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Πέµπτη 1 Σεπτεµβρίου 2011 (πρωί)
Αθήνα, σήµερα την 1η Σεπτεµβρίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.31’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλό µήνα, καλό φθινόπωρο. Αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 31/8/2011
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΣΑ’ συνεδριάσεώς του της 31ης Αυγούστου 2011 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο των σχεδίων
νόµου:
1. «Κύρωση της Ενδιάµεσης Συµφωνίας Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ της COTE D’ IVOIRE αφενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της αφετέρου».
2. «Κύρωση της Ενδιάµεσης Συµφωνίας ενόψει Συµφωνίας Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και των κρατών µελών της αφενός και του µέρους «Κεντρική
Αφρική» αφετέρου».
3. «Κύρωση της Συµφωνίας Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των κρατών Cariforum αφενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της αφετέρου, µε τις συνηµµένες
σε αυτήν Τελική Πράξη και Κοινές Δηλώσεις»).
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Ιωάννη Λαµπρόπουλο, Βουλευτή Μεσσηνίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία o κ. Κωνσταντίνος Λιαρίκος,υπεύθυνος Περιβαλλοντικών Προγραµµάτων Ηρακλείου καταγγέλλει
τις παράνοµες επεµβάσεις στον ποταµό Αποσελέµη και ζητεί παρεµβάσεις για την προστασία των υγροτόπων και των υγροτοπικών πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
2) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Καρύστου Νοµού
Εύβοιας αιτείται την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών του οδικού δικτύου της εδαφικής περιφέρειας του δήµου του.
3) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Μαντουδίου - Λίµνης Αγίας Άννας Νοµού Εύβοιας αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας
των τοµέων και ειδικοτήτων στο Επαγγελµατικό Λύκειο Μαντουδίου.

4) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Περιφέρεια Αττικής ΤΥΔΚ Αθηνών αιτείται τη µεταφορά των υπηρεσιών των πρώην τεχνικών
υπηρεσιών στις αποκεντρωµένες κρατικές διοικήσεις.
5) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το
Δηµοτικό Συµβούλιο Ξάνθης αιτείται να µη διακοπεί η λειτουργία
της ΑΤΕ ΒΑΝΚ στη Σταυρούπολη.
6) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ιστιαίας - Αιδηψού
Νοµού Εύβοιας αιτείται να χαρακτηρισθεί ο δήµος του ως πυρόπληκτη περιοχή και να αποζηµιωθούν οι πληγέντες των ελαιόδεντρων από την πρόσφατη πυρκαγιά του Ιουλίου.
7) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το
Σωµατείο Δασεργατών Μακεδονίας -Θράκης- Θεσσαλίας αιτείται
τη µη εξαίρεση του κλάδου τους από τη λίστα των βαρέων και
ανθυγιεινών επαγγελµάτων.
8) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Σίφνου επισηµαίνει την
άµεση ανάγκη στελέχωσης του ΠΠΙ Σίφνου.
9) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας αιτείται να εξαιρεθούν οι
πολύτεκνοι δηµόσιοι υπάλληλοι από τις νέες µειώσεις στη µηνιαία µισθοδοσία τους
10) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εργαζόµενοι των α’ και β’ παιδικών
και βρεφονηπιακών σταθµών Ηρακλείου επισηµαίνουν τα λειτουργικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, τα οποία και δηµιουργούν δυσχέρειες για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των
παιδιών, ζητούν προσλήψεις προσωπικού κ.α..
11) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Τοπικός Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας εκφράζει τη δυσαρέσκεια του
για την επιβολή ΦΠΑ 13% στις ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι ΟΕΒ στα µέλη τους.
12) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕ-
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ΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Συλλόγων Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του
Κλάδου Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού ΑΕΙ εκφράζει τη διαµαρτυρία της, γιατί τα µέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού ΑΕΙ
παρά τα αυξηµένα ακαδηµαϊκά τους προσόντα αγωνίζονται δέκα
χρόνια να αποδείξουν ότι το έργο τους δεν είναι εργαστηριακό.
13) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Μετσόβου αιτείται την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση του Δήµου Μετσόβου για την
αντιµετώπιση των κατολισθήσεων στο Μέτσοβο και στο Ανήλιο,
από τις βροχοπτώσεις.
14) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βόλου ζητεί την αξιοποίηση
των αποθηκών του Οργανισµού Λιµένος Βόλου µε τη µακροχρόνια παραχώρηση της χρήσης τους στο δήµο και τη µετατροπή
τους σε χώρο πολιτισµού και ψυχαγωγίας.
15) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού ΑΕΙ καταθέτει τις θέσεις της σχετικά µε το σχέδιο
νόµου για την τριτοβάθµια εκπαίδευση.
16) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βόλου αιτείται την έγκριση
για πρόσληψη επιπλέοντος προσωπικού για τη λειτουργία των
παιδικών σταθµών του δήµου.
17) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων αιτείται την άρση της
µισθολογικής αδικίας των ενστόλων έναντι των δηµοσίων υπαλλήλων και καταθέτει προτάσεις για τη βιωσιµότητα του Μετοχικού Ταµείου Στρατού.
18) Η Βουλευτής Δράµας κ. ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Υλοτόµων Εποπτείας
και Αρµοδιότητας Δασαρχείου Δράµας αιτείται να παραµείνει ο
κλάδος τους στην λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων.
19) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ και
κ. ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Ξάνθης αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας
του καταστήµατος της ΑΤΕ BANK στην Σταυρούπολη Ξάνθης.
20) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Πανελλήνιες Οµοσπονδίες Αστυνοµικών Υπαλλήλων και Αξιωµατικών Αστυνοµίας
αιτούνται την αναγνώριση του επαγγέλµατος τους ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού.
21) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών
Υπαλλήλων Αττικής αιτείται την καταψήφιση της διάταξης περί
αναδροµικών κρατήσεων που προβλέπονται ως ειδική εισφορά
αλληλεγγύης.
22) Οι Βουλευτές, Α’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ, Β’
Πειραιώς κ. ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ) ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ και Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία οι Πανελλήνιες Ενώσεις Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού και Κατωτέρων
Πληρωµάτων Μηχανής Εµπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»
αιτούνται να καταργηθούν οι κυβερνητικές αποφάσεις που καταργούν την ταχυδροµική ατέλεια των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
23) Οι Βουλευτές, Κερκύρας κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑ-
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ΜΠΟΥΣ, Νοµού Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας εκφράζει
τη διαµαρτυρία του για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση του
έργου ολοκλήρωσης του νέου δικαστικού µεγάρου Κέρκυρας.
24) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού - Τεχνικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙ
Ελλάδας προτείνει συγκεκριµένες τροποποιήσεις προτάσεις
αναφορικά µε το άρθρο 79 του νόµου για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.
25) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τµήµα Πλαστικών Τεχνών και
Επιστηµών της Τέχνης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων αιτείται την
ένταξη των πτυχιούχων του σε κλάδο ή κλάδους της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
26) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Τυφλών
αιτείται τον συνυπολογισµό του κόστους της αναπηρίας κατά τον
καθορισµό των κριτηρίων για τον υπολογισµό των προστίµων για
τα αυθαίρετα.
27) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η «WWF ΕΛΛΑΣ» αιτείται την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος του υγρότοπου στην
περιοχή Αποσελέµη Νοµού Ηρακλείου από παράνοµες παρεµβάσεις υποβάθµισής του.
28) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία καταθέτει τις προτάσεις της αναφορικά
µε το σχέδιο νόµου «Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών» του Υπουργείου Παιδείας.
29) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Συντονιστική Επιτροπή Διοριστέων Αδιόριστων Εκπαιδευτικών αιτείται να
πληροφορηθεί για ποιο λόγο το Υπουργείο αρνήθηκε να διορίσει
τους εναποµείναντες εκπαιδευτικούς, ποιος ο αριθµός των διοριστέων για τη φετινή χρονιά και πώς το Υπουργείο σκέπτεται να
καλύψει τα κενά που θα δηµιουργηθούν στα σχολεία.
30) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων καταθέτει τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει και δηλώνει την πραγµατοποίηση ένστολης συγκέντρωσης στη Θεσσαλονίκη, στα εγκαίνια της ΔΕΘ.
31) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ - ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μαντουδίου
- Λίµνης - Αγίας Άννας αιτείται την ανάκληση της απόφασης για
τη διακοπή λειτουργίας κάποιων τοµέων και ειδικοτήτων του σχολείου Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, ΕΠΑΛ Μαντουδίου.
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Μιχαήλ Στρατουδάκης εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την ταλαιπωρία που υπέστη ως
ασθενής για να µεταφερθεί από το νησί Αµοργός στο Νοσοκοµείο Πατρών Άγιος Ανδρέας.
33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σκοπευτικός Αθλητικός Όµιλος
«ΙΕΡΑΞ» εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τη µη χρηµατοδότηση
του πρωταθλήµατος τοξοβολίας.
34) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού - Τεχνικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΒ ’ - 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΠΡΩΙ)

Ελλάδας καταθέτει τις προτάσεις της για τις µεταβατικές διατάξεις του κλάδου ΕΤΠ στο σχέδιο νόµου «Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων».
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Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 17644/08-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Νικολόπουλου Νικόλαου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 25978/ΔΙ/ΟΕ
527/3-8-2011 από τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 17967/14-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Χατζηδάκη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 11403/3-8-
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2011 από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 19497/13-07-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αποστολάτου Βαϊτση (Βάη) δόθηκε µε το υπ αριθµ. 31232/ΕΥΣ
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4031/3-8-2011 από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 1176/29-8-2011 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αθανασίου Χαντάβα προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη µείωση των οργανικών κλινών
του Γενικού Νοσοκοµείου Γρεβενών.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Χαντάβα θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Αηδόνης.
Κύριε Χαντάβα, έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΝΤΑΒΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε, ο Νοµός Γρεβενών διαθέτει
ένα υπερσύγχρονο νοσοκοµείο άρτια εξοπλισµένο και στελεχωµένο. Eίναι το µοναδικό νοσοκοµείο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα
στην Εγνατία Οδό. Λόγω του γεγονότος ότι µπορεί να ανταποκριθεί σε δυνατότητες παροχής υγείας στους διερχόµενους από
την Εγνατία Οδό, όπως και σε ατυχήµατα, συν του γεγονότος ότι
ο νοµός διαθέτει γερασµένο πληθυσµό και το Νοσοκοµείο Γρεβενών καλύπτει και την περιοχή του Βοΐου, είχαν προβλεφθεί αρχικά εκατόν τριάντα τέσσερις οργανικές κλίνες για τα Γρεβενά,
αριθµός δηλαδή µεγαλύτερος απ’ ό,τι προβλέπεται στην Καστοριά και στη Φλώρινα που υπερτερούν πληθυσµιακά.
Πρόσφατα το Υπουργείο σας προέβη σε µία αναδιάρθρωση
των οργανικών κλινών. Το θεωρούµε λογικό. Θα πρέπει οι οργανικές κλίνες να ανταποκρίνονται στις σηµερινές συνθήκες, πλην
όµως υπάρχουν κάποια ανεξήγητα γεγονότα.
Συγκεκριµένα, αν λάβουµε υπ’ όψιν τη µείωση του πληθυσµού
που έχουµε στα Γρεβενά, θα έπρεπε αναλογικά να είναι µειωµένες οι κλίνες και στα άλλα νοσοκοµεία. Δεν το βλέπουµε όµως
αυτό στην Καστοριά. Όλοι οι νοµοί της δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζουν µια µείωση σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής.
Αν λάβουµε υπ’ όψιν την πληρότητα των νοσοκοµείων, τα Γρεβενά παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη πληρότητα. Αυτό λοιπόν δεν
µπορεί να εξηγηθεί και σε συνδυασµό µ’ ένα δηµοσίευµα του
«EΘΝΟΥΣ» στις 14 Αυγούστου που µιλάει για συγχώνευση των
Νοσοκοµείων Γρεβενών και Καστοριάς, όλα αυτά πυροδότησαν
σενάρια ότι η Κυβέρνηση κάνει µία εσκεµµένη υποβάθµιση του
Νοσοκοµείου Γρεβενών. Υπάρχει έντονη σύγχυση, ανησυχία,
προβληµατισµός αλλά και απογοήτευση των κατοίκων ότι η Κυβέρνηση τους αντιµετωπίζει σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Γι’ αυτό θα πρέπει να µας εξηγήσετε και να µας αποσαφηνίσετε τι ακριβώς συνέβη. Για ποιο λόγο τα Γρεβενά υπέστησαν
αυτή τη µεγάλη µείωση των τριαντατεσσάρων κλινών και για ποιο
λόγο δεν συνέβη αυτό στους άλλους νοµούς; Θα πρέπει να µας
πείτε αν η Κυβέρνηση σχεδιάζει συγχώνευση του Νοσοκοµείου
Γρεβενών µε της Καστοριάς και αν προτίθεστε να αποκαταστήσετε αυτή την αδικία σε βάρος του Νοµού Γρεβενών που πιστεύουµε ότι οφείλεται σε λάθος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Χρήστος Αηδόνης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κατ’ αρχάς, κύριε συνάδελφε, θα ξεκινήσω από
την τελευταία λέξη που χρησιµοποιήσατε για να κλείσετε την τοποθέτησή σας. Έχει να κάνει µε το αν η Κυβέρνηση σχεδιάζει
συγχώνευση του Νοσοκοµείου των Γρεβενών µε της Καστοριάς.
