολογικές εγγραφές που έχουν εγγραφεί ως «άλλους ιδιοκτήτες». Έχει πολύ µεγάλη σηµασία να
ενηµερωθούν σωστά όλοι οι πολίτες. Πρέπει, όµως, να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία θα γίνει µε σωστό τρόπο από την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Σε διαφορετική περίπτωση, θα αναγκαστεί η
πολιτεία να δίνει παρατάσεις επί παρατάσεων, κάτι που σε καµµιά περίπτωση δεν λύνει το πρόβληµα και στο τέλος υπάρχει κίνδυνος η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» να µην είναι σε θέση να
ανταποκριθεί. Αυτό δεν θέλουµε να συµβεί.
Έρχοµαι στην τροπολογία για τη διπλή ανάπλαση. Κατ’ αρχάς,
θα ήθελα να τονίσω ότι προσωπικά θεωρώ πως αυτό το ζήτηµα
δεν έπρεπε να ενσωµατωθεί σ’ αυτό το σηµαντικό νοµοσχέδιο.
Όπως ανέφερα και νωρίτερα, πιστεύω ότι για την Ελλάδα η θάλασσα αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά εθνικά κεφάλαια. Ολόκληρος ο τουρισµός µας, η βαριά µας βιοµηχανία, βασίζεται στη
θάλασσα.
Έρχεστε, λοιπόν και επισκιάζετε ένα ολόκληρο νοµοσχέδιο,
που αφορά σε βασικό πυλώνα προστασίας του εθνικού πλούτου
µε µια ρύθµιση τοπικού χαρακτήρα. Αυτό δεν το θεωρώ ιδανική
λύση. Όπως και να έχει, όµως, η διπλή ανάπλαση, δηλαδή, η
αποµάκρυνση του γηπέδου και των λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που συµφωνώ ότι πρέπει
να γίνει ταυτόχρονα η µετατροπή τους σε πράσινο και η µεταφορά τους στον Ελαιώνα, είναι µια σηµαντική υπόθεση, που η
συζήτησή της ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν.
Με τη ρύθµιση αυτή, λοιπόν, έρχεστε ως Κυβέρνηση και τροποποιείτε το ν. 3481/2006, που εν µέρει είχε καταπέσει στο Συµβούλιο της Επικρατείας.
Τελειώνοντας, η θέση µας είναι ξεκάθαρη. Εµείς συµφωνούµε
µε τη διπλή ανάπλαση, αλλά παράλληλα, οφείλουµε να σας ρωτήσουµε πώς είναι δυνατόν, ενώ η τροπολογία είναι έτοιµη εδώ
και µήνες, στην τελική ευθεία θα έχουν ενσωµατωθεί δεκάδες
τροποποιήσεις στην τροπολογία που οι ίδιοι καταθέσατε. Αυτό,
αν µη τι άλλο, δείχνει απίστευτη προχειρότητα.
Κύριοι της Κυβέρνησης, η πολιτεία χρειάστηκε σχεδόν δύο δεκαετίες για την αξιοποίηση µιας ακίνητης περιουσίας. Κύριο µέληµά µας είναι να µην προκύψουν ξανά νοµικά προβλήµατα και
να προχωρήσει το έργο αυτό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε πολύ
το Βουλευτή Νοµού Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαο
Καντερέ.
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας κ. Νικόλαος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τσούκαλης, για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο αυτό ενσωµατώνεται στο εγχώριο δίκαιο η οδηγία 56/2008. Μπορούµε, λοιπόν, να διαπιστώσουµε το πρωτοφανές και το ανήκουστο, αυτή
εδώ η χώρα να αποκτά για πρώτη φορά θεσµικό πλαίσιο ολοκληρωµένης διαχείρισης των θαλασσών της. Περιµέναµε, δηλαδή,
για άλλη µια φορά την Ευρώπη να µας υποδείξει και να µας σύρει
σε κάποια πράγµατα αυτονόητα, γιατί όχι µόνο η χώρα δεν είχε
εθνική στρατηγική ολοκληρωµένης διαχείρισης των θαλασσών
της µέχρι τώρα, αλλά ούτε καν είχε φροντίσει τουλάχιστον να
διατυπώσει και τις προδιαγραφές, προκειµένου να τις αποκτήσει.
Ως προς τη θαλάσσια στρατηγική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις συνέπειες της έλλειψής της τις διαπιστώσαµε τα τελευταία χρόνια, όταν το µεγαλειώδες κίνηµα που αναπτύχθηκε γύρω
από τον Κορινθιακό προσπάθησε να «σπρώξει» την κυβέρνηση –
κυρίως την προηγούµενη κυβέρνηση- ούτως ώστε να χρηµατοδοτήσει µια µελέτη ολοκληρωµένης βιώσιµης διαχείρισης του
Κορινθιακού. Εκεί διαπιστώσαµε την τραγική έλλειψη αυτού του
θεσµικού πλαισίου, όταν διαπιστώναµε, παραδείγµατος χάριν,
ότι ενώ για την ξηρά, για τις προστατευόµενες περιοχές, υπάρχει
λεπτοµερέστατο θεσµικό πλαίσιο προστασίας, για τη θάλασσα
ουσιαστικά δεν υπήρχε τίποτα.
Κατόπιν τούτου, είναι αυτονόητο ότι σαν Δηµοκρατική Αριστερά στηρίζουµε επί της αρχής το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο –
λέµε «ΝΑΙ»- και βεβαίως, όσον αφορά τα περισσότερα άρθρα ο
συνάδελφός µου κ. Θανάσης Λεβέντης προηγουµένως τοποθετήθηκε επ’ αυτών.
Συµφωνούµε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη νέα
ολιστική προσέγγιση που εισαγάγει το παρόν νοµοσχέδιο και τα
κριτήρια αξιολόγησης της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Πρέπει, επιτέλους, η διοίκηση να υποχρεωθεί, ώστε να
µεριµνά για την περιβαλλοντική κατάσταση των θαλασσών µας
και µάλιστα, να λαµβάνει και τα κατάλληλα µέτρα διαχείρισης.
Το µεγαλύτερο πρόβληµα ως προς την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αφορά την παράκτια ζώνη, εκεί όπου η βιοποικιλότητα είναι αυξηµένη και οι ανθρωπογενείς επιπτώσεις
έντονες και σύνθετες. Η λύση που θεωρείται διεθνώς αποδεκτή
είναι η υιοθέτηση µιας ολοκληρωµένης διαχείρισης παράκτιας
ζώνης. Πώς, όµως, θα το πετύχουµε αυτό; Η Ελλάδα έχει περίπου το 1 3 της ακτογραµµής ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν διαθέτει τους χρηµατικούς πόρους, ούτε την αφθονία των τεχνικών µέσων και ανθρώπινου δυναµικού για να ανταποκριθεί σε ένα έργο τέτοιας
έκτασης. Πώς θα χαρτογραφηθούν τα παράκτια οικοσυστήµατα;
Προβλέπω ότι οδηγούµαστε στη συνήθη κατάσταση, όπου οι
νόµοι χάνουν το ουσιαστικό τους νόηµα. Εδώ –το είπαµε και στην
επιτροπή- τίθεται σοβαρό θέµα υλοποίησης ενός µεγαλεπήβολου νοµοσχέδιου. Εδώ είναι το στοίχηµα του Υπουργείου –και
θεωρώ το στοίχηµα όλων µας- όσον αφορά την υλοποίηση του
συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, γιατί απλά οι νόµοι στην Ελλάδα
δεν εφαρµόζονται.
Ως συνήθως το ελληνικό Κοινοβούλιο ψηφίζει, αλλά κανένας
µετά δεν εφαρµόζει. Και θα το πω ειλικρινώς ότι κρατώ επιφυλάξεις σοβαρές για το άρθρο 13 του συγκεκριµένου νοµοσχέδιου,
δηλαδή το άρθρο εκείνο που προβλέπει την ύπαρξη εξαιρέσεων.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι συνήθως τέτοιες ρυθµίζεις µετατρέπονται σε εφαλτήριο –προκύπτουν ως άλλοθι- για την κάλυψη των αδυναµιών της Δηµόσιας
Διοίκησης. Δυστυχώς, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγµατα. Είναι παραδείγµατα αβελτηρίας και υποχρηµατοδότησης
των αναγκαίων δράσεων για την εφαρµογή των σχετικών µέτρων,
παρά την ψήφιση των σχετικών νοµοθετικών ρυθµίσεων.
Θα αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα: Την περίπτωση των λιβαδιών της Ποσειδωνίας. Υπάρχει µέχρι και σήµερα
ελλιπής χαρτογράφησή τους. Η καταγραφή τους άρχισε πριν
δώδεκα χρόνια περίπου και δεν καταφέραµε να την ολοκληρώσουµε. Μάλιστα, συγκεκριµένα ολοκληρώθηκε η καταγραφή
τους σε ένα µικρό µόνο µέρος της ακτογραµµής της χώρας.
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Στους ηµιτελείς χάρτες που διαθέτει το Υπουργείο, η απουσία
αναφοράς της Ποσειδωνίας, λόγω µη καταγραφής βεβαίως, θεωρείται από πολλά µελετητικά γραφεία ως τεκµήριο απουσίας
του ενδιαιτήµατος. Έτσι, οι περισσότερες µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον, έχουν
µια γνωστή και παραδοσιακή σε όλους µας ανακρίβεια. Και για
να γίνει κατανοητό το µέγεθος της έλλειψης, απλώς θα ήθελα να
υπενθυµίσω ότι έχει ήδη τεθεί προς διαβούλευση νοµοσχέδιο για
τις υδατοκαλλιέργειες, το οποίο απαγορεύει την ιχθυοκαλλιέργεια στα λιβάδια της Ποσειδωνίας, τα οποία µέχρι τώρα δεν
έχουν καταγραφεί. Πώς θα εφαρµοστεί όταν δεν ξέρουµε επίσηµα που εντοπίζονται;
Επίσης, συµβαίνει το εξής εξωφρενικό –το ανέφερα και στην
επιτροπή και η κυρία Υπουργός επιφυλάχθηκε να µου απαντήσει- ότι µε την υπ’ αριθµόν 164.198 2008 υπουργική απόφαση
του ΥΘΥΝΑΛ, ζητήθηκε κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα άσκησης παράκτιας αλιείας σε απόσταση µικρότερη του ενάµισι µιλίου που
προβλέπει ως κανόνα ο συγκεκριµένος κανονισµός, ο κανονισµός που ισχύει.
Τότε είχε αναφερθεί στα αρµόδια ευρωπαϊκά όργανα ότι πρόκειται για έκτακτο µέτρο, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού. Αυτό το µέτρο έπρεπε να είχε αρθεί από την 1-6-2010.
Αυτό δεν έχει γίνει. Η χώρα µας απειλείται µε παραποµπή στα
αρµόδια δικαιοδοτικά όργανα της Ευρώπης και απειλείται µε
πρόστιµα. Η αρµόδια Ελληνίδα Επίτροπος έχει κοινοποιήσει εδώ
και µήνες –από ό,τι γνωρίζω- σχετικό έγγραφο µε το οποίο ζητά
συµµόρφωση, κάτι που µέχρι πρόσφατα δεν έχει γίνει.
Το δεύτερο παράδειγµα είναι η εφαρµογή του κανονισµού
199/2008 για την παρακολούθηση και εκτίµηση της κατάστασης
των αλιευτικών αποθεµάτων. Ο κανονισµός, αν και υποχρεωτικός
για τη χώρα µας άµα τη εκδόσει του, δεν έχει εφαρµοστεί µέχρι
φέτος. Η χώρα προτιµά να πληρώνει πρόστιµα για τη µη εφαρµογή του, παρά να εισπράττει κάθε χρόνο 2,5 εκατοµµύρια ευρώ,
που είναι και η ευρωπαϊκή συµµετοχή για την εκτέλεση του κανονισµού. Είπαµε και στην επιτροπή ότι η µεγάλη µας επιφύλαξη
είναι στο κατά πόσο θα εφαρµοστεί ο συγκεκριµένος κανονισµός.
Μεταφέροντας το αίτηµα, κυρία Υπουργέ, των φορέων όλου
του Κορινθιακού, σας ζητώ, σας παρακαλώ να ξεκινήσουµε την
εφαρµογή του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου µε την ανάθεση-εκπόνηση µελέτης βιώσιµης διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Νικόλαο Τσούκαλη, Ανεξάρτητο Βουλευτή Αχαΐας.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου Βουλευτής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ.
Έχετε επτά λεπτά, κύριε Παπαγεωργίου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θαλάσσιο περιβάλλον στη
χώρα µας είναι ένα ξεχωριστό περιβάλλον. Ακτές, βυθός, παραλίες είναι ένας πλούτος του ελληνικού λαού, ένας πλούτος ο
οποίος δεν πρέπει να αλλοιωθεί και υπ’ αυτήν την έννοια το νοµοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ
ότι θα συµβάλει στην προστασία αυτού του καταπληκτικού περιουσιακού στοιχείου του ελληνικού λαού, αυτού του φυσικού πλεονεκτήµατος.
Ωστόσο, όµως, πρέπει να πούµε ότι στις ακτές, στη θάλασσα
έχουν ασκηθεί τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα αξιόλογες δραστηριότητες, όπως αυτές των υδατοκαλλιεργειών που τη δεκαετία
του 1980 και εφεξής έγιναν πρωταγωνιστές στις εξαγωγές και
σε οικονοµική δραστηριότητα.
Φυσικά, έχουµε και την ανθρώπινη παράκτια δραστηριότητα,
η οποία έχει µεγαλώσει γενεές και γενεές Ελλήνων, έχει προσφέρει στην οικονοµία, αλλά και στην επιβίωση µεγάλων πληθυσµών.
Θεωρώ ότι µια στρατηγική σύγχρονη πρέπει να συνδυάζει την
πολιτική διατήρησης της βιοποικιλότητας, αλλά παράλληλα να
καλύπτει και τις διατροφικές ανάγκες των πληθυσµών αυτών ή
να συµβάλει στην οικονοµική δραστηριότητα της χώρας, φυσικά
µε σύνεση και σύµφωνα µε τις υπεύθυνες αρχές της διαχείρισης
του περιβάλλοντος.
Κυρία Υπουργέ, ενώ το νοµοσχέδιό σας είναι πάρα πολύ καλό
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όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, θεωρώ ότι απουσιάζει σε αυτό τουλάχιστον το νοµοσχέδιο αυτή η συνοχή αυτών
των πολιτικών, δηλαδή της πολιτικής προστασίας του θαλάσσιου
περιβάλλοντος µε αυτή της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Όπως
είπα, µια σύγχρονη πολιτική πρέπει να ενσωµατώνει την πολιτική
του περιβάλλοντος µε την πολιτική της κοινής αλιευτικής πολιτικής.
Για παράδειγµα, θα έπρεπε, κυρία Υπουργέ, να λαµβάνετε υπ’
όψιν και τους ανθρώπους σε αυτήν την περιοχή και πώς εκπαιδεύονται ή δραστηριοποιούνται για να προστατεύουν το περιβάλλον καλύτερα ή να έχουν οφέλη από αυτό το θαλάσσιο
περιβάλλον. Θα πρέπει όµως, να αποζητάτε και τη συµµετοχή
των φορέων, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Νοµίζω πως είναι το µοναδικό έλλειµµα. Πρέπει, κυρία Υπουργέ, αυτές τις µέρες να το
δείτε πιο συγκεκριµένα και πιο συγκροτηµένα.