Η Κυβέρνηση δεν σχεδιάζει καµµία συγχώνευση κανενός νοσοκοµείου. Η Κυβέρνηση εκείνο που σχεδιάζει είναι η συνένωση
των δυνάµεων στο χώρο της υγείας. Ήσασταν σ’ αυτή την Αίθουσα και το προηγούµενο διάστηµα. Εφόσον άνοιξε και ο διάλογος και η συζήτηση για το ποιες είναι πραγµατικά οι προθέσεις
µας είχαµε ακούσει µια σειρά από τερατολογίες ότι, δηλαδή, θα
κλείσουµε νοσοκοµεία, ότι θα καταστρέψουµε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Εκείνο που τελικά είδαµε µ’ αυτή την παρέµβασή
µας είναι ότι ουσιαστικά είναι µια παρέµβαση αναβάθµισής του.

16087

Η βασική µας πολιτική στόχευση κινείται πάνω σε δυο άξονες.
Ο πρώτος είναι να αναβαθµίσουµε την παροχή υγείας, να εξορθολογήσουµε τις δαπάνες και φυσικά να εξορθολογήσουµε και
το ανθρώπινο δυναµικό κερδίζοντας έτσι το ΕΣΥ.
Άρα, λοιπόν, οι όποιες φωνές ακούστηκαν στην περιοχή σας
από διάφορους τοπικούς παράγοντες οι οποίοι στη λογική της
κινδυνολογίας για άλλη µια φορά προσπάθησαν να επενδύσουν
πάνω σ’ αυτό, θα ήθελα να δηλώσω σ’ αυτή την Αίθουσα ότι είναι
φωνές που δεν έχουν σχέση µε την πραγµατικότητα.
Δεν συγχωνεύουµε λοιπόν κανένα νοσοκοµείο. Δεν συγχωνεύουµε το Νοσοκοµείο των Γρεβενών µε την Καστοριά και αυτό
είναι κάτι που είναι ρητό και κατηγορηµατικό.
Από εκεί και πέρα σε σχέση µε το νοσοκοµείο των Γρεβενών
οι ανεπτυγµένες κλίνες που υπήρχαν στο νοσοκοµείο ήταν ενενήντα τρεις. Αυτό που προβλέπεται µε το νέο σχεδιασµό και την
υπουργική απόφαση η οποία οριοθέτησε τα δεδοµένα, είναι οι
ενενήντα πέντε υφιστάµενες κλίνες συν επτά µονάδες τεχνητού
νεφρού. Άρα, λοιπόν, το νούµερο εκατό ουσιαστικά έρχεται να
δηλώσει ότι υπάρχει µια οριακή αύξηση µε αυτό που πραγµατικά
υπήρχε. Όχι µε το τι υπήρχε στα χαρτιά. Γιατί είναι αλήθεια ότι
υπήρχε µια κατανοµή, η οποία δυστυχώς ανταποκρινόταν µόνο
σε νούµερα, πουθενά αλλού και όχι στην πραγµατικότητα. Η
πραγµατικότητα, λοιπόν, λέει ότι έχουµε µια οριακή αύξηση.
Επίσης, η πρόθεσή µας είναι να ενισχύσουµε αυτή τη µονάδα
υγείας η οποία έχει και µια ιδιοµορφία γιατί βρίσκεται πάνω στην
Εγνατία Οδό. Και αυτό το κάνουµε αυξάνοντας τη νέα τεχνολογία, ενισχύοντάς το µε αξονικό τοµογράφο, όπως επίσης και µε
την ίδρυση νέου ψυχιατρικού τµήµατος και µε µονάδα θεραπείας
εξαρτηµένων ατόµων. Άρα, λοιπόν, η πρότασή µας είναι µια πρόταση που λέει ότι αναβαθµίζουµε αυτή τη µονάδα υγείας. Γνωρίζουµε την ιδιαιτερότητα του νοσοκοµείου, καθώς βρίσκεται
πάνω στην Εγνατία Οδό.
Έχουµε τα δεδοµένα και τα στοιχεία και βλέπουµε πραγµατικά
ότι υπήρξε µια τεράστια αύξηση του αριθµού των ασθενών το τελευταίο διάστηµα. Είναι το µοναδικό νοσοκοµείο στη βόρεια Ελλάδα που εµφανίζει αυτή την αύξηση. Μέσα στην υπουργική
απόφαση -ξέρετε και εσείς πολύ καλά- εκείνο που οριοθετείται
αποκλειστικά και µόνο είναι ο συνολικός αριθµός των κλινών. Με
την τροποποίηση των οργανισµών, εκ των πραγµάτων έχουµε πει
ότι µε τα δεδοµένα που θα λάβουµε θα υπάρξουν και αλλαγές
στον αριθµό των κλινών. Αυτά είναι τα δεδοµένα, λοιπόν.
Όποιοι τώρα έχουν φροντίσει µέσα από δηµοσιεύµατα, όπως
έχετε αναφέρει, να σπείρουν τον πανικό και να προσπαθήσουν
να πείσουν τις τοπικές κοινωνίες ότι η Κυβέρνηση έχει άλλες
προθέσεις, δυστυχώς το µόνο που κάνουν είναι να ακυρώνονται
οι ίδιοι, γιατί η πράξη έχει αποδείξει άλλα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής, κ. Χαντάβας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΝΤΑΒΑΣ: Κύριε Υπουργέ, ήσασταν σαφής και
σας ευχαριστώ γι’ αυτό.
Θα πρέπει να µάθουν και οι πολίτες –εγώ το ήξερα βέβαιαότι δεν προβλέπεται καµµία συγχώνευση των Νοσοκοµείων Καστοριάς ή Γρεβενών και δεν πρέπει να ανησυχούν. Χαίροµαι που
ανεβάσατε τις ανεπτυγµένες κλίνες.
Επιµένω όµως και πάλι στον αριθµό των οργανικών κλινών. Θα
πρέπει και αυτό, άσχετα αν έχει ή δεν έχει ουσία, ακόµα και για
λόγους εντυπώσεων να το επανεξετάσετε. Και χαίροµαι που είπατε ότι θα το επανεξετάσετε στο πλαίσιο της σύστασης των
νέων οργανισµών. Ίσως δε λάβατε υπ’ όψιν σας ότι εξυπηρετεί
το Νοσοκοµείο Γρεβενών και την περιοχή Βοΐου ή και άλλους παράγοντες. Γι’ αυτό επιµένω ότι θα πρέπει να το δείτε αυτό,
άσχετα αν έχει σχέση µε τις επικείµενες συγχωνεύσεις ή όχι.
Γνωρίζουµε ότι το νοσοκοµείο µένει ανεξάρτητο µε ανεξάρτητη
διοίκηση. Θα πρέπει όµως να το δείτε στο πλαίσιο της σύστασης
του νέου οργανισµού.