Το δεύτερο που θέλω να πω µε αυτήν την αφορµή αφορά τις
υδατοκαλλιέργειες. Έτυχε να διαχειριστώ από την Αγροτική Τράπεζα αυτόν το σπουδαίο τοµέα. Δυο πρωταγωνιστές έχουµε στη
χώρα µας στις εξαγωγές. Έχουµε τις υδατοκαλλιέργειες µε πολύ
µεγάλες επιδόσεις και την κονσέρβα του ροδάκινου. Είναι δυο
κλάδοι πολύ δυναµικοί και πρέπει να τους προασπίσουµε, πρέπει
να τους βοηθήσουµε.
Εδώ, λοιπόν, έχοντας υπ’ όψιν, κυρία Υπουργέ, την αδυναµία
ολοκλήρωσης ή τη µη ολοκλήρωση –για να µην πω αδυναµίατου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες υπάρχει ένα πρόβληµα. Το
πρόβληµα συνίσταται στο γεγονός ότι ο ν. 3851/2010 καθόριζε
µία µεταβατική περίοδο για τη χωροθέτηση αυτών των µονάδων,
νέων µονάδων ή µονάδων που µετεγκαθίστανται ή εκσυγχρονίζονται ή µονάδων που επεκτείνονται κ.λπ..
Θεωρώ ότι αυτό το κενό δεν πρέπει να το αφήσουµε έτσι. Πρέπει να το καλύψουµε. Υπό αυτήν την έννοια θεωρώ ότι θα πρέπει,
κυρία Υπουργέ, µε αυτό το νοµοσχέδιο –νοµίζω υπάρχουν και
προτάσεις των φορέων, σας έχουν αποσταλεί, άλλες θα σας τις
ενεχειρήσω κι εγώ, όπως και αρµόδιων υπηρεσιών απ’ ό,τι µε
έχουν ενηµερώσει, από το Υπουργείο Γεωργίας που απεστάλησαν σε εσάς- να παραταθεί αυτή η νοµοθετική ρύθµιση, δηλαδή
να συνεχιστεί η µεταβατική φάση χωροθέτησης αυτών των µονάδων των υδατοκαλλιεργειών.
Με αυτές τις δύο παρατηρήσεις, θέλω και πάλι να επισηµάνω
και να πω, κυρία Υπουργέ, ότι το νοµοσχέδιο σας είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση. Όµως θα πρέπει να λάβετε αυτές τις δύο
παρατηρήσεις υπ’ όψιν, για να γίνει και πιο δηµιουργική η πολιτική, πιο αποφασιστική, διευκολύνοντας την ανθρώπινη δραστηριότητα, χωρίς να αφίσταται η πολιτική στις υδατοκαλλιέργειες,
χωρίς να αφίσταται η πολιτική της παράκτιας δραστηριότητας
της αλιείας, της συνετής, όπως είπα, πολιτικής για τη διαχείριση
αυτού του εκπληκτικού περιουσιακού στοιχείου που έχει ο ελληνικός λαός –και το λέω για τρίτη φορά- δηλαδή, του υπέροχου,
του καταπληκτικού θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αθανάσιο Παπαγεωργίου, Βουλευτή Πιερίας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει η κ. Μαρία Κυριακοπούλου, Βουλευτής Αχαΐας
του ΠΑΣΟΚ.
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα ενσωµατώνουµε στο
εθνικό µας δίκαιο την οδηγία 2008/56/Ε.Κ. για την προστασία και
την ορθολογική διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η αειφόρος ανάπτυξη και η
επίτευξη µίας καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έχουν πλέον
αναχθεί σε βασικό στόχο. Ειδικότερα δε για την προστασία των
θαλασσών η Κοινότητα έχει υπογράψει σειρά διεθνών συµφωνιών για την προστασία της Μεσογείου, της Βαλτικής, του Βορειοανατολικού Ατλαντικού. Έχει επίσης, αναλάβει δεσµεύσεις
στο πλαίσιο της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το Δίκαιο
της Θάλασσας και της Σύµβασης για τη Βιοποικιλότητα και έχει
θέσει ως στόχο µέχρι το 2012 να έχει δηµιουργηθεί ένα παγκόσµιο δίκτυο θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών. Παρ’ όλα
αυτά όµως, η ρύπανση των θαλασσών παραµένει µεγάλη, τα θα-
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λάσσια οικοσυστήµατα κινδυνεύουν και µαζί κινδυνεύει και η δηµόσια υγεία, αλλά και η βιωσιµότητα των οικονοµικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τη θάλασσα.
Η κλιµατική αλλαγή είναι γνωστό ότι ορίζεται ως µία από τις
µεγαλύτερες προκλήσεις, καθώς αναµένεται, αν δεν ληφθούν
δραστικά µέτρα, να αυξηθεί τον αιώνα που διανύουµε η µέση
θερµοκρασία του πλανήτη από 1,8 έως 4 βαθµούς Κελσίου. Η
άνοδος δε της θερµοκρασίας από τη θερµική ρύπανση έχει τραγικές συνέπειες και για τους υδρόβιους οργανισµούς, οι οποίοι
έχουν µικρές ανοχές στις αλλαγές της θερµοκρασίας.
Πέρα από την κλιµατική αλλαγή, σηµαντική απειλή και βασικός
παράγοντας ρύπανσης των θαλασσών είναι η χρήση και η συχνή
απόρριψη στις θάλασσες χηµικών ουσιών και βαρέων µετάλλων.
Επιπλέον κίνδυνο για τα θαλάσσια οικοσυστήµατα συνιστά ο
ευτροφισµός, οι διαρροές πετρελαίου λόγω ατυχηµάτων, οι
απορρίψεις ουσιών στη θάλασσα, η βιολογική ρύπανση λόγω
κακής διαχείρισης των φυσικών αποβλήτων κ.λπ..
Συγκεκριµένα, όσον αφορά τη Μεσόγειο, τα µεγαλύτερα προβλήµατα οφείλονται στην απόρριψη ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασµένων οικιακών ή βιοµηχανικών λυµάτων, στην
απόρριψη τοξικών αποβλήτων, στα απορρίµµατα από θαλάσσιες
δραστηριότητες και στις γεωργικές απορροές και φυτοφάρµακα,
καθώς η γεωργία αποτελεί την κύρια πηγή φορτίων αζώτου στο
θαλάσσιο περιβάλλον διά µέσω των υδάτων των ποταµών.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα περιβάλλοντος των Ηνωµένων
Εθνών κάθε χρόνο χύνονται στη Μεσόγειο εξακόσια πενήντα
εκατοµµύρια τόνοι λυµάτων, εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες τόνοι
ορυκτέλαιο, εξήντα χιλιάδες τόνοι υδραργύρου κ.λπ.. Επιπλέον
το 70% των αποβλήτων στη Μεσόγειο δεν έχει υποστεί κανενός
είδους επεξεργασία.
Βασικός παράγοντας µόλυνσης είναι και το πετρέλαιο που χύνεται στη Μεσόγειο λόγω ναυτικών ατυχηµάτων, παράνοµων
πρακτικών καθαρισµού των δεξαµενών των πλοίων, καθώς και
εξαιτίας ανεπαρκών λιµενικών εγκαταστάσεων.
Το µέγεθος του προβλήµατος γίνεται αντιληπτό αν σκεφθούµε
ότι η Μεσόγειος είναι µια από τις µεγαλύτερες οδούς διακίνησης
πετρελαίων. Συγκεκριµένα, στο χώρο του Αιγαίου διακινείται ετησίως ποσότητα αργού πετρελαίου µεγαλύτερη από 65 εκατοµµύρια τόνους.
Σηµαντικό όµως πλήγµα, στο θαλάσσιο περιβάλλον επιφέρει
και η αλιεία που αποτελεί την κυριότερη πηγή εισοδήµατος σε
πολλές παράκτιες περιοχές. Η Μεσόγειος είναι µία από τις πλέον
υπεραλιευµένες θάλασσες στον κόσµο. Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος, το ποσοστό των ιχθυαποθεµάτων, εκτός των ασφαλών βιολογικών ορίων, είναι περίπου 60%.
Σε όλα αυτά προστίθενται και τα απορρίµµατα που κατά τις
θερινές κυρίως περιόδους ρυπαίνουν, δυστυχώς, τις παραλίες
µας. Σύµφωνα µε έρευνα του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, οι
πλέον επιβαρυντικές χερσαίες πηγές ρύπανσης συνδέονται µε
την αναψυχή και τα εκατοµµύρια των λουοµένων που επισκέπτονται κάθε χρόνο τις ακτές.
Αντιλαµβανόµαστε το µέγεθος της ρύπανσης αν σκεφθούµε
ότι στις παράκτιες πόλεις της λεκάνης της Μεσογείου ζουν συνολικά ογδόντα δύο περίπου εκατοµµύρια άνθρωποι και επισκέπτονται τις ακτές πάνω από εκατό εκατοµµύρια τουρίστες
ετησίως, αριθµός που αναµένεται να διπλασιαστεί µέχρι το 2025.
Δεδοµένου ότι η µόλυνση των θαλασσών δεν περιορίζεται στα
χωρικά ύδατα, δεν είναι δηλαδή στατική, αλλά διασυνοριακή,
έγινε αντιληπτό ότι ο µόνος τρόπος ουσιαστικής προστασίας
είναι η λήψη κοινών µέτρων και η συνεργασία των κρατών.
Στόχος της οδηγίας που ενσωµατώνουµε σήµερα είναι ακριβώς αυτός, να υπάρξει δηλαδή µια κοινή και συντονισµένη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των υδάτων, του βυθού,
του υπεδάφους και των παράκτιων υδάτων. Η λύση, βέβαια, δεν
είναι να σταµατήσουν οι ανθρώπινες θαλάσσιες δραστηριότητες,
αλλά αυτές να ασκούνται µε σεβασµό στο περιβάλλον.
Έτσι, όσο διατηρούνται οι θάλασσες καθαρές και διασώζεται
η βιοποικιλότητα, τόσο θα αναπτύσσονται και συναφείς οικονοµικές δραστηριότητες δίνοντας και στις επόµενες γενιές την ευκαιρία χρήσης και εκµετάλλευσης των θαλάσσιων πόρων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σκοπός άλλωστε που υπηρετείται µε τις διατάξεις του σχεδίου
νόµου είναι να χαραχθεί στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της οδηγίας η δική µας στρατηγική προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δικών µας
θαλασσών. Η χάραξη συγκεκριµένης δράσης είναι βασική, διότι
στην προστασία του περιβάλλοντος προέχει η πρόληψη και ακολουθεί η καταστολή.
Απώτερος στόχος, λοιπόν, είναι µέχρι το 2020 να έχουµε επιτύχει την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων της χώρας µας. Αρµόδια αρχή για το σχεδιασµό και την
εφαρµογή της εθνικής θαλάσσιας στρατηγικής είναι η Ειδική
Γραµµατεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία επικουρείται από τη Γνωµοδοτική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής
Στρατηγικής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μια και ο χρόνος «τρέχει», θα προχωρήσω.
Η επιτυχία βέβαια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της όλης
προσπάθειας εναπόκειται στην ουσιαστική διακρατική συνεργασία. Γι’ αυτό οφείλουµε όταν η ίδια θαλάσσια υποπεριοχή της
Μεσογείου εκτείνεται τόσο στα θαλάσσια ύδατα της χώρας µας,
όσο και άλλης χώρας-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιολογούµε από κοινού την υφιστάµενη κατάσταση των υδάτων και
τις επιπτώσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και να λαµβάνουµε από κοινού µέτρα προστασίας και παρακολούθησης.
Σηµαντική, επίσης, θα είναι η βοήθεια των πολιτών, των οργανισµών και των φορέων, οι οποίοι θα καλούνται να διατυπώσουν
τη γνώµη τους για την αρχική περιβαλλοντική αξιολόγηση, για
τους στόχους και τα µέτρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε ένα λεπτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η δηµόσια µάλιστα διαβούλευση δεν είναι σηµαντική µόνο για
τις πολύτιµες συχνά απόψεις που διατυπώνονται, αλλά και
επειδή κατ’ αυτόν τον τρόπο ο πολίτης καθίσταται συµµέτοχος
και η προστασία του περιβάλλοντος έγκειται πρώτα απ’ όλα σε
µας, στο να αποκτήσουµε περιβαλλοντική συνείδηση, να αισθανθούµε ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι όχι µόνο χρέος
της πολιτείας, αλλά και ατοµικό χρέος του καθενός µας.
Όσον αφορά τέλος τα µέτρα που λαµβάνονται, συνυπολογίζονται και οι ασκούµενες στη θάλασσα ανθρώπινες δραστηριότητες. Στόχος είναι η εξισορρόπηση περιβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης, η άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας µε
σεβασµό στο περιβάλλον και η προστασία του περιβάλλοντος µε
σεβασµό στις ασκούµενες δραστηριότητες µε τις κοινωνικοοικονοµικές τους προεκτάσεις.
Είναι σηµαντικό να αντιληφθούµε ότι η προστασία των θαλασσών όχι απλώς δεν έρχεται σε αντίθεση µε την άσκηση σ’ αυτήν
ανθρώπινων δραστηριοτήτων, αλλά αντιθέτως είναι αναγκαία,
προκειµένου αυτές οι δραστηριότητες να συνεχίσουν να υφίστανται.
Στις ελληνικές θάλασσες, η παράκτια αλιεία αν και έχει σχετικά
µικρή συµβολή στην εθνική οικονοµία, είναι εν τούτοις µια δραστηριότητα θεµελιώδους σηµασίας για τις κοινωνίες των νησιών
και των παράκτιων περιοχών, αν σκεφθούµε ότι παρέχει εργασία
σε σαράντα χιλιάδες ανθρώπους.
Αν η αλιεία δεν ρυθµιστεί µε ένα βιώσιµο τρόπο, αν δεν τεθούν
όρια στην αλίευση, αν δεν προστατευθεί η ποιότητα των θαλασσίων υδάτων και η βιοποικιλότητα, το µέλλον της αλιείας είναι
αβέβαιο και το οικονοµικό και κοινωνικό πρόβληµα που θα ανακύψει θα είναι µεγάλο. Ήδη τα αλιευτικά αποθέµατα στην Ευρώπη έχουν µειωθεί στο 20%.
Παράλληλα η χώρα µας θεωρείται ένας από τους πλέον δηµοφιλείς τουριστικούς προορισµούς. Από τον τουρισµό εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό η άνθιση της εθνικής µας οικονοµίας και
η διαβίωση εκατοντάδων επιχειρήσεων. Διατηρώντας, λοιπόν, τις
θάλασσες καθαρές, επενδύουµε και στην οικονοµική ανάκαµψη
της χώρας µας.
Ψηφίζουµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο µε περιβαλλοντικό προσανατολισµό, αλλά και µε σηµαντικές οικονοµικές και κοινωνικές
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προεκτάσεις. Είναι ένα ακόµη βήµα στην «πράσινη ανάπτυξη»,
που, όπως αποδεικνύεται από σειρά δράσεων, δεν έµεινε απλή
υπόσχεση, αλλά γίνεται πράξη. Γι’ αυτό καλούµαστε όλοι να ψηφίσουµε και τη σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Μαρία Κυριακοπούλου, Βουλευτή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει η κ. Ελισσάβετ Βόζεµπεργκ, Βουλευτής Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας για επτά λεπτά.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε το σχέδιο
νόµου για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ζήτησα να λάβω το λόγο, διότι αύριο αδυνατώ -για προσωπικούς λόγους- να παρίσταµαι, για να επιχειρηµατολογήσω
για ένα συγκεκριµένο άρθρο, δοθέντος ότι ο εισηγητής µας,
κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει τοποθετηθεί
ως προς τη θετική κατεύθυνση της νοµοθετικής πρωτοβουλίας,
έστω και µε την καθυστέρηση για την οποία ελέγχεται το Υπουργείο και η κυβερνητική πολιτική µέχρι σήµερα.
Όπως γνωρίζετε, στο άρθρο 23 ενσωµατώνεται η υπουργική
τροπολογία για τη διπλή ανάπλαση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας
και του Βοτανικού. Κατ’ αρχάς, να πούµε ότι η Νέα Δηµοκρατία
–άλλωστε δική της πρωτοβουλία έχει προηγηθεί επ’ αυτού- είναι
θετική στη διπλή ανάπλαση και µε το δεδοµένο ότι αυτή η διάπλαση συνδυάζεται, πέραν των αθλητικών εγκαταστάσεων του
Παναθηναϊκού που αφορά, και µε εµπορικές χρήσεις, αλλά και
µε την προστασία του πρασίνου έτσι όπως προβλέπεται.
Πρωτίστως να κάνω µία παρατήρηση, την οποία είχα την τιµή
να κάνω και σε πολλές τοποθετήσεις µου, αναφορικά µε τον
τρόπο που η κυβερνητική πολιτική µας έχει συνηθίσει, ότι δηλαδή επαφίεται στα προεδρικά διατάγµατα, προκειµένου να συγκεκριµενοποιήσει και να εξειδικεύσει πολύ σηµαντικές διατάξεις. Αυτό συµβαίνει και τώρα.
Θα µου επιτρέψετε να πούµε, ελέγχοντας την κυβερνητική πολιτική, ότι αυτό δείχνει µια προχειρότητα. Ήδη έχετε καθυστερήσει, όπως γνωρίζετε, είκοσι µήνες τουλάχιστον, για να φέρετε
τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Αυτή η τροπολογία επιχειρεί µια τροποποίηση του ν. 3481/
2006, δηλαδή του «νόµου Σουφλιά», όπως ονοµάστηκε, µετά την
απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας, που αποδέχθηκε κάποια
αιτήµατα πολιτών και εποµένως έχρηζε τροποποίησης και βελτίωσης ως προς τη διάταξη. Όµως, το γεγονός ότι είκοσι µήνες
καθυστερήσατε ήδη σηµαίνει ότι απωλέσθηκε πολύ σηµαντικός
χρόνος. Και το γεγονός ότι αναφέρθηκα στην πρόβλεψη προεδρικού διατάγµατος για την εξειδίκευση των προβλέψεων έχει
να κάνει µε το γεγονός ότι ήδη, όπως γνωρίζετε, στο προεδρικό
διάταγµα της παραγράφου 1, εδάφιο β’ του άρθρου 23, δεν προβλέπονται µόνο οι όροι και οι προϋποθέσεις για την πραγµατοποίηση αυτής καθ’ εαυτής της ανάπλασης, αλλά συγκεκριµένα
για τη χρήση γης ανά περιοχή, τους περιορισµούς δόµησης,
τους όρους µορφολογίας και αισθητικής κτηρίων, τις κατευθύνσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, τον τρόπο διαµόρφωσης ελεύθερων χώρων, τους φορείς υλοποίησης των έργων
και τα βάρη των ιδιοκτησιών, που εµπίπτουν στην περιοχή.
Το διάβασα από το κείµενο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
διότι σε αυτό έγκειται η ένσταση του γεγονότος ότι µε προεδρικά
διατάγµατα εξειδικεύονται οι προβλέψεις. Ούτε λίγο ούτε πολύ
η νοµοθετική πρωτοβουλία, η νοµοθετική λειτουργία τείνει να
δώσει τη θέση της στην εκτελεστική. Ουσιαστικά η εκτελεστική
εξουσία νοµοθετεί εν προκειµένω. Δεν θα µείνω, βέβαια, σε αυτό
το σηµείο.
Σε κάθε περίπτωση, σηµασία έχει ιδιαίτερα η παράγραφος 4
του άρθρου 23 που έχει προκαλέσει τη δικαιολογηµένη αντίδραση της οµάδας του Παναθηναϊκού, διότι προβλέπει κατ’ ακρίβεια ότι «απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας
λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην του γηπέδου
ποδοσφαίρου, στην περιοχή Ανάπλασης 2, δηλαδή στον Ελαιώνα, είναι η ολοκλήρωση της κατεδάφισης των υφισταµένων
αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Ανάπλασης 1, δηλαδή
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στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας οικοδοµής του όµορου στο γήπεδο ποδοσφαίρου εµπορικού κτηρίου στην περιοχή Ανάπλασης 2 αποτελεί η
έκδοση άδειας κατεδάφισης των υφισταµένων αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Ανάπλασης 1».
Δηλαδή, πολύ απλά, µας λέει εδώ η πρόβλεψη ότι προκειµένου
να ολοκληρωθούν οι εργασίες, να υπάρξουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις, σε συνδυασµό και µε τις εµπορικές δραστηριότητες
της περιοχής και µε την προστασία και ανάπλαση του πρασίνου,
σηµαίνει ότι πρέπει να γκρεµιστεί –το λέµε πολύ απλά- στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αυτό θα έπρεπε, κατά την
άποψή µας, να διατυπωθεί τελείως διαφορετικά, εκ διαµέτρου
αντίθετα, όχι ακριβώς όπως το εισηγείται ο Παναθηναϊκός, αλλά
όπως το έχει συµφωνήσει και µε την προηγούµενη κυβέρνηση
και µε το Δήµο Αθηναίων.
Η διατύπωση θα έπρεπε να είναι ότι «Η κατεδάφιση των υφισταµένων αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Ανάπλασης
1 θα γίνει αποκλειστικά και µόνο µετά την ολοκλήρωση του συνόλου των έργων των αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή
Ανάπλασης 2 και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου καλής
εκτέλεσης των εν λόγω έργων και παράδοσης, παραλαβής µεταξύ του Παναθηναϊκού και του Δήµου Αθηναίων».
Το λέω αυτό, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
διότι είναι θλιβερό το παράδειγµα που έχουµε της περιπτώσεως
της ΑΕΚ, που γνωρίζετε ότι επί οκτώ χρόνια δεν έχει γήπεδο, δεν
έχει αθλητικές εγκαταστάσεις, πάντα οι διοργανώσεις γίνονται
σε δάνεια γήπεδα, στο ΟΑΚΑ ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό ελλοχεύει τον κίνδυνο να αντιµετωπίσει και ο Παναθηναϊκός.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είµαστε συνεπείς µε αυτά
που συµφωνούµε. Μιλάω για τους επίσηµους θεσµοθετηµένους
φορείς, όπως είναι η Κυβέρνηση, όπως είναι ο Δήµος Αθηναίων
και όπως είναι και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συνοµίλησε, συµφώνησε συγκεκριµένες προβλέψεις µε αυτές τις θεσµοθετηµένες υπηρεσίες, ούτως ώστε να δικαιώνεται και στην πράξη η
συνέχεια του κράτους. Γιατί αλίµονο αν αλλάζουν τα πρόσωπα,
να αλλάζουν και οι συµφωνίες, να αλλάζουν και οι πολιτικές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Ελισσάβετ Βόζεµπεργκ, Βουλευτή Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας.
Τελευταία οµιλήτρια είναι η κ. Ευαγγελία Κουρουπάκη, Βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ.
Έχετε το λόγο για επτά λεπτά, κυρία Κουρουπάκη.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µια χώρα σαν την Ελλάδα
όπου το υγρό στοιχείο είναι κυρίαρχο, η προστασία και η σωστή
διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος προφανώς πρέπει να
αποτελεί προτεραιότητα. Το αντίθετο λειτουργεί επιβαρυντικά
όχι µόνο στις οικονοµικές δραστηριότητες των θαλάσσιων και
παράκτιων περιοχών, αλλά και για την ίδια την υγεία του πληθυσµού.
Όπως όλοι γνωρίζουµε, τα θαλάσσια οικοσυστήµατα της
χώρας απειλούνται από τη συνεχιζόµενη ρύπανση από τις παράκτιες, θαλάσσιες και χερσαίες δραστηριότητες. Προβάλλει έτσι
ως αναγκαιότητα η αντικατάσταση ή καλύτερα η ανατροπή χρόνιων πρακτικών και η διασφάλιση ενός βιώσιµου µέλλοντος της
νησιωτικής χώρας µας, που διαθέτει πολυποίκιλο και ιδιόµορφο
θαλάσσιο πλούτο, τον οποίο έχουµε χρέος να διατηρήσουµε και
να παραδώσουµε στο αύριο. Στην προσπάθεια αυτή είναι απαραίτητο να συνεργαστούµε µε τις ευρωπαϊκές χώρες και να συντονίσουµε τις δράσεις µας, εφόσον το θαλάσσιο περιβάλλον
είναι εκ φύσεως διασυνοριακό και µόνο µε κοινή προσπάθεια θα
υπάρξουν θετικά αποτελέσµατα.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής µε το προς ψήφιση νοµοσχέδιο ενσωµατώνει στο ελληνικό δίκαιο την οδηγία 2008/56, που θέτει ως
στόχο την προαγωγή της αειφόρου χρήσης των θαλασσών και
τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων. Η εναρµόνιση
της χώρας µας µε την κοινοτική οδηγία είναι καθοριστικής σηµασίας, καθώς παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας στο θαλάσσιο περιβάλλον, εξασφαλίζοντας πλήρως την αξιοποίηση του
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κοινωνικού και οικονοµικού δυναµικού των θαλασσών.
Με περιβαλλοντικά βιώσιµες µεθόδους θεσπίζονται κοινές
αρχές και δράσεις, ενώ παράλληλα συνεισφέρει και στη ναυτιλιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κεντρικός στόχος της
οδηγίας είναι η αποκατάσταση της οικολογικής υγείας των θαλασσών της Ευρώπης, επιτυγχάνοντας και διατηρώντας την καλή
περιβαλλοντική τους κατάσταση ως το 2021.
Πιο συγκεκριµένα, τίθενται κάποια χρονοδιαγράµµατα ώστε
µέχρι το 2012 να έχει αξιολογηθεί η περιβαλλοντική κατάσταση,
µέχρι το 2013 να έχουν οριοθετηθεί οι προστατευόµενες περιοχές, µέχρι το 2014 να έχουν θεσπιστεί προγράµµατα παρακολούθησης περιβαλλοντικής κατάστασης υδάτων και µέχρι το 2015
να έχουν διαµορφωθεί µέτρα που θα εξασφαλίζουν την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των υδάτων.
Εν τέλει η συγκεκριµένη οδηγία αποτελεί τον περιβαλλοντικό
«πυλώνα» της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στον οποίο η Ελλάδα θα πρέπει να στηριχθεί ώστε να επιτύχουµε την άσκηση αποτελεσµατικότερης
πολιτικής για τις ελληνικές θάλασσες.
Προκειµένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, το Υπουργείο
προσδιορίζει τις αναγκαίες διοικητικές δοµές και πολύ σωστά τονίζει ότι κινητήριο µοχλό θα αποτελέσει η συµµετοχή ενός ενεργού και ενηµερωµένου κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Το νοµοσχέδιο αναφέρει ότι θα διατίθενται στο κοινό συνόψεις
των στοιχείων των θαλάσσιων στρατηγικών ή των αντίστοιχων
επικαιροποιήσεών τους. Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία κινητοποιεί τους πολίτες ώστε να λειτουργήσουν διαδραστικά ως
ενεργά µέλη της κοινωνίας και µάλιστα για ένα τόσο σοβαρό
θέµα όσο η προστασία του υδάτινου στοιχείου που αποτελεί
πνεύµονα και βασικό ρυθµιστή του κλίµατος του πλανήτη µας.
Για πρώτη φορά η χώρα έχει την ευκαιρία να διαµορφώσει
στρατηγική για το θέµα των θαλάσσιων υδάτων και να αναπτύξει
πολιτικές σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε περιοχή ανάλογα µε τις
συγκεκριµένες ανάγκες, ώστε να προστατευθεί η βιοποικιλότητα
όλων των ελληνικών θαλασσών. Είναι υποχρέωση του ΥΠΕΚΑ,
των αρµόδιων οργάνων του και βεβαίως όλων µας να αξιοποιήσουµε αυτήν την ευκαιρία για βελτίωση της προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστήµατος, της πολύτιµης αυτής φυσικής
κληρονοµιάς της χώρας µας.
Επίσης, είναι υποχρέωση του αρµόδιου Υπουργείου να είναι
σωστή η συγκρότηση και η δράση των φορέων διαχείρισης που
θα είναι ουσιαστικά υπεύθυνοι για τη χάραξη της πολιτικής. Χρειάζεται να γίνει ενδελεχής έλεγχος για τη σωστή συγκρότηση των
φορέων και των οργάνων που συστήνονται από το παρόν νοµοσχέδιο τόσο όσον αφορά σε θέµατα επιστηµονικής κατάρτισης
και διαχειριστικών ικανοτήτων όσο και σε θέµατα οικολογικής συνείδησης και ήθους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, όλοι όσοι θα
υποστηρίξουν το έργο της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων, είτε
πρόκειται για περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα και επιστηµονικά ινστιτούτα είτε πρόκειται για περιβαλλοντικές οργανώσεις και παραγωγικές τάξεις, θα πρέπει να δράσουν µε µοναδικό γνώµονα το τοπικό, το εθνικό και το ευρωπαϊκό
συµφέρον ταυτόχρονα στο οποίο στο θέµα της προστασίας του
θαλάσσιου περιβάλλοντος συγκλίνουν και γίνονται ένα το συµφέρον του περιβάλλοντος, το συµφέρον του µέλλοντος, δηλαδή
το συµφέρον όλων µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Ευαγγελία Κουρουπάκη Βουλευτή Χανίων του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει η Υπουργός κ. Τίνα Μπιρµπίλη για δεκαοκτώ
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στις 10 Οκτωβρίου του 2007 η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε µια ανακοίνωση µε τίτλο: «Μία
ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση»,
γνωστή και ως «γαλάζια Βίβλος», η οποία µετά από ορισµένες
τροποποιήσεις υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο και το Κοινοβού-
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λιο. Η ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή
Ένωση αναδεικνύει την ανάγκη για την ανάπτυξη και την εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης, συνεκτικής και κοινής διαδικασίας
λήψης αποφάσεων όσον αφορά στους ωκεανούς, στις θάλασσες, στις παράκτιες περιφέρειες και στους τοµείς που αφορούν
το θαλάσσιο περιβάλλον, προωθώντας έτσι µία διατοµεακή προσέγγιση στη θαλάσσια διακυβέρνηση. Με την προσέγγιση αυτή
προάγονται ο εντοπισµός και η αξιοποίηση των συνεργιών µεταξύ όλων των κοινοτικών πολιτικών, οι οποίες συνδέονται µε
τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τις παράκτιες περιφέρειες. Βέβαια, στοιχείο αυτής της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής
συνιστά το σχέδιο δράσης που προβλέπει µία σειρά µέτρων τα
οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να λάβει ως πρώτο βήµα
για την εφαρµογή της.
Σε αναγνώριση της βαρύτητας του σκέλους της προστασίας
του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε
τον Ιούνιο του 2008 την κοινοτική οδηγία-πλαίσιο 2008/56 σχετικά µε το πλαίσιο της κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής
για το θαλάσσιο περιβάλλον, οδηγία την οποία σήµερα ενσωµατώνουµε στο εθνικό µας δίκαιο. Τα παράκτια νερά αποτελούν
κοινό τόπο τόσο της οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική όσο
και της οδηγίας-πλαίσιο για τα νερά. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τους ευρύτερους περιβαλλοντικούς στόχους των δύο
οδηγιών και τη σύνδεσή τους µε χερσαίες γενεσιουργές αιτίες
ρύπανσης καθιστούν προφανή την αλληλεξάρτηση και τη συµπληρωµατικότητά τους.