Πιστεύω και εγώ και συµφωνώ µαζί σας ότι πολλά δηµοσιεύµατα πολλές φορές ενσπείρουν τον πανικό και αυτό είχε ως αποτέλεσµα σε µια πρόσφατη συνέντευξη του Δηµάρχου Γρεβενών
να µιλήσει για παράγοντες, µεθοδεύσεις και για επικείµενες κινητοποιήσεις. Και αυτό αναφέρεται φυσικά µόνο σε δηµοσίευµα
µιας εφηµερίδας. Θα πρέπει να το διευκρινίσετε και επαναλάβετε
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ξανά στη δευτερολογία σας ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση από
την Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός, κ. Αηδόνης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κύριε συνάδελφε, στην απόφαση που υπογράφει
ο κ. Λοβέρδος στην τελευταία σελίδα –και το διαβάζω για να
ακούσει η τοπική κοινωνία και οι πολιτικοί παράγοντες οι οποίοι
ασκούν την όποια κριτική- αναφέρεται πάρα πολύ συγκεκριµένα
ότι «ο αριθµός των οργανικών κλινών των νοσοκοµείων του ΕΣΥ
διαµορφώνεται σε τριάντα έξι χιλιάδες τριάντα πέντε κλίνες από
σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα τρεις µε αντίστοιχες
τροποποιήσεις των οργανισµών τους που θα εκδοθούν σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις ως 31/12/2011». Άρα, λοιπόν, αυτή η
τελευταία παράγραφος της υπουργικής απόφασης έρχεται να
επιβεβαιώσει αυτό το οποίο πριν από λίγο είπα ότι µε την τροποποίηση των οργανισµών θα επανεξεταστούν δεδοµένα που έχουν
να κάνουν µε οριακές, φυσικά, µεταβολές που αφορούν µονάδες
υγείας και συγκεκριµένα νοσοκοµεία, όπως είναι και τα Γρεβενά.
Υπάρχουν δυο θέµατα τα οποία εκ των πραγµάτων αυτοί που
θέλουν να διαµορφώσουν άλλη άποψη πολύ εύκολα µπορούν να
τα χρησιµοποιήσουν και να σπεκουλάρουν.
Εµείς λέµε, λοιπόν, επιστηµονική συνεργασία. Μπορεί ο Δήµαρχος Γρεβενών την επιστηµονική συνεργασία να την αντιλαµβάνεται ως συγχώνευση. Το να κάνουν κοινά συνέδρια, κοινά
σεµινάρια δυο νοσοκοµεία δεν νοµίζω ότι είναι κακό. Είναι απαραίτητο. Είναι αναγκαίο. Είναι δυο όµορες περιοχές, είναι περιοχές που βρίσκονται σε ένα συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο και
εκ των πραγµάτων η συνεργασία είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει. Το να υπάρχει λοιπόν συνεργασία πάνω σε επιστηµονικά
πεδία είναι κάτι που επιδιώκουµε και επιθυµούµε. Πάνω σ’ αυτό
το πλαίσιο λοιπόν, ορίζεται η επιστηµονική συνεργασία.
Από εκεί και πέρα, το να υπάρχει συνεργασία µεταξύ των µονάδων υγείας για να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν και µια σειρά
άλλα θέµατά τους είναι κάτι που επιτέλους πρέπει να συνειδητοποιήσουµε. Και για να το συνειδητοποιήσουµε πρέπει εδώ οι
πολιτικές φωνές να είναι πάρα πολύ καθαρές και συγκεκριµένες.
Μέχρι χθες το ΕΣΥ ήταν δοµηµένο πάνω σε µια κατασπατάληση του ανθρώπινου δυναµικού του. Πρέπει αυτές οι φωνές
που βγαίνουν από εδώ µέσα να είναι φωνές που θα µεταφέρουν
το µήνυµα ότι ναι, έχουµε ανάγκη του εξορθολογισµού του ανθρώπινου δυναµικού και αυτό θα προκύψει µέσα από συνεργασίες.
Κάναµε σήµερα ένα πρώτο βήµα µε τις συνενώσεις στις διοικήσεις των νοσοκοµείων και µε όλες αυτές τις αλλαγές. Κατά την
άποψή µου θα κάνουµε και µεγαλύτερα στο µέλλον. Είναι απαραίτητο να γίνουν ακόµα µεγαλύτερα βήµατα στο µέλλον για να
µπορέσουν να αντιµετωπιστούν προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε την παροχή της υγείας. Αυτός που δέχεται το αγαθό της
υγείας είναι ο άνθρωπος και πάνω σ’ αυτό πρέπει να στοχεύσουµε. Και οι αλλαγές που έχουµε κάνει στο συγκεκριµένο χώρο
µιλώντας, επαναλαµβάνω, για συνενώσεις δυνάµεων στο χώρο
της υγείας είναι αλλαγές οι οποίες στοχεύουν σ’ αυτή την κατεύθυνση.
Πάνω σ’ αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, έχουµε κινηθεί το προηγούµενο διάστηµα. Θεωρώ προσωπικά ότι έχουµε πείσει την κοινωνία. Η κοινωνία έχει αντιληφθεί πραγµατικά ότι στο χώρο της
υγείας η Κυβέρνηση κάνει µια τεράστια προσπάθεια και έχει πετύχει πάρα πολλά θέµατα. Το βασικό ζήτηµα έχει να κάνει µε όλη
αυτή την τεράστια κατασπατάληση που παρακολουθούµε, όπου
κλείνουν οι στρόφιγγες. Και αυτό µεταφέρεται σε πραγµατικές
ανάγκες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Θα αναφέρω ένα τελευταίο παράδειγµα και θα κλείσω, κυρία Πρόεδρε.
Πραγµατοποιήσαµε πρόσφατα την πρώτη ηλεκτρονική δηµοπρασία όπου φάρµακο αξίας 1,5 εκατοµµυρίου ευρώ το προµηθευτήκαµε 222.000. Καταλαβαίνετε ότι αν ακολουθήσουν
ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί που αφορούν 800.000 ευρώ για τι
οφέλη µιλάµε. Άρα, εδώ έχουµε µια πολιτική που απαντά στα
προβλήµατα και θα ήθελα να πω ότι αυτοί που ανησυχούν µε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σκοπιµότητα είναι εκείνοι που ουσιαστικά κλείνονται πίσω από
το κέλυφός τους γιατί δε θέλουν να γίνει τίποτα.
Ας µην ανησυχούν πάρα πολύ στα µέρη σας κάποιοι άνθρωποι.
Ας παρακολουθήσουν την πραγµατικότητα και πάνω σ’ αυτή να
µας κρίνουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεχίζουµε µε την τέταρτη υπ’ αριθµόν 1182/29-8-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ουρανίας
Παπανδρέου-Παπαδάκη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αύξηση των κρουσµάτων του
ιού AIDS/HIV στην Ελλάδα.