Τα κράτη- µέλη λοιπόν, ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν το
πλούσιο, αν και όχι τόσο δεσµευτικό, υπόβαθρο των περιφερειακών συνεργασιών που στην περίπτωση της χώρας µας και της
Μεσογείου ευρύτερα εξειδικεύεται µε τη σύµβαση της Βαρκελώνης και τις σχετικές µε αυτή δράσεις.
Στόχος της οδηγίας είναι να πετύχει την καλή περιβαλλοντική
κατάσταση των θαλασσών της Ευρώπης µέχρι το 2020 και να
προστατέψει µε τον τρόπο αυτόν τους πόρους από τους οποίους
εξαρτώνται οι σχετιζόµενες µε τη θάλασσα οικονοµικές αλλά και
κοινωνικές δραστηριότητες.
Η οδηγία καθορίζει επιµέρους ευρωπαϊκές θαλάσσιες περιοχές µε βάση γεωγραφικά αλλά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Η
χώρα µας συνδέεται µε τη θάλασσα της Μεσογείου και ειδικότερα έχει την ευθύνη εφαρµογής της οδηγίας, σε συνεργασία µε
γειτονικές χώρες, στις θαλάσσιες υποπεριοχές στις οποίες ασκεί
κυριαρχικά δικαιώµατα ή δικαιοδοσία.
Η οδηγία πλαίσιο δίνει τις γενικές κατευθύνσεις που περιλαµβάνουν την οικοσυστηµική προσέγγιση και έντεκα περιγραφικούς δείκτες που σχετίζονται µε την καλή περιβαλλοντική
κατάσταση.
Το σχέδιο νόµου θέτει το πλαίσιο για την ανάπτυξη των κατάλληλων στρατηγικών µέσω των οποίων θα επιτευχθεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, θα αποτραπεί η επιδείνωσή του και όπου είναι δυνατόν θα αποκατασταθούν ήδη διαταραγµένα και επιβαρυµένα θαλάσσια οικοσυστήµατα.
Οι θαλάσσιες αυτές στρατηγικές θα διαµορφωθούν µέσα από
µια διαχρονικά δεσµευτική προώθηση επιµέρους δράσεων που
περιλαµβάνουν: την αρχική εκτίµηση της υφιστάµενης περιβαλλοντικής κατάστασης, τον προσδιορισµό του τι συνιστά καλή περιβαλλοντική κατάσταση για µια θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, τον καθορισµό στόχων και δεικτών επίτευξης των στόχων αυτών για κάθε συγκεκριµένη υποπεριοχή.
Η πρώτη αυτή δέσµη δράσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
εντός του 2012 προκειµένου να διαµορφωθεί το αναγκαίο υπόβαθρο για την περαιτέρω προώθηση της οδηγίας, δηλαδή τη διαµόρφωση και τη θέση σε λειτουργία συστήµατος παρακολούθησης της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και πιστοποίησης της προόδου αυτής για την επίτευξη των στόχων. Το σύστηµα αυτό θα πρέπει να έχει τεθεί σε λειτουργία µέχρι το 2014.
Την κατάρτιση προγραµµάτων µέτρων που θα αποσκοπούν
στην επίτευξη ή διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης. Η κατάρτιση των προγραµµάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2015 και η έναρξη λειτουργίας τους το
αργότερο ως το 2016.
Για όλες τις παραπάνω δράσεις παρέχονται σε όλα τα ενδια-
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φερόµενα µέρη έγκαιρη ενηµέρωση και δυνατότητες ουσιαστικής συµµετοχής στην εφαρµογή του νόµου. Είναι κάτι αντίστοιχο
µε την οδηγία πλαίσιο για τα νερά. Ενώ παράλληλα καλούνται να
συµµετάσχουν, όπου είναι δυνατό, υφιστάµενοι οργανισµοί ή φορείς διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένης της περιφερειακής σύµβασης για τη θάλασσα καθώς και επιστηµονικοί γνωµοδοτικοί
φορείς και περιφερειακά γνωµοδοτικά συµβούλια.
Η εξαίρεση που ειπώθηκε αφορά σε δυο κυρίως άρθρα. Η
πρώτη εξαίρεση αφορά σε λόγους εθνικούς. Και αυτό προβλέπεται από την εφαρµογή της οδηγίας.
Η δεύτερη εξαίρεση είναι πάρα πολύ συγκεκριµένη και δεν
αφορά σε εξαίρεση από τη µη εφαρµογή της οδηγίας, αλλά στην
περίπτωση που αιτιολογηθεί, για λόγους απόλυτα σαφείς, ότι δεν
µπορούµε να πιάσουµε τους στόχους το 2020 και θα τους πιάσουµε σε µια δεύτερη περίοδο.
Εποµένως, νοµίζω ότι δεν πρέπει να δαιµονοποιούµε το θέµα
των εξαιρέσεων. Είναι εξαιρέσεις που προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο και οι οποίες θα πρέπει να αιτιολογηθούν µε πολύ
ακριβή στοιχεία από την ελληνική διοίκηση.
Το επιχειρησιακό σκέλος για την εφαρµογή του νόµου ανατίθεται στην Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ. Ειδικότερα η
γραµµατεία αυτή καταρτίζει το εθνικό πρόγραµµα θαλάσσιας
στρατηγικής, συνεργάζεται –όπως είπα και πριν- µε άλλα κράτηµέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε τρίτες χώρες, καθορίζει
τους περιβαλλοντικούς στόχους και τους συναφείς δείκτες, καταρτίζει τα προγράµµατα παρακολούθησης, εκπονεί τα προγράµµατα µέτρων, αποτελεί σηµείο επαφής προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα αρµόδια όργανά της.
Αυτό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Σας θυµίζω ότι η θαλάσσια
στρατηγική προέρχεται από τη γενική διεύθυνση περιβάλλοντος.
Και είναι απόλυτα λογικό η θαλάσσια στρατηγική να ενσωµατώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Και, πράγµατι, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε υπάρχει πρόσκληση µέχρι 2 εκατοµµύρια για την έναρξη εφαρµογής της οδηγίας και η παρακολούθηση και τα προγράµµατα αυτής, όπως
σας ανέφερα µετά το 2014, θα χρηµατοδοτηθούν υπολογίζουµε
µε τουλάχιστον 5 εκατοµµύρια ακόµη.
Η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων συστήθηκε ακριβώς για να δοθεί
από την πολιτεία και από την Κυβέρνηση µία ιδιαίτερη έµφαση
στην πολιτική των υδάτων.
Και, βέβαια, η πιθανή παραποµπή της χώρας µας –την οποία
και θα αποτρέψουµε- για τα διαχειριστικά σχέδια υδάτων, για τις
λεκάνες απορροής στην Ελλάδα, δεν οφείλεται στη δική µας καθυστέρηση, αλλά στα ανεπαρκή σχέδια διαχείρισης, τα οποία
έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εποµένως για να τα πω πολύ πιο σαφή τα πράγµατα, το Εθνικό
Πρόγραµµα Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής καταρτίζεται από την ΕΓΥ, από την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων, γνωµοδοτεί η Γνωµοδοτική Επιτροπή των φορέων και των εµπειρογνωµόνων και εισηγείται ο εκάστοτε Υπουργός ΠΕΚΑ την
έγκρισή της στο ανώτατο πολιτικό όργανο, που είναι η Εθνική
Επιτροπή –αναγκαστικά, κι έτσι πρέπει να είναι, διυπουργική- Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής, ώστε να διασφαλίζεται
ο απαιτούµενος συντονισµός.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να πω δύο λόγια για την
τροπολογία για τις ΑΠΕ.
Με το ν.3851 πράγµατι δώσαµε απευθείας κίνητρα στις τοπικές κοινωνίες για εγκατάσταση σταθµών ΑΠΕ στη γειτονιά τους,
αποδίδοντας το 1% της αξίας της παραγόµενης ενέργειάς τους
απευθείας στους οικιακούς καταναλωτές της περιοχής.
Η σηµερινή ρύθµιση δεν αλλάζει σε σχέση µε την παλιά διάταξη το συνολικό ποσό που αποδίδεται από τις ΑΠΕ, ούτε βέβαια
τους δικαιούχους του. Διατηρείται η προτεραιότητα πίστωσης
των οικιακών καταναλωτών της Α’ Ζώνης Εγγύτητας, δηλαδή τη
δηµοτική ή την τοπική κοινότητα, προς το σταθµό ΑΠΕ και ξεκαθαρίζεται το τι αποδίδεται, δηλαδή το µέρος των χρεώσεων υπέρ
τρίτων στους οικιακούς καταναλωτές της Β’ Ζώνης Εγγύτητας,
δηλαδή της δηµοτικής ενότητας.
Επίσης, ξεκαθαρίζεται ότι οι πιστώσεις για το σκέλος της ενέργειας περιλαµβάνουν και όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις επί
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αυτής.
Η αρχική διάταξη προέβλεπε την κατά 60% κάλυψη και των
πολύ υψηλών καταναλώσεων, άνω των 1600 ΚW ανά τετράµηνο,
γεγονός που θα µπορούσε να λειτουργήσει σε βάρος της γενικότερης πολιτικής για την εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας.
Στη νέα διάταξη προβλέπεται ο καθορισµός ανώτατου ορίου
κατανάλωσης που θα µπορεί να καλύψει η πίστωση αυτή.
Έχοντας ολοκληρώσει συγκεκριµένα παραδείγµατα εφαρµογής της διάταξης σε περιοχές της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη σηµαντική αιολική ισχύς, θα ήθελα να δώσω ενδεικτικά
κάποια στοιχεία.
Στην Κοινότητα Στουπαίων και στην Κοινότητα Πολυποτάµου
στην Εύβοια το µεγαλύτερο ποσό επιστροφής ανά παροχή σε
ετήσια βάση εκτιµάται στα 350 ευρώ και αφορά περίπου τριάντα
έξι νοικοκυριά. Μικρότερα ποσά θα επιστραφούν και στους υπόλοιπους οικιακούς καταναλωτές των κοινοτήτων αυτών.
Στην Κοινότητα Στύρων στην Εύβοια το µεγαλύτερο ποσό επιστροφής ανά παροχή σε ετήσια βάση θα είναι της τάξης των 200
ευρώ και αφορά περίπου τριακόσια δεκαέξι νοικοκυριά. Μικρότερα ποσά θα πιστωθούν και οι υπόλοιποι οικιακοί καταναλωτές,
περίπου χίλιοι εξακόσιοι στο σύνολό τους.
Με το νόµο, επίσης, του 2006 δόθηκε η δυνατότητα στη ΡΑΕ
να γνωµοδοτεί για την ανάκληση αδειών έργων ΑΠΕ οι οποίες,
είτε υπερέβαιναν έναν αριθµό µηνών από την έκδοσή τους και
παράλληλα οι επενδυτές δεν είχαν κατορθώσει µε δική τους ευθύνη να εκδώσουν τη σχετική άδεια εγκατάστασης είτε είχαν παραβεί κάποιο ειδικό ή γενικό όρο της άδειας παραγωγής.
Η εφαρµογή του µέτρου αυτού δεν είχε επιτυχία στην πράξη
µέχρι και σήµερα, λόγω της νοµικής πολυπλοκότητας που επέβαλε η νοµική και διοικητική διαδικασία γι’ αυτές τις ανακλήσεις.
Επίσης, το περιθώριο των είκοσι τεσσάρων ή τριάντα µηνών
έδινε στον κάτοχο της άδειας το χρονικό περιθώριο ώστε εφόσον
ο ίδιος δεν µπορούσε ή δεν επιθυµούσε να εκτελέσει το έργο,
να εµπορευτεί την άδεια παραγωγής, συναλλασσόµενος µε τρίτους ενδιαφερόµενους επενδυτές, δηµιουργώντας το κακώς εννοούµενο εµπόριο αδειών.
Μετά το ν.3851, επίσης, επισηµάνθηκε ότι οι προβλέψεις για
ανάκληση των αδειών παραγωγής πιθανόν δεν είχαν αναδροµική
ισχύ για τις άδειες που είχαν εκδοθεί πριν το νόµο, µε αποτέλεσµα να είναι αβέβαιο το κατά πόσο µπορούν να εφαρµοστούν οι
προβλέψεις αυτές.
Για τους λόγους αυτούς η προτεινόµενη τροπολογία θωρακίζει
νοµικά και αποσαφηνίζει την αναδροµικότητα ισχύος των κανόνων περί ανάκλησης, ώστε να καταλαµβάνει και τις παλιές
άδειες, ούτως ώστε, όπως είχαµε υποσχεθεί, µέχρι το τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου να γίνει ένα ξεκαθάρισµα στη ΡΑΕ για τις
άδειες παραγωγής.
Σε σχέση µε το αµελλητί, το οποίο τέθηκε από το Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας και τον εισηγητή, θέλω εδώ πέρα να πω
ότι τα κριτήρια µε τα οποία θα καθορίζεται το πως γίνεται αυτή
η ανάκληση της άδειας παραγωγής, καθορίζονται αυστηρά στον
κανονισµό των αδειών παραγωγής. Και όπως γνωρίζετε ο κανονισµός αυτός είναι υπουργική απόφαση, ώστε να είµαστε σίγουροι ότι τα κριτήρια αυτά θα είναι αυστηρά και θα µπορούν να
τηρηθούν. Πιστεύουµε ότι το µέτρο αυτό θα περιορίσει δραστικά
το φαινόµενο της αγοραπωλησίας αδειών και θα βοηθήσει τους
υγιείς επενδυτές να υλοποιήσουν έργα και όχι να εµπορευτούν
συγκεκριµένες άδειες.
Θέλω, κλείνοντας, να κάνω δύο απλές επισηµάνσεις σ’ όσα
ακούστηκαν στη σηµερινή συζήτηση που είχαµε στην Ολοµέλεια.
Η πράσινη ανάπτυξη και η περιβαλλοντική προστασία δεν είναι
ούτε µόδα, όπως είχε ειπωθεί πριν δεκαεννέα περίπου µήνες
ούτε αντικείµενο µικροπολιτικής και ούτε µπορεί να αποτελέσει
το πλαίσιο για γενικούς αφορισµούς, που πνίγουν κάθε προσπάθεια είτε αναπτυξιακή είτε άλλη. Πράσινη ανάπτυξη δεν είναι µια
στείρα άρνηση σ’ όλα και βέβαια η µετάβαση αυτή σ’ ένα άλλο
µοντέλο δεν είναι κάτι το αυτονόητο. Είναι αλλαγή αξιών, είναι
αλλαγή νοοτροπιών όλων µας και θα πρέπει όλοι να συµβάλλουµε στην ουσιαστική διαµόρφωση ενός δηµόσιου διαλόγου
εάν θέλουµε κάποια στιγµή να δούµε και την επόµενη µέρα µετά
από αυτήν την πολύ δύσκολη κρίση που περνάµε.
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Θέλω ως υστερόγραφο να πω ότι δεν φταίει το Συµβούλιο της
Επικρατείας όταν ακυρώνει αντισυνταγµατικές ρυθµίσεις που
ψηφίζει η Βουλή, η πολιτεία φταίει και ο τρόπος που νοµοθετούµε. Πιστεύω ότι µε τη ρύθµιση που φέρνουµε για τη διπλή
ανάπλαση βάζουµε µια τάξη σ’ ένα πολύ επιβαρυµένο παρελθόν
και µε το προεδρικό διάταγµα κατοχυρώνουµε και τον προληπτικό έλεγχο του Συµβουλίου της Επικρατείας που για πολλά
χρόνια, όταν απουσίαζε η περιβαλλοντική πολιτική, ουσιαστικά,
µε τη νοµολογία του την υποκατέστησε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ.
Μπιρµπίλη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Σπύρος Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές χρησιµοποιούνται όµορφες
λέξεις πίσω από τις οποίες, όµως, κρύβεται η πραγµατικότητα,
η οποία δεν είναι καθόλου ρόδινη, δεν είναι καθόλου πράσινη,
αλλά για τους εργαζόµενους, για το λαό είναι µαύρη, όχι απλά
γκρίζα, είναι µαύρη. Και είναι µαύρη η ζωή τους και σ’ ό,τι αφορά
το περιβάλλον και σ’ ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις και σ’
ό,τι αφορά την ποιότητα ζωής τους και σ’ ό,τι αφορά το εργασιακό περιβάλλον.
Ας µιλήσουµε, όµως, πιο συγκεκριµένα για το νοµοσχέδιο.
Πολύ συχνά αναφέρεστε στην προστασία του περιβάλλοντος,
αλλά τα µέτρα που παίρνετε ή συχνά τα µέτρα που δεν παίρνετε
βρίσκονται µακριά και συχνά αντίθετα µε το περιβάλλον και την
προστασία του.
Ειδικά το περιβάλλον, η έννοια του, η ουσιαστική προστασία
του βρίσκονται στο στόχαστρο όλων των κυβερνήσεων και της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ όλα τα χρόνια. Και βρίσκονται, επίσης, στο στόχαστρο του µεγάλου κεφαλαίου, το οποίο
δεν παίρνει καθόλου µέτρα από τα απλά φίλτρα, από τις απλές
δραστηριότητες που πρέπει να κάνει, ώστε να µην µολύνει το περιβάλλον.
Τι άλλο είναι σ’ αυτό το νοµοσχέδιο οι τόσες πολλές εξαιρέσεις που αναφέρονται σ’ αυτό; Στο άρθρο 13 εισάγεται ολόκληρη σειρά από εξαιρέσεις και υπάρχει µια επικίνδυνη
αντίληψη, την οποία πολύ συχνά χρησιµοποιούν όλες οι κυβερνήσεις και όλοι οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, η αναφορά περί επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος. Το δηµόσιο συµφέρον έγινε
και γίνεται πολύ συχνά το όχηµα µέσα από το οποίο προωθείται
η καταστροφή του περιβάλλοντος.
Στο πρόσφατο παρελθόν και µε πρόσχηµα τους Ολυµπιακούς
Αγώνες χρησιµοποιήθηκε πολλές φορές και µε συστηµατικό
τρόπο ο όρος, η πρακτική για το δήθεν δηµόσιο συµφέρον. Ουσιαστικά εκείνη την περίοδο πριν από τους Ολυµπιακούς Αγώνες
καταργήθηκε το Συµβούλιο της Επικρατείας, γιατί υπήρχε µια
ορισµένη παράδοση και κρατούσε ειδικά το Ε’ Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας µια άµυνα στα θέµατα περιβάλλοντος.
Βεβαίως, εµείς φωνάζαµε. Φώναζαν επίσης και πολλές µαζικές
οργανώσεις, αλλά εκατοµµύρια κυβικά µέτρα τσιµέντου έπεσαν
σε όλη την Αττική σε αντίθεση µε τους περιβαλλοντικούς όρους
που υπήρχαν. Εµείς ήµασταν και είµαστε υπέρ του συλλογικού
συµφέροντος. Είµαστε ενάντια στο ιδιοτελές ιδιωτικό όφελος
που καταστρέφει το περιβάλλον. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε.
Η εξυπηρέτηση, η διευκόλυνση του µεγάλου κεφαλαίου να
προχωρά απρόσκοπτα στις δραστηριότητές του και να διασφαλίζεται απόλυτα η κερδοφορία του είναι η καθηµερινή σας πολιτική πρακτική, αλλά και η νοµοθεσία την οποία εφαρµόζετε. Αυτό
δεν είναι κάποια αυθαίρετη εκτίµηση, αλλά η πρακτική την οποία
εφαρµόζουν όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών και
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Οι όροι περιβαλλοντικής
προστασίας είναι και ελάχιστοι και αδύναµοι.
Ωστόσο, και σε αυτό το ελάχιστο των περιβαλλοντικών όρων
που είναι θεσµοθετηµένοι, σε αυτούς τους ισχνούς περιβαλλοντικούς όρους γίνονται συνεχώς εκπτώσεις, γίνονται συνεχώς
εξαιρέσεις. Ό,τι µπορεί να εξυπηρετήσει τα συµφέροντα και τα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κέρδη µεγάλων µονοπωλιακών επιχειρήσεων και συγκεκριµένα
τους εφοπλιστές, όλα αυτά τα µέτρα παίρνονται. Δεν παίρνετε
κανένα µέτρο για την προστασία των θαλασσών. Γιατί δεν παίρνετε µέτρα εναντίον των εφοπλιστών, οι οποίοι µε τη σειρά τους
δεν παίρνουν µέτρα; Ανέφερε πολύ χαρακτηριστικά ο εισηγητής
µας, ο σύντροφός µου ο Σταύρος ο Σκοπελίτης, ότι δεν καθαρίζονται οι δεξαµενές στα µεγάλα καράβια τους µε αποτέλεσµα
όλα αυτά τα νερά, τα οποία είναι ακάθαρτα να προκαλούν περαιτέρω µόλυνση. Δεν παίρνουν µέτρα, δεν βάζουν φίλτρα, δεν κάνουν αυτούς τους καθαρισµούς που είναι απαραίτητοι και τα
ρίχνουν στις θάλασσες µε καταστρεπτικές συνέπειες. Επίσης,
αυτά τα µέτρα δεν τα παίρνουν γιατί κοστίζουν. Εσείς αυτό που
κάνετε είναι να τους διευκολύνετε. Κάνετε αυτό που λέει ο λαός:
Τους κάνετε πλάτες.
Επίσης, είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι µε τη λογική «Ο ρυπαίνων πληρώνει». Το λέτε πολλές φορές µε στόµφο αν και δεν
αναφέρθηκε σήµερα έτσι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι
και η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, µπορεί να καταστρέφουν το περιβάλλον, να µολύνουν τις θάλασσες, τις ακτές,
αλλά να πληρώνουν. Αυτά που πληρώνουν όµως, είναι ελάχιστα
µπροστά σε αυτά που κερδίζουν και σε αυτά τα οποία θα µπορούσαν να δαπανήσουν για να πάρουν κάποια µέτρα.
Ένα δεύτερο που θέλουµε να σηµειώσουµε αφορά όλη αυτή
την ιστορία µε το Βοτανικό. Έγιναν εδώ κριτικές παρατηρήσεις
από οµιλητές και θέλουµε να απαντήσουµε. Γιατί, λοιπόν, είναι
εµπάθεια η αντιπαράθεση µε τα µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα;
Γιατί η άρνηση να υπερψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο και µια συγκεκριµένη τροπολογία δεν δείχνει µεγαλοψυχία; Μεγαλοψυχία
προς τι; Μεγαλοψυχία προς τα κέρδη ενός µεγάλου κατασκευαστή; Τι έχουµε µε τη διπλή ανάπλαση; Το ρωτώ γιατί αυτήν η
ιστορία κρατάει από πολύ παλιά. Ήµασταν τότε στο Δηµοτικό
Συµβούλιο της Αθήνας και τη ζήσαµε.
Να διευκρινίσουµε κατ’ αρχάς, ότι εµείς δεν είχαµε και δεν
έχουµε καµµία αντίρρηση η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όπως και όλες
οι ΠΑΕ, να έχουν δικό τους γήπεδο για να ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Αλίµονο! Έχουν κάθε δικαίωµα. Ωστόσο, είναι µια
ανώνυµη εταιρεία. Θα µπορούσε να βρει χώρο, να τον αγοράσει
και να χτίσει το γήπεδό του. Την ίδια άποψη είχαµε παλαιότερα
και για τον Ολυµπιακό, για το «Καραϊσκάκη» και για την ΑΕΚ.
Έχουµε την ίδια άποψη για όλες τις ΠΑΕ.
Να διευκρινίσουµε ότι ο σηµερινός χώρος, το γήπεδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, έχει έκταση δεκαεννέα στρέµµατα. Αυτό
δεν είναι ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού. Πριν από ογδόντα χρόνια
ο Δήµος Αθηναίων παραχώρησε αυτόν το χώρο για χρήση στην
οµάδα τότε της πόλης της Αθήνας. Δεν είναι ιδιοκτήτης.
Η συζήτηση για το Βοτανικό αναφέρεται σε διακόσια είκοσι
στρέµµατα. Αυτά τα διακόσια είκοσι στρέµµατα δεν ικανοποιούν
απλά γηπεδικές και αθλητικές ανάγκες. Εδώ γίνεται λόγος για
µεγάλες, εκτεταµένες εµπορικές χρήσεις. Η µεγάλη σύγκρουση
που εµφανίστηκε –γιατί υπάρχουν διάφορα συµφέροντα- σχετίζεται µε αυτά τα πολύ µεγάλα εµπορικά κέντρα. Έχει άµεση
σχέση µε συγκεκριµένα κέρδη και µε προοπτική θησαυρισµού.
Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις και είναι πάνω
από πενήντα δύο χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα η επιφάνεια αυτού
του εµπορικού κέντρου. Εκεί είναι το «ψητό»: η δηµιουργία αυτού
του χώρου στον Ελαιώνα και βεβαίως γύρω από εκεί να αναπτυχθεί µια άλλη δραστηριότητα.
Εσείς, κυρία Υπουργέ, γνωρίζετε πολύ καλά, όπως και ο κ. Σηφουνάκης, ότι υπήρξαν συγκεκριµένες αποφάσεις, συγκριµένα
διατάγµατα εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια, για τη λειτουργία
και τη χρήση των εγκαταστάσεων στον Ελαιώνα και στην ευρύτερη περιοχή του Βοτανικού.
Να διευκρινίσουµε, επίσης, ορισµένα ζητήµατα για να αποκαθίσταται πάντα η αλήθεια. Ο επιχειρηµατίας Βωβός εµφανίζεται
να «δωρίζει» πενήντα έξι στρέµµατα στο Δήµο Αθηναίων για να
καλύψει –λέει- τις ανάγκες του γηπέδου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
«Χάρισε» πενήντα έξι στρέµµατα. Για αντάλλαγµα τι πήρε; Πήρε
διπλασιασµό περίπου του συντελεστή δόµησης. Δηλαδή, «ίσα
βάρκα, ίσα νερά». Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, τόσα δώσαµε,
τόσα πήραµε και εµφανιζόµαστε και δωρητές.
Κλείνω λέγοντας ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες προτεραιό-
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τητες. Αλήθεια πόσα ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωµατεία
υπάρχουν στα όρια του Δήµου Αθηναίων; Υπάρχουν τριάντα
επτά ερασιτεχνικά σωµατεία και υπάρχουν µόνο δύο γήπεδα γι’
αυτά τα ερασιτεχνικά σωµατεία και αναγκάζονται να κάνουν προπονήσεις στις έντεκα και στις δώδεκα το βράδυ.
Από τα όρια του Δήµου Αθηναίων λείπουν τριάντα παιδικοί
σταθµοί. Πάνω από τρεις χιλιάδες παιδιά, βρέφη, νήπια, που έκαναν αιτήσεις οι γονείς τους, απορρίφθηκαν, γιατί δεν έχουν χώρους. Το 12% των σχολείων της Αθήνας κάνει διπλοβάρδια, γιατί
δεν έχουν σχολειά. Για δεκάδες χιλιάδες ηλικιωµένους ανθρώπους υπάρχουν µόνο δεκαεννέα ΚΑΠΗ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, ο Δήµος Αθηναίων έχει υποχρέωση να λύσει τέτοια
προβλήµατα κοινωνικών υποδοµών στα όρια του Δήµου της Αθήνας, που έχουν ανάγκη οι εργάτες, οι εργαζόµενοι, οι άνεργοι,
οι συνταξιούχοι, οι νέοι.
Συνεπώς εµείς δεν είµαστε υποκριτές. Εµείς είµαστε ειλικρινείς. Οι προτεραιότητες, κατά την άποψή µας, είναι αυτές και όχι
να δαπανώνται δεκάδες εκατοµµύρια είτε από το κράτος είτε
από το Δήµο Αθηναίων για να ικανοποιούνται γηπεδικές ανάγκες
των ΠΑΕ. Ναι στα γήπεδα για την υπηρέτηση των αναγκών των
πολλών. Ναι να υπάρχουν γήπεδα των ΠΑΕ, αλλά να γίνονται µε
δικές τους δαπάνες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπύρο Χαλβατζή.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Πλεύρης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, για δώδεκα
λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που βέβαια υποτιµάται κατά κάποιον τρόπο η σηµασία του, λόγω του
ότι βρίσκεται µέσα και το άρθρο για τη διπλή ανάπλαση. Εµείς
για το νοµοσχέδιο έχουµε τοποθετηθεί. Θεωρούµε ότι για πρώτη
φορά υπάρχει µια ολοκληρωµένη ρύθµιση προστασίας στα θέµατα των υδάτινων πόρων. Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος δεν θα ήθελε να ψηφίσει αυτό το νοµοσχέδιο τουλάχιστον
επί της αρχής. Ό,τι διορθώσεις και ό,τι παρατηρήσεις είχαµε, τις
είπε ο εισηγητής. Θεωρούµε, όµως, ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση και µακάρι να τηρηθούν αυτά τα χρονοδιαγράµµατα τα
οποία απαιτούνται για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντός µας.
Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέµα της τροπολογίας για το Κτηµατολόγιο. Κυρία και κύριε Υπουργέ, αυτήν τη στιγµή –βέβαια
δεν είναι δική σας αρµοδιότητα- είναι σωστή η τροπολογία. Το
κράτος όµως, θα αντιµετωπίσει σύντοµα ένα πρόβληµα που το
βλέπουµε όσοι ασκούµε τη δικηγορία. Υπάρχουν απατεώνες οι
οποίοι έχουν δηλώσει εκτάσεις στο Κτηµατολόγιο –ορφανές
εκτάσεις είτε από άτοµα που µπορεί να βρίσκονται στο εξωτερικό και δεν έχουν δείξει επιµέλεια για την περιουσία τους είτε
δυστυχώς πολλές φορές σε περιοχές που είναι δηµοτικής είτε
δηµόσιας περιουσίας, που δεν έχει ενδιαφερθεί το κράτος να
πάει να τα δηλώσει στο Κτηµατολόγιο- και πηγαίνουν στην εκουσία δικαιοδοσία προκλητικότατα, κύριοι συνάδελφοι. Αν πάµε
αύριο στο πινάκιο της εκουσίας δικαιοδοσίας θα δείτε τα ίδια
ονόµατα τρεις και τέσσερις φορές.
Να φανταστείτε, είχα καταφέρει στην πρακτική µου να βρω
έναν απατεώνα από αυτούς που χειρίζεται αυτό το θέµα και
επειδή είχε την επιµέλεια η προηγούµενη ιδιοκτήτρια της έκτασης –διότι της το είχε απαλλοτριώσει το δηµόσιο, αλλά τυχαίνει
να µένει δίπλα και κινήθηκε στη διαδικασία- δεν εµφανίστηκε
ούτε ο δικηγόρος του δηµοσίου. Δηλαδή, η ίδια κίνησε τη διαδικασία και ευτυχώς που ήταν αυτή και έτσι προστατεύεται µια δηµόσια περιουσία. Είναι κάτι το οποίο θα το αντιµετωπίσουµε.