Κυρία Παπαδάκη, έχετε το λόγο για να µας παρουσιάσετε την
επίκαιρη ερώτησή σας σε δυο λεπτά.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επανέρχοµαι σήµερα µε την επίκαιρη ερώτησή
µου, καταθέτοντας συγχρόνως και σαν γιατρός τη µεγάλη αγωνία και ανησυχία µου στο καυτό θέµα της κατακόρυφης κυριολεκτικά αύξησης, όπως αυτή καταγράφεται από τα επίσηµα
στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, των λοιµωδών µεταδοτικών νοσηµάτων
που πολλά απ’ αυτά ευτυχώς τα είχαµε ξεχάσει. Τα ξαναθυµόµαστε, όµως, τώρα µε αιχµή του δόρατος τη λοίµωξη µε τον ιό
HIV, τον ιό του AIDS δηλαδή και την αστρονοµική αύξηση της
τάξης του 580%.
Αυτό είναι το νούµερο που καταγράφει το ΚΕΕΛΠΝΟ, κύριε
Υπουργέ. Πιστεύω ότι το γνωρίζετε.
Αυτό το ποσοστό αφορά κυρίως του οροθετικούς. Και το αποτέλεσµα είναι να έχουµε αύξηση και των οροθετικών, που είναι
οι φορείς της νόσου, αλλά και των ασθενούντων από AIDS.
Έχουµε αύξηση της φυµατίωσης. Τα νούµερα µιλάνε για επταπλασιασµό µέχρι και δεκαπλασιασµό των ποσοστών της φυµατίωσης στη χώρα µας µε το µεγαλύτερο ποσοστό, το 30% µε
40%, να αφορά αλλοδαπούς.
Έχουµε αύξηση στα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα,
όπως είναι η σύφιλης και η γονόρροια, η ηπατίτιδα B και C.
Επίσης, υπάρχουν κρούσµατα ψώρας, που δυστυχώς είναι ανθεκτική και στα συνηθισµένα φάρµακα, όπως ενηµερώθηκα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Προσφάτως είχαµε περιστατικά ελονοσίας στην Πελοπόννησο. Εκεί, όπως ξέρετε, ζουν περίπου δυόµισι χιλιάδες Πακιστανοί, απ’ όπου µεταδόθηκε η συγκεκριµένη ασθένεια.
Ακόµη, έχουµε περίεργες µορφές γαστρεντερίτιδας, που δεν
αποκλείουν ακόµη και τη χολέρα στη χώρα µας.
Αντιλαµβάνεστε, µε όλα αυτά που έχω αναφέρει, ότι αυτή η
κατακόρυφη αύξηση αποτελεί στην κυριολεξία µία υγειονοµική
βόµβα που αφορά όχι µόνο την υγεία των πολιτών, αλλά και την
οικονοµία της υγείας σε αυτή την τόσο δύσκολη οικονοµική συγκυρία που βρίσκεται η χώρα µας, κυρίως από την ανεξέλεγκτη
αύξηση µεταναστών και λαθροµεταναστών γιατί αποδεδειγµένα,
µε όλα τα ελληνικά αλλά και τα διεθνή στοιχεία, είναι η κύρια
πηγή µετάδοσης όλων αυτών των νοσηµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρία Παπανδρέου,
πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κύριε Υπουργέ,
κρούω τον κώδωνα του κινδύνου. Χτυπάµε καµπάνες κινδύνου
και συναγερµού, γιατί για εµάς το θέµα δεν είναι µόνο ιατρικό,
δεν είναι µόνο ελληνικό. Είναι θέµα ευρωπαϊκό, αν θέλετε και της
παγκόσµιας υγείας. Νοµίζουµε, δηλαδή, ότι πρέπει εσείς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχετε και τη δευτερολογία σας.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Τελειώνω, κυρία
Πρόεδρε.
...σαν Υπουργείο, να αναλάβετε άµεση και επείγουσα πολιτική
παρέµβαση διευθέτησης του προβλήµατος.
Στη δευτερολογία µου θα αναφερθώ στις προτάσεις µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε την κ.
Παπανδρέου.
Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Χρήστος Αηδόνης έχει το λόγο.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Παπανδρέου, η φωνή σας στο συγκεκριµένο ζήτηµα
είναι µία φωνή που βοηθάει την προσπάθεια της Κυβέρνησης.
Και βοηθάει την προσπάθειά µας, γιατί όντως υπάρχει ένα τεράστιο πρόβληµα. Είναι αυτό που αποκαλέσατε πάρα πολύ χαρακτηριστικά «υγειονοµική βόµβα». Ναι, υπάρχει. Βρίσκεται δίπλα
µας κι έχει δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα.
Για να ενισχύσω τα επιχειρήµατά σας στο κοµµάτι αυτό για το
ποια είναι η πραγµατική κατάσταση, θα ήθελα λίγο να αναφέρω
στην Ολοµέλεια ότι υπάρχει µία τεράστια έκρηξη σε όλα αυτά τα
οποία έχετε πει.
Εκείνο το οποίο είχαµε δει το προηγούµενο διάστηµα από τις
έρευνες και τις µελέτες οι οποίες είχαν γίνει, είναι ότι η επιδηµία
του AIDS ήταν επικεντρωµένη στους άντρες που έχουν σεξουαλικές επαφές µε άλλους άντρες και ότι η µετάδοση µεταξύ ετεροφυλικής σεξουαλικής επαφής ακολουθούσε σε χαµηλά
ποσοστά. Σε πολύ χαµηλά ποσοστά, επίσης, ήταν τα άτοµα που
χρησιµοποιούν εξαρτώµενες ουσίες.
Σήµερα αυτή η εικόνα δυστυχώς έχει αντιστραφεί. Κι έχει αντιστραφεί σε τέτοιο βαθµό που δεν αρκεί απλά η ανησυχία κανενός. Χρειάζεται σίγουρα να υπάρχουν δράσεις, για να
µπορέσουµε να φέρουµε και αποτελέσµατα.
Συγκεκριµένα το πρώτο τετράµηνο του 2011 προκύπτουν τριακόσια έξι νέα περιστατικά λοίµωξης από AIDS. Το 2009 και το
2010 τα περιστατικά ήταν εκατόν ενενήντα έξι, εκατόν ενενήντα
επτά. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι µιλάµε για διπλασιασµό των
κρουσµάτων. Και αυτό χτυπάει µία τεράστια καµπάνα.
Δυστυχώς, είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστηµα και γιατί
υπάρχουν έντονες εισροές µεταναστευτικών κυµάτων, αλλά και
γιατί υπάρχει ανεξέλεγκτη πορνεία, υπάρχει µία βόµβα η οποία
µπορεί τον κάθε υγιή άνθρωπο από εµάς να τον φέρει, όταν και
εφόσον δεν συνειδητοποιήσει την πραγµατικότητα, απέναντι
στον κίνδυνο.
Πρέπει, λοιπόν, να αντιληφθούµε όλοι ποια είναι η πραγµατικότητα. Πρέπει να υπάρξουν φωνές για να καταλάβει ο κόσµος
ότι πρέπει να παίρνει µέτρα προφύλαξης. Το θέµα του AIDS και
των υπόλοιπων νόσων, στις οποίες δυστυχώς βλέπω να υπάρχει
µία τεράστια έξαρση, δεν είναι κάτι το οποίο έχει χαθεί από γύρω
µας ως πρόβληµα. Υπάρχει δίπλα µας. Υπάρχει σε τεράστια
ένταση.