Αυτήν τη στιγµή δυστυχώς, ο πρώτος που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις εγγραφής της περιουσίας του στο Κτηµατολόγιο είναι το
ίδιο το δηµόσιο και πολλές φορές οι δήµοι. Δεν είναι δική σας
αρµοδιότητα. Είναι αρµοδιότητα ίσως του Υπουργείου Δικαιοσύ-
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νης, αλλά πραγµατικά µη βρεθούµε προ εκπλήξεων σε αγωγές
οι οποίες θα έχουν εγερθεί µετά την ολοκλήρωση του Κτηµατολογίου από πραγµατικούς ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα έχουν απολέσει το δικαίωµα της ιδιοκτησίας τους. Προφανώς για το δηµόσιο
δεν τίθεται θέµα εκεί, αλλά πάλι θα µπει σε δικαστικές διαµάχες.
Υπάρχουν όµως άλλοι ιδιώτες. Πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει µια
ρύθµιση προς αυτήν την κατάσταση.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα της διπλής ανάπλασης, που είναι ένα
από τα θέµατα µε τα οποία έχω ασχοληθεί κατά κόρον και λόγω
της ιδιότητάς µου ως Βουλευτού της Α’ Περιφέρειας Αθηνών.
Εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, κύριοι συνάδελφοι. Εδώ µπλέκονται τέσσερις διαφορετικοί φορείς στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
και είναι λάθος να νοµίζουµε ότι αυτή η ρύθµιση αφορά µόνο
στον Παναθηναϊκό. Αφορά και στους πολίτες της Αθήνας. Είναι
κάτι το οποίο το θέλουν και οι πολίτες του Βοτανικού. Κάποιοι
εδώ µίλησαν για το Βοτανικό σαν να µην έχουν πάει ποτέ στο Βοτανικό. Αυτήν τη στιγµή είναι άντρο κατάληψης από Ροµά, από
λαθροµετανάστες. Σε όλους αυτούς τους χώρους δεν µπορούν
να κυκλοφορήσουν οι πολίτες και οι ίδιοι θέλουν να αναπτυχθεί
κάπως η περιοχή αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής των Αµπελοκήπων.
Πώς µπλέκονται τώρα οι τέσσερις διαφορετικοί φορείς; Από
τη µια πλευρά έχουµε το Δήµο Αθηναίων, από την άλλη πλευρά
έχουµε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό
-που είναι διαφορετικά πράγµατα- και από την άλλη έχουµε τον
επιχειρηµατία, στη συγκεκριµένη περίπτωση τον κ. Βωβό, ο
οποίος είναι να κάνει χρήση, να αποκτήσει το εµπορικό κέντρο
στην περιοχή.
Αυτήν τη στιγµή προφανώς, κύριε Υπουργέ, πρέπει να λειτουργήσουν παράλληλα όλοι αυτοί οι φορείς για να γίνει το έργο.
Εµείς το ξεκαθαρίζουµε: Θέλουµε να γίνει η διπλή ανάπλαση και
το θέλουµε γιατί είναι καλό και για την οικονοµία της χώρας,
επειδή θα υπάρξει ένα αναπτυξιακό πρόγραµµα σε στιγµές οικονοµικής γλισχρότητας. Φανταστείτε και ψυχολογικά µόνο
πόσο σηµαντικό είναι να µπουν µπουλντόζες στην Αθήνα, κάτι να
φανεί ότι γκρεµίζεται και κτίζεται.
Θέλουµε να γίνει ανάπλαση και γιατί θεωρούµε ότι καλύπτει
πλήρως τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, εάν δεχθείτε βέβαια κάποιες από τις τροποποιήσεις που προτείνει, προκειµένου να έχει
την πλήρη διασφάλιση και σας το έχει καταθέσει ο ειδικός αγορητής µας µε τροπολογία. Δίνει έκταση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός
και θα διαφωνήσω µε τον κ. Χαλβατζή. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς
είναι πολύ µπερδεµένο. Νοµικά µπορώ να σας πω ότι είµαι προς
την κατεύθυνση την οποία λέτε ότι έχουµε παραχώρηση χρήσης.
Αλλά, πιστέψτε µε, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο το νοµικό καθεστώς,
εάν θέλαµε να µπούµε σε µια αντιδικία µε τον Ερασιτέχνη, εννοώ
ως δήµος, ότι σίγουρα θα είχαµε στη φαρέτρα µας όλα τα όπλα.
Έχει επιχειρήµατα και ο Ερασιτέχνης και εδώ πέρα δίνεται µια
λύση. Είναι σηµαντικό κατά την άποψή µας και η πολιτική βούληση ότι δίνεται και χώρος στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
Λέτε εδώ πέρα κάτι, κύριε Χαλβατζή, το οποίο σε πρώτη φάση
ακούγεται εύλογο. Τι λέτε; Ότι δόθηκαν πενήντα - πενήντα πέντε
στρέµµατα µε διπλασιασµό του συντελεστή. Αυτός ο διπλασιασµός όµως δεν έχει συντελεστή, διότι ο διπλασιασµός ήταν 1,6
και τώρα µε το σχέδιο νόµου που έρχεται είναι 1,2. Και αν τυχόν
δεν γίνει καθόλου αυτή η δράση, προφανώς, δεν τίθεται και θέµα
δωρεάς, διότι ξεκάθαρα δεν υπάρχει πλέον συντελεστής, άρα ο
Δήµος Αθηναίων θα κληθεί να επιστρέψει πίσω έκταση.
Εµείς τι λέµε, λοιπόν; Λέµε ότι η διπλή ανάπλαση, κατά την
άποψή µας, πρέπει να γίνει. Σε αυτήν τη διπλή ανάπλαση προφανώς και πολύ σωστά -συµφωνούµε µαζί σας, κύριε Υπουργέδεν µπορεί ο νόµος να είναι ένα ιδιωτικό συµφωνητικό και να
ρυθµίζει τα πάντα που υπάρχουν. Εναπόκειται στην καλή θέληση
όλων των πλευρών. Τουλάχιστον από τα πρακτικά των συνεννοήσεων που έγιναν στο Δήµο Αθηναίων -που έγιναν και υπό την αιγίδα του κ. Πάγκαλου, αν δεν κάνω λάθος, και µε την κυρία
Υπουργό υπήρχαν συναντήσεις- φαίνεται ότι τα µέρη έχουν βρει,
τέλος πάντων, µία φόρµουλα διαδικασίας να κινηθούν. Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι πρέπει να τρέξει αυτό το πρόγραµµα και να λυθούν
τα θέµατα στο προεδρικό διάταγµα.
Γεννάται όµως ένα θέµα, το οποίο το ακούµε µε προβληµατι-
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σµό. Ποιο είναι το θέµα αυτό; Το θέµα είναι ότι, όπως έχετε συνδέσει τη διαδικασία έκδοσης αδειών, παρουσιάζεται ένα γραφειοκρατικό σύστηµα. Θα έπρεπε, λοιπόν, να πάµε σε µια
κατεύθυνση να διασφαλιστεί η ανασφάλεια του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός τι λέει; Δεν το λέει ευθέως, αλλά το υπονοεί και µε τη διαµαρτυρία. «Είδαµε το
προηγούµενο µε την ΑΕΚ. Τι θα γίνει αν έχει γκρεµιστεί το γήπεδο της λεωφόρου και δεν προχωρήσουν οι διαδικασίες στον
τοµέα Ανάπλασης 2, στο Βοτανικό;». Έρχεται, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ο Ερασιτέχνης και λέει: «Πρώτα θα φτιαχτούν οι εγκαταστάσεις, θα τις παραλάβει ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, θα
πει ότι όλα έγιναν καλά και µετά θα βγει η άδεια κατεδάφισης
στη λεωφόρο». Εκεί προφανώς υπάρχει ένα πρόβληµα, το οποίο
µου το εξηγήσατε και εσείς, κύριε Υπουργέ. Είναι το πρόβληµα
το οποίο αναφέρεται στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Το Συµβούλιο της Επικρατείας, προκειµένου να είναι συµβατό µε την
προστασία του περιβάλλοντος, θέλει µια παράλληλη δράση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Τι λέµε, λοιπόν; Ότι µπορούµε, άπαξ και δοθεί η άδεια για την
οικοδοµή των εγκαταστάσεων στον τοµέα ανάπλασης 2, δηλαδή
των γηπέδων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, να δοθεί η δυνατότητα στο Δήµο Αθηναίων που είναι ενδιαφερόµενος να βγάλει
άδεια κατεδάφισης του γηπέδου της λεωφόρου Αλεξάνδρας,
αλλά αυτή η άδεια κατεδάφισης δεν θα εκτελεστεί, έως ότου
γίνει η παράδοση των αθλητικών εγκαταστάσεων στον Ερασιτέχνη.
Θεωρούµε ότι είναι µια διατύπωση καλύτερη απ’ αυτήν που
έχετε φέρει, διότι διασφαλίζει καλύτερα τον Ερασιτέχνη στην
ανασφάλεια που έχει εγερθεί και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα
µιας όχι τόσο γραφειοκρατικής εκτέλεσης του προγράµµατος.
Είναι κάτι που, κατά την άποψή µου, αν το δουν και οι συνεργάτες σας και εσείς, θα µπορούσαµε να το συζητήσουµε αύριο.
Κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά πρέπει να καταλάβουµε ότι
στην Ελλάδα προφανώς πρέπει και θέλουµε να προστατεύουµε
το περιβάλλον, όµως έχουµε µια διαφορετική αντίληψη µε τους
συναδέλφους της Αριστεράς. Οι συνάδελφοι της Αριστεράς θεωρούν ότι οποιαδήποτε επιχειρηµατική δραστηριότητα συναρτάται µε καταστροφή του περιβάλλοντος.
Εµείς αντιθέτως πιστεύουµε ότι το περιβάλλον προστατεύεται
καλύτερα όταν έχουµε συνάρτηση µε µια κερδοφορία. Δεν φοβόµαστε να το πούµε αυτό. Εµείς πιστεύουµε, δηλαδή, ότι το περιβάλλον έχει καλύτερη αξιοποίηση και αντιµετώπιση όταν
συνδυάζεται και µε µια πηγή κέρδους.
Άκουσα την αξιότιµη συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ που είπε ότι δικαιώθηκαν οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό για ποιο λόγο; Διότι λέγατε ότι γήπεδο χωρίς εµπορικό κέντρο δεν µπορεί να γίνει, ενώ
τώρα κάνετε εµπορικό κέντρο χωρίς γήπεδο. Δεν είναι έτσι ακριβώς.
Και γιατί δεν είναι έτσι; Γιατί αφ’ ενός υπάρχει έκταση του γηπέδου. Θα µου πείτε αυτήν τη στιγµή η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν
είναι σε θέση οικονοµικά -και λόγω της συγκυρίας και λόγω των
οικονοµικών της ΠΑΕ- να το κτίσει. Είναι όµως σηµαντικό ότι
υπάρχει έκταση. Πιστέψτε µε, όταν υπάρχει έκταση και η ΠΑΕ
Παναθηναϊκός δει επιτέλους σοβαρή την πολιτεία να αντιµετωπίζει το θέµα και να κάνει µία ρύθµιση, που έχει καθυστερήσει
λόγω των εµπλοκών που υπήρχαν εδώ και τέσσερα µε πέντε χρόνια, τότε να πει ναι, τώρα µπορούν να βρεθούν λεφτά.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, πιστεύετε ειλικρινά εσείς οι συνάδελφοι της Αριστεράς ότι µπορεί σήµερα ένα γήπεδο να λειτουργήσει χωρίς εµπορική χρήση; Ποιο είναι το συµφέρον να γίνει;
Φέρτε µας ένα γήπεδο στον πλανήτη Γη που δεν συνδέεται µε
εµπορική χρήση. Φέρτε µου και κάποιον που θα κάνει ένα εµπορικό κέντρο και δεν θέλει να έχει δραστηριότητες, προκειµένου
να έχει µεγαλύτερη προσέλευση για να αυξήσει την κερδοφορία.
Άρα, προφανέστατα, για τους πολίτες είναι σηµαντικό να
υπάρξει µια ανάπλαση. Βεβαίως, το λέµε ευθέως ότι αυτή η ανάπλαση, που είναι και περιβαλλοντικά προς τη σωστή κατεύθυνση
και αναπτυξιακά και δίνει θέσεις εργασίας, πρέπει οπωσδήποτε
να συνδέεται και µια επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Είναι πολύ σηµαντικό και για τον Ερασιτέχνη να ξέρουµε ότι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έχει καινούργιες εγκαταστάσεις, έχει µια ασφάλεια ότι δεν θα
έχει γκρεµιστεί το γήπεδο στη λεωφόρο πριν πάει στις άλλες
εγκαταστάσεις για να µπορούν να στεγαστούν και να µη µείνουν
τα τµήµατα του Ερασιτέχνη χωρίς στέγη. Επίσης, είναι σηµαντικό
για τη λεωφόρο Αλεξάνδρας η οποία επιτέλους θα αποκτήσει
έναν πνεύµονα πρασίνου, που δεν είναι καθόλου αµελητέο.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι η διπλή ανάπλαση πρέπει να προχωρήσει. Εµείς θα την ψηφίσουµε όπως και να τη φέρνατε, σας το είχαµε πει αυτό. Υπάρχουν, όµως, οι δυνατότητες που σας θέσαµε,
ώστε αφ’ ενός να απεγκλωβιστεί η εξάρτηση των αδειών όπως
είναι και να δοθεί η δυνατότητα στο Δήµο Αθηναίων να βγάλει
άδεια κατεδάφισης του γηπέδου στη λεωφόρο Αλεξάνδρας,
εφόσον έχει εκδοθεί η άδεια ανέγερσης των εγκαταστάσεων στο
Βοτανικό και παράλληλα να υπάρχει ήδη απ’ αυτήν τη νοµοθετική
πρωτοβουλία η πρόβλεψη ότι η κατεδάφιση του γηπέδου της λεωφόρου Αλεξάνδρας δεν θα γίνει, αν πρώτα δεν στεγαστεί ο
Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός στις νέες εγκαταστάσεις. Είναι µια
ρύθµιση προς τη σωστή κατεύθυνση. Δείτε και αυτές τις παρατηρήσεις που σας είπαµε και θα το συζητήσουµε ξανά αύριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ξέρω πόσο ευχάριστα αισθάνονται πλέον οι Υπουργοί της
Κυβέρνησης να ακούνε τα κραταιά κυβερνητικά κανάλια τώρα,
γιατί εγώ προηγουµένως άκουσα περίπου δύο απ’ αυτά και
έβλεπα µια παρέλαση Βουλευτών του κυβερνητικού κόµµατος,
παλαιών µάλιστα Βουλευτών, δεκάδες εξ αυτών, που οι δηλώσεις τους ήταν κυριολεκτικά καταπέλτης εναντίον του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος. Και όταν λέµε «καταπέλτης», εννοούµε
καταπέλτης!
Ακούτε αυτά τα κανάλια; Είναι σωστά αυτά που λέγονται; Τότε
πρέπει αυτό το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα να το πετάξετε αµέσως, εδώ και τώρα στον κάλαθο των αχρήστων! Εκτός εάν –ας
µου επιτραπεί η φράση- οι Βουλευτές που βγαίνουν µε τέτοιου
είδους δηλώσεις αποδειχθούν «καραγκιόζηδες».
Αυτήν την ώρα η χώρα χρειάζεται µια πολύ µεγάλη ανατροπή.