Εκείνο το οποίο παρατηρούµε είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ µεγάλη αύξηση των περιστατικών, ιδιαίτερα σε χρήστες εξαρτηµένων ουσιών. Το ποσοστό που καταλαµβάνουν αυτά τα άτοµα
είναι της τάξης του 15%. Ενώ τα περιστατικά, δηλαδή, ήταν ένα,
δύο, τώρα έχουµε σαράντα έξι.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι πρέπει εδώ να αναδείξουµε το
θέµα. Και παράλληλα, µε τις πολιτικές τις οποίες ασκούµε κι
έχουν να κάνουν µε τις πολιτικές δράσεις µέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ
που αφορούν την ευαισθητοποίηση, την ενηµέρωση και την εκπαίδευση, πρέπει να αντιµετωπίσουµε ένα τεράστιο θέµα το
οποίο δηµιουργεί πάρα πολύ µεγάλα προβλήµατα.
Στη δευτερολογία µου επιφυλάσσοµαι να αναφέρω και κάποια
άλλα θέµατα, τα οποία φαντάζοµαι ότι θα µπορέσουν να βοηθήσουν και τη δηµόσια συζήτηση, αλλά και το κοµµάτι της προσπάθειας να αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η ερωτώσα Βουλευτής κ. Παπανδρέου.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τα στοιχεία που ήδη αναφέρατε είναι γνωστά.
Είναι τα επίσηµα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ. Για εµένα είναι και ανησυχητικά και επικίνδυνα. Και θα ήθελα να πω ότι και για έναν µαχόµενο, µέχρι πριν από ένα χρόνο γιατρό είναι και ιδιαιτέρως
καταθλιπτικά, κύριε Υπουργέ, για τη χώρα µας.
Τα κρούσµατα του AIDS µεταξύ των χρηστών ενδοφλεβίων ουσιών έχουν αυξηθεί κατά 580%. Το 20% µε 30% -ίσως και περισσότερο- των νέων µολύνσεων της νόσου αφορά µετανάστες.
Ανάλογο είναι και το ποσοστό στη φυµατίωση. Και αναφέροµαι
στη φυµατίωση επειδή και αυτή έχει µία ανοδική πορεία.
Όταν, δε, κύριε Υπουργέ, αναλογιστούµε πως το 1/10 του ελ-
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ληνικού πληθυσµού αποτελούν πλέον αυτοί οι άνθρωποι, οι
οποίοι έρχονται στις χώρες τις ευρωπαϊκές για µία καλύτερη
ζωή, αντιλαµβάνεστε πόσο εκρηκτικό είναι το πρόβληµα για τη
χώρα µας. Δυστυχώς, οι λαθροµετανάστες και οι µετακινούµενοι
πληθυσµοί αποτελούν έναν υγειονοµικό κίνδυνο, γιατί δυστυχώς
προέρχονται από χώρες στην υποσαχάρια περιοχή. Ένας στους
δύο ανθρώπους είναι φορείς του AIDS. Αντιλαµβάνεστε τι γίνεται
όταν αυτοί έρχονται στη χώρα µας.
Σε ασιατικές χώρες η φυµατίωση αποδεκατίζει πληθυσµούς.
Στο Πακιστάν ενδηµεί η ελονοσία και η χολέρα.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν από
την πατρίδα τους άρρωστοι ή είναι φορείς και µεταδίδουν χωρίς
να το θέλουν ή από άγνοια ή και ηθεληµένα καµµιά φορά –δεν
ξέρω, δεν θα υπεισέλθω στις αιτίες- την αρρώστια τους.
Νοµίζουµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό δεν αποτελεί
πλέον µόνο ελληνικό θέµα. Πρόκειται για ευρωπαϊκό θέµα.
Εµείς θέλουµε να κάνουµε δύο συγκεκριµένες προτάσεις πιεστικά, αν θέλετε, και προς την Κυβέρνηση και προς τον Υπουργό
Υγείας. Να ξεκαθαρίσω, όµως, πρώτα ότι εµείς δεχόµαστε πως
κάνετε και σαν Υπουργείο µεγάλες προσπάθειες µέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ, µέσω των δηµοσίων φορέων υγείας κλπ. Δεν επαρκούν,
όµως, αυτές οι προσπάθειες, κύριε Υπουργέ, µε όλη την καλή
σας διάθεση και µε όλη την καλή διάθεση των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού και όλων των ανθρώπων που δουλεύουν
σε αυτές τις µονάδες και κάνουν όντως υπεράνθρωπες προσπάθειες.
Προτείνουµε, λοιπόν, να δηµιουργηθεί στην κυριολεξία άµεσα
µια FRONTEX -σαν αυτήν που έχουµε πάνω στα σύνορα- προάσπισης της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών και βεβαίως των Ελλήνων, γιατί η κατάσταση στα σύνορά µας είναι γνωστή. Αυτή,
λοιπόν, είναι η µια µας πρόταση.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πριν από πολύ λίγο
καιρό κυρώσαµε εδώ στη Βουλή το Διεθνή Υγειονοµικό Κώδικα
της Παγκοσµίου Οργάνωσης Υγείας. Θυµάστε ότι εµείς πάντοτε
σ’ αυτά τα θέµατα είµαστε θετικοί, αλλά είχα τότε εκφράσει έναν
ενδοιασµό, εάν κυρώνουµε απλώς για να κυρώσουµε λόγω των
διεθνών µας υποχρεώσεων ή αν κυρώνουµε και ζητούµε και
εµείς σαν Ελλάδα, σαν πατρίδα, σαν χώρα να ωφεληθούµε από
αυτές τις κυρώσεις.
Ζητώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ -και σας παρακαλώ πάρα πολύ
να το δείτε άµεσα- την ενεργοποίηση των άρθρων 12, 13, 21 και
31 του Διεθνούς Υγειονοµικού Κανονισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε µε την
πρότασή σας, κυρία Παπανδρέου. Έχει τελειώσει ο χρόνος σας.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ζητώ να έρθετε σε
άµεση συνεργασία µε τον Πρόεδρο της Παγκοσµίου Οργάνωσης
Υγείας, σε συνεργασία βεβαίως µε τις δικές µας τις δοµές, γιατί
εµείς µόνο έτσι νοµίζουµε ότι θα µπορέσουµε συνολικά,
διεθνοποιώντας το πρόβληµα µας, που δεν είναι µόνο ελληνικό,
να αντιµετωπίσουµε αυτό το θέµα.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αηδόνης, έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κυρία Παπανδρέου, δεν µπορώ να διαφωνήσω
µαζί σας, γιατί αυτά τα οποία θέτετε είναι θέµατα, τα οποία τα
έχουµε συζητήσει αρκετές φορές στην επιτροπή και είναι
αλήθεια ότι στη χώρα µας υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβληµα,
όπως και εσείς αναφέρατε, λόγω των µεγάλων ροών, οι οποίες
υπάρχουν τα τελευταία χρόνια και λόγω της αδυναµίας ελέγχου,
µιας και υπάρχουν παράνοµα µεταναστευτικά κύµατα, έτσι ώστε
εκ των πραγµάτων δεν µπορούµε να ελέγξουµε τα θέµατα υγείας
και να δώσουµε πραγµατικά προστασία σ’ αυτούς τους
ανθρώπους.
Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστηµα στη χώρα µας έχουν
ξαναγεννηθεί ασθένειες, οι οποίες είχαν εξαφανιστεί. Αυτό είναι
κάτι το οποίο υπάρχει και αποτυπώνεται από τα στοιχεία, τα
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οποία έχουµε, από τις µονάδες υγείας µας και φυσικά και από
την προσπάθεια που καταβάλλει το ΚΕΕΛΠΝΟ για να µπορέσει
να µας δώσει εµπεριστατωµένα στοιχεία πάνω στα οποία να
έχουµε χρήσιµα συµπεράσµατα.
Αυτή η φωνή, λοιπόν, την οποία ορθώσατε σήµερα, είναι µια
φωνή την οποία ουσιαστικά συνεχώς και εµείς από την πλευρά
µας την καταθέτουµε. Μάλιστα ο Υπουργός, ο κ. Λοβέρδος, έχει
κάνει µε τον πλέον εµφανή τρόπο γνωστή την ανάγκη να υπάρξει
µια υγειονοµική θωράκιση της χώρας. Αυτό που είπατε
υγειονοµική FRONTEX, είναι κάτι το οποίο το έχει αναφέρει πριν
από κάποιους µήνες -όταν και εφόσον συναντήθηκε µε τον
οµόλογο του Υπουργό Υγείας της Βουλγαρίας στον Έβρο- στους
ευρωπαϊκούς µας εταίρους, δηλαδή ότι αυτό το θέµα δεν είναι
ελληνικό, είναι ένα θέµα ευρωπαϊκό, άρα πρέπει να υπάρχει ένα
νέο πλαίσιο πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο
υγειονοµικά θα θωρακίσει την Ευρώπη.
Ως τέτοιο θέµα το αντιµετωπίζουµε εµείς. Ως τέτοιο θέµα
θέλουµε να το αναδείξουµε. Είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση αυτήν τη στιγµή δεν έχει αντιληφθεί τα πραγµατικά
µεγέθη ενός µεγάλου προβλήµατος, το οποίο αντιµετωπίζει η
χώρα. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό που σ’ αυτήν την προσπάθειά
µας σάς έχουµε δίπλα και υποστηρίζετε πραγµατικά πολιτικές,
οι οποίες έχουν σαν σκοπό και στόχο να αντιµετωπίσουν αυτό το
πρόβληµα.
Τώρα σε σχέση µε το δεύτερο θέµα που θίξατε στη
δευτερολογία σας και αφορά την κύρωση ενός διεθνούς
κανονισµού που έχει να κάνει µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό
Υγείας είναι αλήθεια -και τη συζητήσαµε και εδώ µέσα στην
Αίθουσα της Ολοµέλειας τη συγκεκριµένη κύρωση- ότι ήρθε µεν
καθυστερηµένα, αλλά έρχεται, βέβαια, να δώσει απαντήσεις σε
µια σειρά από θέµατα. Η Κυβέρνηση, όµως, έχει προχωρήσει σε
επιπλέον βήµατα. Το βήµα στο οποίο έχουµε προχωρήσει είναι
ότι υπάρχει µια σταθερή συνεργασία µε τον Παγκόσµιο
Οργανισµό Υγείας, η οποία επικυρώνεται και µε τα εγκαίνια, µε
τη λειτουργία δηλαδή ξεχωριστού γραφείου που αφορά τον
Παγκόσµιο
Οργανισµό
Υγείας,
όπου
τα
εγκαίνια
προσδιορίζονται, αν δεν κάνω λάθος…
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Με συγχωρείτε, κύριε
Υπουργέ, το γραφείο αυτό είναι µη µεταδοτικών νοσηµάτων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν ζητάτε το λόγο,
κυρία συνάδελφε, τον παίρνετε αυθαίρετα.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Για να µην µπερδευτούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Δεν µπερδευόµαστε.
Εκ των πραγµάτων, λοιπόν, επαναλαµβάνω και λέω ότι αυτήν
τη στιγµή υπάρχει µια σταθερή συνεργασία. Επανέρχοµαι στον
πρώτο µου συλλογισµό και λέω ότι αυτό είναι ένα πρόβληµα που
τώρα το αντιµετωπίζει η χώρα, τώρα ξαναγεννιούνται αυτές οι
ασθένειες και τώρα πρέπει να δούµε το πεδίο της πολιτικής µας,
για να µπορέσουµε να πάµε οργανωµένα και να το αντιµετωπίσουµε.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ήδη επεξεργαζόµαστε ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο που θα απαντά στο θέµα της υγειονοµικής
θωράκισης της χώρας. Πάρα πολύ σύντοµα θα είµαστε έτοιµοι
να το παρουσιάσουµε για να µπορέσουµε, πραγµατικά, να
εξασφαλίσουµε και τους απαιτούµενους πόρους από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό είναι ένα µεγάλο ζήτηµα.
Η χώρα αυτήν τη στιγµή βρίσκεται σε µια τεράστια οικονοµική
κρίση και δεν µπορεί να κατασπαταλά πόρους δικούς της.
Πρέπει, λοιπόν, να αντλήσει από ταµεία, τα οποία υπάρχουν.
Χρειάζονται πάρα πολλά και µεγάλα ποσά για να µπορέσουµε να
βρούµε λύση στο θέµα. Ο στόχος µας είναι στο επόµενο
διάστηµα µέσα από µια ολοκληρωµένη µελέτη, που θα έχει
σκοπό και στόχο αυτό ακριβώς, να αντλήσουµε και τους
απαιτούµενους οικονοµικούς πόρους για να µπορέσουµε να
παράξουµε ουσιαστική πολιτική που θα αντιµετωπίζει το θέµα και
δεν θα το καταγράφει απλά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Συνεχίζουµε µε την δεύτερη υπ’ αριθµόν 1175/29-8-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη
Λαµπρόπουλου προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε
το στρατόπεδο «Παπαφλέσσα» στην Καλαµάτα.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Λαµπρόπουλου, θα απαντήσει
ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, κ. Μπεγλίτης, αφού πρώτα ο κ. Λαµπρόπουλος µας την παρουσιάσει σύντοµα.
Ορίστε, κύριε Λαµπρόπουλε, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε, κατ’ αρχάς, να διορθώσω
τη συνάδελφο στην προηγούµενη ερώτηση της. Δεν έχουµε
εµείς κρούσµατα ελονοσίας στην Καλαµάτα. Μην σπέρνουµε
φόβο και τρόµο στον κόσµο. Δεν ξέρω πού το άκουσε. Πιθανότητα έχει υπάρχει κακή πληροφόρηση. Το διευκρινίζω για να τελειώνουµε µ’ αυτήν την ιστορία.