Είναι η ύστατη ώρα για να κάνει την ανατροπή. Χρειάζεται µια
µεγάλη ανατροπή: να φύγει η τρόικα, να εγκαταλειφθούν τα µνηµονιακά προγράµµατα και οι αντίστοιχες χρηµατοδοτήσεις που
στέλνουν τη χώρα στην καταστροφή, η χώρα να σηκώσει το ανάστηµά της και να απαιτήσει µια εναλλακτική λύση στη χρηµατοδότηση, η οποία να δίνει ανάσα στην ελληνική οικονοµία. Και αν
δεν επιτευχθεί µε επαναδιαπραγµάτευση του χρέους µία τέτοια
εναλλακτική λύση, τότε να προχωρήσει σε ακόµα πιο ριζοσπαστικές λύσεις, οι οποίες θα είναι χίλιες φορές προτιµότερες απ’
αυτήν την καταστροφή, η οποία συντελείται ήδη και µε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα θα γίνει οριστική. Επιτρέψατέ µου αυτήν
την εισαγωγή που έκανα.
Επί του νοµοσχεδίου τώρα. Μιλάµε επί της αρχής του νοµοσχεδίου. Το νοµοσχέδιο αυτό το διάβασα από δω, το διάβασα
από εκεί κι άκουσα πολλά εγκώµια στην Αίθουσα για το νοµοσχέδιο. Επιτρέψτε µου να µην τα συµµεριστώ.
Το νοµοσχέδιο αυτό χωράει τα πάντα µέσα. Μπορεί να πάει
κανείς σε οποιαδήποτε κατεύθυνση: και προς το καλό και προς
το µέτριο και προς το κακό. Είναι ένα «κέλυφος» που τα χωράει
όλα. Εξαρτάται από την πολιτική βούληση. Διότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν περιέχει δεσµεύσεις -συγκεκριµένες δεσµεύσεις και
κατά τοµέα- του τι σηµαίνει προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Πολύ φοβούµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί ως συνήθως, θα είναι ωραίο το
«κουστούµι», αλλά θα συνεχιστούν οι δράσεις που βλέπουµε και
που καταστρέφουν το θαλάσσιο περιβάλλον, στο χώρο της αλιείας, στο χώρο του τουρισµού, στο χώρο της βιοµηχανίας, στο
χώρο των καταπατήσεων, στο χώρο των κατασκευών µέσα στη
θάλασσα, πάνω από τη θάλασσα κ.ο.κ., Τίποτα δεν εµποδίζει το
να συνεχιστεί η ίδια κατάσταση και το νοµοσχέδιο αυτό να γίνει
νόµος του κράτους, αν απουσιάζει φυσικά η πολιτική βούληση.
Η πρώτη γενική παρατήρησή µου, λοιπόν, είναι αυτή.
Η δεύτερη γενική παρατήρησή µου είναι η εξής. Επιτρέψτε
µου να πω ότι υπάρχει ένα θέµα εδώ, τεράστιο θέµα, το οποίο
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δεν είναι µόνο περιβαλλοντικό, αλλά είναι και εθνικό θέµα. Πώς
θα προστατευθεί το θαλάσσιο περιβάλλον στο Αιγαίο, κύριοι της
Κυβέρνησης, όταν τα κυριαρχικά δικαιώµατα στο Αιγαίο αµφισβητούνται και έχουν ρευστοποιηθεί; Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Πείτε ότι υπάρχει µια κυβέρνηση µε καλή πρόθεση. Τι θα
εφαρµόσει όταν πέραν των χωρικών υδάτων των έξι µιλίων, είναι
αµφισβητούµενη από άποψη οριοθέτησης και η υφαλοκρηπίδα,
ενώ την ΑΟΖ την έχετε παραπέµψει στον κάλαθο των αχρήστων;
Άρα το Αιγαίο παραµένει µια απροστάτευτη από την άποψη του
θαλάσσιου περιβάλλοντος περιοχή.
Και εδώ φέρετε εγκληµατικές πολιτικές ευθύνες, διότι –όπως
συνάγεται και από το νοµοσχέδιο αυτό- το Διεθνές Δίκαιο της
Θάλασσας είναι κεντρικό Δίκαιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όµως, εδόθησαν όλα τα εισιτήρια προς την Τουρκία για το ευρωπαϊκό της ταξίδι, χωρίς να τεθεί ο απλούστατος θεµελιώδης
βασικός όρος. Δεν δίνουµε κανένα εισιτήριο από την αρχή, αν
δεν υπογραφεί το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και από την
τουρκική πλευρά. Διότι όλο αυτό που λέτε δεν αγγίζει –εφόσον
δεν το πράττετε και εσείς και η Νέα Δηµοκρατία, οι διαπραγµατεύσεις προχωρούν- τα διαδοχικά στάδια της Τουρκίας και ουδείς εγείρει θέµα για να υπογράψει η Τουρκία το Διεθνές Δίκαιο
της Θάλασσας, όταν το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είναι θεµελιώδες Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαράδεκτο! Απαράδεκτο!
Έτσι, µιλάτε εδώ για προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και µένει σε εκκρεµότητα η πιο θεµελιώδης θαλάσσια περιοχή για την Ελλάδα, ο πνεύµονας της χώρας, το Αιγαίο
Πέλαγος. Θα εγείρετε τέτοιο θέµα; Πρόκειται να θέσετε µια τέτοια προϋπόθεση για τη συνέχιση των ευρωπαϊκών διαπραγµατεύσεων της Τουρκίας; Τι θα γίνει µε το Διεθνές Δίκαιο της
Θάλασσας; Στον κάλαθο των αχρήστων πετάχτηκε;
Να κάνω και µια ερώτηση. Η οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών πώς έχει γίνει; Το Καστελόριζο πού ανήκει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Στην Ελλάδα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ρωτώ, όσον αφορά τις θαλάσσιες περιοχές. Καταλαβαίνετε τι λέω!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Στη σύµβαση για τη Μεσόγειο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, εδώ κάνω µια
ερώτηση και είστε έτοιµοι να απαντήσετε όλοι. Ευχαρίστως,
αλλά απαντάτε σε άλλο θέµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Για την ΑΟΖ
λέτε τώρα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, όχι. Άλλο πράγµα λέω. Λέω
ότι εδώ οριοθετούνται θαλάσσιες περιοχές και εγώ τουλάχιστον
από την ανάγνωση του χάρτη δεν αντελήφθην ποια είναι τα όρια
των θαλάσσιων περιοχών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τα λέει η οδηγία µέσα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Της θάλασσας του Αιγαίου και
της θάλασσας...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ιόνιο, Αιγαίο κ.λπ.. Έχει
έξι περιοχές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, κύριε, το ξέρω, το ξέρω.
Είναι η θάλασσα της Λεβαντίνης.
Σας ρωτώ, λοιπόν, ειλικρινά γιατί δεν κατάλαβα. Το Καστελόριζο στη θάλασσα της Λεβαντίνης ανήκει; Στο Αιγαίο; Πού υπάγεται σε αυτήν τη θαλάσσια οριοθέτηση, µε βάση το νοµοσχέδιό
σας; Νοµίζω ότι η ερώτηση είναι εύλογη και η απάντηση χρήσιµη,
για να καταλάβουµε και εµείς ορισµένα πράγµατα.
Να κάνω και άλλη µια παρατήρηση για το νοµοσχέδιο. Το νοµοσχέδιο έχει δύο µεγάλες εξαιρέσεις από την προστασία του
θαλασσίου περιβάλλοντος –όσο το προστατεύει, εν πάση περιπτώσει- την άµυνα και την εθνική ασφάλεια. Αυτό λέτε εσείς και
εγώ λέω «αίσχος, κύριοι!». Αίσχος! Τι πάει να πει ότι η άµυνα και
η εθνική ασφάλεια εξαιρούνται από την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος; Είναι αίσχος και καθόλου εισαγωγικό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Αν χρειαστεί να φύγει καµµιά τορπίλη, δεν θα το προστατέψουµε!
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε, προφανώς δεν το γνωρίζετε το θέµα, δεν καταλαβαίνετε τη σοβαρότητά του. Δεν καταλαβαίνετε ότι η άµυνα αλλά και η εθνική ασφάλεια –ένας τόσο
γενικός όρος- θα έπρεπε να ήταν πρώτα απ’ όλα οι δραστηριότητες αυτές που προστατεύουν το θαλάσσιο περιβάλλον.
Σας ρωτώ, λοιπόν, γιατί τις εξαιρείτε. Δεν ξέρετε ότι το Αιγαίο
το έχουν ρηµάξει οι στρατιωτικές ασκήσεις, οι βολές µε απεµπλουτισµένο ουράνιο; Γίνονται βολές µε απεµπλουτισµένο ουράνιο ή δεν γίνονται στα στρατιωτικά πεδία; Γίνονται ανεξέλεγκτα µε δράσεις και δραστηριότητες, οι οποίες ρυπαίνουν
αφάνταστα και καταστροφικά και ορισµένες ακτινοβολούν για δισεκατοµµύρια χρόνια;
Δεν ελέγχονται αυτά; Στο όνοµα ποιας αρχής; Ότι είναι η
άµυνα και η εθνική ασφάλεια, άρα εκτός; Δεν υπάρχουν εδώ κανόνες; Δεν υπάρχει πλαίσιο; Δεν υπάρχουν έλεγχοι; Τίποτα;
Εγώ να δεχθώ ότι η ελληνική πλευρά είναι η πιο «περιβαλλοντική» όσον αφορά τα θέµατα άµυνας και εθνικής ασφάλειας. Η
άλλη; Αυτή είναι; Δεν πρέπει εδώ να υπάρχουν κάποιοι κανόνες;
Γιατί τους εξαιρείτε; Εγώ θα έλεγα ότι η ευαισθησία σε θέµατα
άµυνας και εθνικής ασφάλειας θα έπρεπε να θέτει προτεραιότητα σ’ αυτές τις δραστηριότητες την προάσπιση του θαλάσσιου
και όχι µόνο περιβάλλοντος.
Δεν θα αναφερθώ –θα µου δοθεί ίσως η ευκαιρία αύριο- στο
άρθρο 13 για την εξαίρεση του επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος, το οποίο µπορεί να χωρέσει τα πάντα. Και µάλιστα επιτακτικό δηµόσιο συµφέρον µπορεί να θεωρηθούν µεγάλες fast
track επενδύσεις και εκεί να γίνει της µουρλής. «Μπάτε σκύλοι
αλέστε και αλεστικά µη δώσετε» στο όνοµα του επιτακτικού δηµόσιου συµφέροντος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το θέµα της λεγόµενης διπλής ανάπλασης. «Διπλή ανάπλαση», ωραία λέξη! Δεν κατάλαβα, οι ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρείες είναι δηµοσίου συµφέροντος;
Τους χαρίζουµε -στις περισσότερες για να µην πω σε όλες, ίσως
και στις πιο αµαρτωλές- συνεχώς χρέη. Χαρίζονται συνεχώς χρέη
από το δηµόσιο. Είναι κράτος εν κράτη. Διαλύουν και αποσυνθέτουν τα πάντα. Δεν τιµωρείται ποτέ κανένας. Αυτό είναι οι ΠΑΕ.
Και ερχόµαστε να κάνουµε κάθε µορφής και κάθε είδους εξυπηρετήσεις
Εγώ εκλέγοµαι στη Β’ Πειραιά, αλλά δεν είναι πολιτική να κοιτάει κανείς ποιοι σε σταυρώνουν και ποιοι δεν σε σταυρώνουν
και σε ποιους απευθύνεσαι και σε ποιους όχι. Εδώ είχε έρθει µια
πραξικοπηµατική ρύθµιση µε την οποία χαρίστηκε, δόθηκε δωρεάν, το γήπεδο «Καραϊσκάκη» στον Ερασιτέχνη τότε. Άλλη κοροϊδία αυτή, ποιον Ερασιτέχνη; Στην ανώνυµη εταιρεία τα
δίνουµε.
Με συγχωρείτε κύριε, στην «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Α.Ε.», στην «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ε.», εκεί δίνονται. Προκειµένου να τα καλύψουµε, λέµε όλα στον Ερασιτέχνη. Είχε παρθεί πραξικοπηµατικά
η έκταση τότε από την Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων και είχε
δοθεί δωρεάν. Εγώ δεν λέω, να φτιάξει γήπεδο, να κάνει ό,τι
θέλει, να φτιάξουν παλάτια. Κανείς δεν έχει αντίρρηση.
Αλλά δεν µου λέτε, αυτά θα γίνονται µε τις δηµόσιες εκτάσεις
και τις δηµόσιες παραχωρήσεις σε βάρος των φορολογουµένων;
Γι’ αυτό λέω, είναι δηµοσίου συµφέροντος; Είναι ειδικές κατηγορίες; Διότι, αυτή είναι η βαθύτερη ουσία του σηµερινού προβλήµατος που αντιµετωπίζουµε.
Εδώ δεν µιλάω για µια ΠΑΕ. Αυτό που γίνεται µε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός τώρα, έγινε µε την ΠΑΕ Ολυµπιακός. Οι άλλοι πρόφτασαν και γκρέµισαν το γήπεδό τους, γιατί θεώρησαν σίγουρη
τη δωρεά και σε καλό χώρο κιόλας. Έτσι, όµως, δεν µπορεί να
πάει µπροστά η πολιτεία.
Άκουσα προηγουµένως –και ολοκληρώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- συνάδελφο που είπε «καλά, πάρκο εδώ, πάρκο εκεί, πάρκο
παραπέρα, τι θα γίνει; Όλο πάρκα θα ζητάτε εσείς;». Του είπα να
κοιτάξει από ψηλά το Λεκανοπέδιο να δει πόσα πάρκα έχουµε.
Έχουµε αλλεργία µε το φυσικό πράσινο. Οι εξουσίες έχουν αλλεργία µε το φυσικό πράσινο. Χωρίς αυτό, όµως, δεν υπάρχει
ζωή. Η ζωή δεν είναι µόνο το τσιµέντο και το καυσαέριο. Έχει και
ποιότητα η ζωή.
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Και να τον άκουγα αυτό, τον συνάδελφο να έλεγε -εάν είχαµε
δέκα, δεκαπέντε πάρκα στο Λεκανοπέδιο- «πόσα πάρκα θέλετε
ακόµα;», αλλά ούτε ένα δεν υπάρχει. Και συνεχώς η άγρια τσιµεντοποίηση και η κερδοσκοπία µε τη γη συνεχίζεται και καλπάζει. Αυτό είναι το φαινόµενο που ζούµε στο Λεκανοπέδιο. Είναι
ένα φαινόµενο διάλυσης και αποσύνθεσης. Είναι και αντιαναπτυξιακό φαινόµενο.
Για όλους αυτούς τους λόγους -όπως είπε και η εισηγήτριά
µας εµπεριστατωµένα και επιχειρηµατολογηµένα- εµείς θα καταψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θα µπορούσα
να έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Nαι, κύριε Υπουργέ.
Πόσο χρόνο θέλετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θα είµαι σύντοµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορώ, βεβαίως, να παρακολουθήσω τη λογική του
τελευταίου οµιλητή. Δεν ξέρω αν είναι και εύκολο γενικά να τον
παρακολουθήσει κάποιος. Με τον κ. Λαφαζάνη νοµίζω ότι είµαστε περίπου τα ίδια χρόνια στη Βουλή.
Οι Βουλευτές δεν είναι «καραγκιόζηδες», κύριε Λαφαζάνη, που
συµµετέχουν σε µία διαδικασία ανοικτή, δηµοκρατική, µέσα στο
κόµµα τους, στη δυσκολότερη περίοδο της Ελλάδας µετά τον
πόλεµο, όπου µία παράταξη, που απλόχερα ο λαός το Σεπτέµβρη του 2009 της έδωσε πλειοψηφία για να µην καταρρεύσει η
χώρα, για να µην πτωχεύσει και τη διαχειρίζεται ακόµη µε όλες
τις δυσκολίες, µε τα λάθη. Οι Βουλευτές, λοιπόν, οι οποίοι όταν
τελειώνει µία συνεδρίαση οκτώ και δέκα ωρών και βγαίνουν και
λένε τι είπαν και πού διαφωνούν ή πού συµφωνούν δεν είναι «καραγκιόζηδες». «Καραγκιόζηδες» είναι εκείνοι, οι οποίοι σαράντα
χρόνια µετά, έχουν υιοθετήσει την πρακτική της «καρφίτσας»,
των αντισυγκεντρώσεων, των προπηλακισµών. Αυτοί είναι «καραγκιόζηδες». Και λυπάµαι πάρα πολύ που µία παράταξη, που
υποτίθεται ότι είναι κληρονόµος της ΕΔΑ, του Γιάννη του Πασαλίδη και του Ηλιού, αντιγράφει αυτήν την πρακτική. Αυτή η πρακτική δεν έχει προοπτική, δεν έχει µέλλον. Βραχύβιος θα είναι ο
βίος της. Και όσο συντοµότερα το καταλάβετε, τόσο καλύτερα
για σας.
Επειδή υπάρχει ένα προηγούµενο -και το ξέρετε πάρα πολύ
καλά, είναι το προηγούµενο του 1989- που κάνατε την αριστεροδεξιά κυβέρνηση και αφού πέρασε µία δεκαετία, λέγατε «δεν
φταίµε εµείς, αλλά η Εύα», δηλαδή ο Χαρίλαος. Αυτά λέγατε.
Όµως, ήταν αργά. Θα είναι πολύ αργά όταν θα το καταλάβετε
ξανά και θα κάνετε αυτοκριτική για τις πρακτικές της «καρφίτσας».
Όσον αφορά το εµπλουτισµένο ουράνιο και το Αιγαίο, δεν
θέλω να µιλήσω, διότι το θεωρώ τουλάχιστον απαράδεκτο εµείς
να κάνουµε δυσφήµιση της χώρας µας. Αν έχετε κάτι να το καταγγείλετε και να πείτε «αυτό, εκείνο και εκείνος» είτε αφορά το
Πολεµικό Ναυτικό της Ελλάδας, είτε αφορά το στρατό είτε
αφορά το ΝΑΤΟ. Θα θέλαµε να ακούσουµε συγκεκριµένα πράγµατα.
Έρχοµαι επί των παρατηρήσεων των συναδέλφων.
Αγαπητέ, κύριε Σκοπελίτη, κατά προτεραιότητα το Κτηµατολόγιο –αυτό είναι και το νόηµα αυτής της τροπολογίας- θα εξε-
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τάσει τις περιοχές τις προβληµατικές και δεν θα επιβαρυνθεί ο
πολίτης. Άρα στη Λέσβο, όπως και στη Χίο, που είναι προβληµατικές περιοχές, όπως και στη Ζάκυνθο και σε άλλες περιοχές,
αυτό το πράγµα κατά προτεραιότητα θα γίνει χωρίς να επιβαρυνθούν πολίτες. Και πιστεύω ότι µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα αρθεί αυτό το αδιέξοδο, που από λάθη και του
ισχύοντος νόµου -αν θέλετε- αλλά, δυστυχώς και των πρακτικών
που ακολουθήθηκαν, οι πολίτες είναι εγκλωβισµένοι. Ένας µεγάλος αριθµός πολιτών -να µην πω χιλιάδες- είναι εγκλωβισµένοι
και δεν µπορούν ούτε να καταγράψουν σωστά το περιουσιακό
τους στοιχείο, αλλά δεν µπορούν, επίσης, από την άλλη πλευρά
ούτε να µεταβιβάσουν ούτε να πουλήσουν.
Βεβαίως, πρέπει να κατανοήσετε ότι το Κτηµατολόγιο πράγµατι είναι µια πολύ µεγάλη κατάκτηση. Για πρώτη φορά στην
ιστορία –και έρχοµαι σε αυτό που είπε ο συνάδελφος κ. Πλεύρης- θα καταγραφεί η δασική δηµόσια περιουσία, αλλά και η γενικότερη δηµόσια περιουσία για πρώτη φορά. Αυτό δεν θα γίνει
άµεσα. Μέχρι το 2020 αυτό πιστεύουµε ότι θα έχει ολοκληρωθεί.
Ως προς την τροπολογία για τη διπλή ανάπλαση, εµείς, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ερχόµαστε εδώ και µε ένα
νόµο λέµε «αυτό είναι», αφού αυξάνονται κατά εκατό χιλιάδες
τετραγωνικά οι ελεύθεροι χώροι και το πράσινο, µειώνεται κατά
εξήντα έξι χιλιάδες -αυτό στο νόµο του κ. Σουφλιά- µειώνεται στο
1,2 ο συντελεστής δόµησης. Θα έρθει το Συµβούλιο της Επικρατείας και θα πει αν το 1,2 είναι εντάξει, αν πρέπει κάτι άλλο να
γίνει. Αυτό γίνεται από σεβασµό στο Συµβούλιο της Επικρατείας,
γιατί πιστεύουµε ότι µια συντεταγµένη πολιτεία πρέπει να σέβεται τις διακριτές εξουσίες.
Πήρε µια απόφαση. Μάλιστα. Εγώ µπορώ να συµφωνήσω ή να
διαφωνήσω µε αυτά που είπε ο κ. Πλεύρης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Εάν έχετε την καλοσύνη, κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ένα λεπτό
ακόµη.
Μπορεί κάποιος να συµφωνήσει ή να διαφωνήσει στο κατά
πόσο πρέπει να φθάνουµε σε τέτοιες ακραίες περιπτώσεις, αλλά
η ουσία είναι ότι θα είναι ένα άλλο πράγµα από αυτό που είχε
ψηφιστεί το 2006.
Σε τελική ανάλυση, υπάρχει µία αλήθεια. Έχετε πάει τελευταία
να δείτε πώς είναι η κατάσταση εκεί; Και αυτή είναι µία ελάχιστη
παρέµβαση. Είναι ουσιαστικά ούτε το 3% αυτής της ευρύτερης
περιοχής.
Άρα εµείς σεβόµαστε τους θεσµούς και παραπέµπουµε στο
αρµόδιο όργανο, που είναι το Συµβούλιο της Επικρατείας, για να
πάρει την τελική απόφαση. Ήταν υποχρέωσή µας, αφού υπήρχε
νόµος, να έρθουν µε νόµο, αλλιώς θα είχαµε καταθέσει κατευθείαν στο Συµβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο του προεδρικού
διατάγµατος. Πρέπει, όµως, να γίνει έτσι.
Τώρα, αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω
δύο-τρεις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Η µία αφορά στην παράγραφο 9 του νέου άρθρου 19Α’ του
ν.2664/1998, παράγραφος 2 του άρθρου 24, όπως διαµορφώθηκε µετά την επεξεργασία της αρµόδιας επιτροπής. Οι λέξεις
«στην παράγραφο 6» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στην παράγραφο 7» και οι λέξεις «της παραγράφου 7» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «της παραγράφου 8».
Το δίδω για να µοιραστεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική διόρθωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ να διανεµηθεί η προαναφερθείσα νοµοτεχνική διόρθωση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Επίσης, στο
τέλος της αιτιολογικής έκθεσης προστίθενται τα εδάφια ως ακολούθως:
«Ειδικότερα, όσον αφορά στις ρυθµίσεις της παραγράφου 4,
αυτές αποσκοπούν στη διασφάλιση της παράλληλης ανάπλασης
των εν λόγω περιοχών και στην αποτροπή της δηµιουργίας συντελεσµένων πραγµατικών καταστάσεων στην περιοχή ανάπλασης 2 (Βοτανικός), χωρίς να εξασφαλίζεται η ανάπλαση της
περιοχής 1 (Αµπελόκηποι), που συνακόλουθα κατατείνει στη µη
αναβάθµιση της ζωής των κατοίκων της περιοχής των Αµπελοκήπων, αντίθετα από τους σκοπούς της παρούσας ρύθµισης.
Εποµένως οι εν λόγω διατάξεις εξυπηρετούν επιτακτικά το δηµόσιο συµφέρον, που είναι η αναβάθµιση της ποιότητας της
ζωής των κατοίκων και του Βοτανικού και των Αµπελοκήπων και
είναι απολύτως σύµφωνες µε την αρχή της αναλογικότητας.
Συγκεκριµένα, οι όροι της παραγράφου 4 (εξάρτηση της έκδοσης των αδειών από προηγούµενες άδειες ή πραγµατικές καταστάσεις) είναι απολύτως αναγκαίοι για την ικανοποίηση των
σκοπών της παρούσας χωροταξικής και πολεοδοµικής ρύθµισης
και σε καµµία περίπτωση δεν προσβάλλουν ιδιωτικά δικαιώµατα».
Αυτό είναι για την εισηγητική έκθεση. Παρακαλώ να µοιραστεί
επίσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, να κατατεθεί και να διανεµηθεί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Έχει µοιραστεί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Σωστά, έχει
µοιραστεί. Απλώς το διάβασα για την καταγραφή.
Ευχαριστώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ναι, κύριε Λαφαζάνη.
Έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να επιστρέψω απολύτως όλους τους χαρακτηρισµούς και ιδιαίτερα τα περί καρφίτσας στον κ. Σηφουνάκη. Τα
περί καρφίτσας σάς τα επιστρέφω, κύριε Σηφουνάκη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Δυστυχώς,
εσείς την έχετε υιοθετήσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να τη χαίρεστε την καρφίτσα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, µην κάνετε διακοπές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ιστορικά ανήκετε σε µία παράταξη η οποία απέναντι στην Αριστερά έχει κάνει εγκλήµατα.
Μπορώ να αναφερθώ από τα ιδιώνυµα µέχρι και σε εκτελέσεις
κ.λπ..
Εποµένως είστε ο τελευταίος που µπορείτε να απευθύνεστε
στην Αριστερά και να µιλάτε ειδικά για καρφίτσα.
Αν ορισµένοι από εσάς έχουν δυσκολία να κυκλοφορήσουν
στο δρόµο, η οποία δυστυχώς έχει γενικευτεί για πολλούς Βουλευτές, δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σηφουνάκη. Δεν σας φταίει ο
ΣΥΡΙΖΑ.
Παλιότερα, εγώ θυµάµαι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπου κι αν
πήγαιναν, είχαν πολύ καλή υποδοχή, δεν λέω χειροκροτήµατα,
αλλά πολύ καλή υποδοχή. Αν τώρα δεν την έχετε αυτήν την καλή
υποδοχή και η κοινωνία αυθόρµητα αντιδρά, δεν σας φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το να αποδίδετε αυτές τις αποδοκιµασίες από πολίτες στο ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει απλώς το αντιαριστερό σας µένος, την αντιαριστερή σας υστερία, η οποία φθάνει µέχρι το σηµείο να ανακαλύπτει δάκτυλους της Αριστεράς σε αυθόρµητες αντιδράσεις
πολιτών, που δεν τις συµµερίζοµαι πάντοτε, όταν ασκούνται µέσα
από αυτές βίαια χαρακτηριστικά. Αυτή όµως είναι η πραγµατικότητα.
Εποµένως, δείχνει ότι πάτε σε ένα πολύ επικίνδυνο δρόµο για
την ίδια τη δηµοκρατία και τις δηµοκρατικές εξελίξεις, κύριε Σηφουνάκη, όταν απευθύνετε αυτές τις κατηγορίες εναντίον µας.
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Και να σας πω και κάτι το οποίο είναι σηµερινή είδηση. Αύριο
γίνεται στο Δροσάτο του Κιλκίς στρατιωτική άσκηση, µε δυνάµεις
του ελληνικού και του αµερικάνικου στρατού και η οποία έχει ως
στόχο την καταστολή λαϊκών αντιδράσεων.
Ποιοι, λοιπόν, χρησιµοποιούν µεθόδους και προετοιµάζονται
για σχεδιασµούς, οι οποίοι αύριο δεν ξέρουµε πού θα οδηγήσουν
τη χώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώνετε, κύριε
συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Για να µη θυµίσω και το άρθρο του κυριακάτικου «Βήµατος»
το οποίο έφθασε στο σηµείο να µας απειλεί ότι θα επιβληθεί
στρατιωτικός νόµος, επειδή κινδυνεύει η δηµόσια τάξη στην Ελλάδα και θα έχουµε εκτροπή και κατάργηση άρθρων του Συντάγµατος. Και αυτοί είναι φίλοι σας.
Όσον αφορά το ουράνιο, δεν τα βγάζω από το µυαλό µου,
κύριε Σηφουνάκη, εκτός αν δεν παρακολουθείτε τις εξελίξεις. Οι
οβίδες µε απεµπλουτισµένο ουράνιο είναι σύνηθες όπλο που
χρησιµοποιείται και από το Ναυτικό και από την Αεροπορία και
από το Πεζικό, διότι θεωρούνται βλητικά ισχυρά.
Και, δυστυχώς, έχει επιβεβαιωθεί και σε απαντήσεις που έχω
λάβει, χρησιµοποιούνται και στις ασκήσεις οι οποίες γίνονται και
από την Αεροπορία και από το Ναυτικό. Στις ασκήσεις αυτές χρησιµοποιούνται πάρα πολλές µέθοδοι, οι οποίες είναι ανεπίτρεπτες, ιδιαίτερα σε ειρηνικές περιόδους, για το θαλάσσιο
περιβάλλον.
Αυτό που είπα είναι αντί να σπεύδετε να µου λέτε ότι συκοφαντώ και κατηγορώ, να τεθούν πλαίσια, έλεγχοι και κανόνες, όσον
αφορά τη δραστηριότητα και στα θέµατα της άµυνας και της
εθνικής ασφάλειας, που πολύ περισσότερο η εθνική ασφάλεια
περιλαµβάνει τα πάντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας παρακαλώ, κύριε
Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και µου απαντάτε ότι συκοφαντώ; Έλεος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Όπως
είπα, κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν µπορώ να ακολουθώ τέτοιες
πρακτικές. Εγώ επαναλαµβάνω ότι «καραγκιόζηδες» δεν είναι οι
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που συµµετέχουν σε ένα διάλογο...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είπα «καραγκιόζηδες». Είναι
γραµµένα στα Πρακτικά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): «Καραγκιόζηδες» είναι αυτοί που αντιγράφουν τις πρακτικές «καρφίτσα»
και τίποτα παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Υπουργέ,
παρακαλώ. Να ξέρετε ένα πράγµα, θα έκανα παρέµβαση εάν
έλεγε «καραγκιόζηδες».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είπα αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Θα το δείτε στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μάλιστα έκανα
παρατήρηση και είπα ότι το «εισαγωγικά» δεν ακούγεται, ακούγεται µόνο το «καραγκιόζηδες». Να σταµατήσει εδώ η συζήτηση.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής «Θαλάσσια στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος-Εναρµόνιση µε την οδηγία
2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της
αρχής κατά πλειοψηφία.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.05’ λύεται η συνε-
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δρίαση για αύριο ηµέρα Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) νοµοθετική εργασία,
συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: «Θαλάσσια στρατηγική για την προστασία
και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις» και β)
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 62 του Συντάγµατος και 83 του Κανονισµού της Βουλής για τις αιτήσεις
άρσης ασυλίας Βουλευτών, σύµφωνα µε την ειδική ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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