Κύριε Υπουργέ της Εθνικής Άµυνας, γνωρίζετε πολύ καλά ότι
στην Καλαµάτα λειτουργούν από το 2005 οι διαβιβάσεις. Οι διαβιβάσεις πήγαν στην πόλη της Καλαµάτας στο πλαίσιο, τότε, µιας
πολιτικής να υπάρξει αποκέντρωση των στρατοπέδων από την
Αττική. Οι διαβιβάσεις πήγαν στην Καλαµάτα, το ΚΕΒΟΠ πήγε
στην Καστοριά. Έτσι, αφέθηκε ένας χώρος τεράστιος στο Χαϊδάρι, που ήταν αίτηµα τότε σύσσωµης της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Βέβαια, παρουσία του στρατού στη Μεσσηνία υπήρχε από τον
περασµένο αιώνα και για πολλές δεκαετίες και όχι µόνον µε το
9ο Σύνταγµα, το οποίο έγραψε µεγάλη ιστορία στον πόλεµο του
’40-’41. Αυτό, λοιπόν, το στρατόπεδο, για το οποίο το 2008 δαπανήθηκε ένα εκατοµµύριο ευρώ για να γίνει ένα ακόµα µεγάλο
κτήριο, είναι το πιο καινούργιο που υπάρχει στην Ελλάδα. Λειτούργησε το ’88 και έχει άριστες συνθήκες διαβίωσης για τους
στρατευµένους, κάτι το οποίο πρέπει να µας ενδιαφέρει όλους.
Η Μεσσηνία έχει άριστες καιρικές συνθήκες και µπορεί να έχει
εκπαίδευση για όλο το χρόνο. Με τον καινούργιο αυτοκινητόδροµο η Καλαµάτα θα είναι δύο ώρες και κάτι από την Αθήνα. Η
πόλη της Καλαµάτας έχει νοσοκοµείο καινούργιο και πάρα πολύ
καλό. Η Τρίπολη, όπου υπάρχει στρατιωτικό νοσοκοµείο, µε τον
καινούργιο δρόµο είναι µόλις µισή ώρα από την Καλαµάτα. Έχει,
λοιπόν, όλες αυτές τις προϋποθέσεις για τις οποίες πρέπει να
µείνει το στρατόπεδο. Ο στρατός είναι δεµένος ιστορικά και οικονοµικά µε την πόλη.
Σε µια περίοδο που χειµάζεται η οικονοµία µας και ιδιαίτερα
οι πόλεις, όπως και η πόλη της Καλαµάτας, το να φύγει σήµερα
το στράτευµα από εκεί θα είναι µεγάλο πλήγµα. Ποιος είναι ο
λόγος, λοιπόν;
Σας λέω ειλικρινά και σας προσκαλώ και εσάς και τη στρατιωτική ηγεσία, τον Αρχηγό του Στρατού να έρθετε να δείτε σε τι
στρατόπεδο έµεναν και εκπαιδεύονταν οι στρατιώτες και τότε
εγώ πιστεύω την όποια απόφαση έχετε πάρει θα την ανακαλέσετε σίγουρα.
Τονίζω και πάλι ότι υπάρχουν άριστες προϋποθέσεις. Κανένα
στρατόπεδο σ’ όλη την Ελλάδα δεν τις έχει αυτές. Για ποιο λόγο,
λοιπόν, να το κλείσουµε; Αυτό είναι οικονοµία; Ποια οικονοµία θα
έχουµε να κερδίσουµε; Να φορτώσουµε το στρατόπεδο, τις διαβιβάσεις, από την Καλαµάτα και να το ξαναφέρουµε στην Αθήνα,
στον Αυλώνα; Όλα να τα µαζέψουµε πάλι στην Αθήνα; Η λογική
της αποκέντρωσης τι έγινε; Δεν τη σκεφτόµαστε; Πάει περίπατο;
Μόνο λόγια είναι; Γιατί, κύριε Υπουργέ;
Περιµένω και θέλω απάντηση και περιµένει σήµερα όλος ο
µεσσηνιακός λαός. Είναι όλοι αναστατωµένοι, ξέρετε τις αντιδράσεις που υπάρχουν και περιµένω µια απάντηση που θα ικανοποιήσει την τοπική κοινωνία.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Υπουργός Άµυνας, κ. Πάνος Μπεγλίτης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Με την ερώτησή του σήµερα, ο κύριος συνάδελφος,
ουσιαστικά αποκάλυψε έναν από τους υπευθύνους του
υπερδιπλασιασµού των κέντρων νεοσυλλέκτων κατά το διάστηµα
διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δηµοκρατία.
Το Μάρτιο του 2004, η τελευταία κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και η πο-
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λιτική της ηγεσία στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας παρέδωσαν
δέκα επτά κέντρα νεοσυλλέκτων και τον Οκτώβριο του 2009 τα
βρήκαµε υπερδιπλασιασµένα.
Στη σηµερινή ερώτηση του συναδέλφου κ. Λαµπρόπουλου βρίσκεται ένας από τους υπευθύνους της τεράστιας σπατάλης –για
να µην πω κακοδιαχείρισης- που έγινε την εξαετία της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δηµοκρατία, µε αποτέλεσµα να καταγράφονται τεράστια ελλείµµατα, τα οποία καλούµαστε σήµερα
ως Κυβέρνηση να τα διαχειριστούµε για να υπερβούµε την κρίση.
Όλα είχαν τεθεί στην υπηρεσία της εξυπηρέτησης των τοπικών
σκοπιµοτήτων και συµφερόντων. Όλα είχαν τεθεί στην υπηρεσία
εξυπηρέτησης πελατειακών σχέσεων.
Ο κ. Λαµπρόπουλος, ως Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας µετέφερε χωρίς κανένα σχεδιασµό και προγραµµατισµό, επειδή εξυπηρετούσε τις τοπικές πολιτικές του σκοπιµότητες στην
Καλαµάτα, ένα κέντρο νεοσυλλέκτων. Μετέφερε το κέντρο αυτό
χωρίς επιχειρησιακό σχεδιασµό και χωρίς η µεταφορά αυτή να
ανταποκρίνεται στις πραγµατικές επιχειρησιακές ανάγκες των
Ενόπλων Δυνάµεων. Ασκούσε την αρµοδιότητά του ως αρµόδιος
Υφυπουργός και το πήγε στην Καλαµάτα.
Εγώ θα µπορούσα να τον ρωτήσω σήµερα: Γιατί δεν άκουσε
την τότε στρατιωτική ηγεσία και δεν το πήγε εκεί όπου ήταν οι
πραγµατικές επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάµεων,
εκεί όπου υπάρχει η πραγµατική απειλή για την εθνική άµυνα και
ασφάλεια της χώρας; Φοβάµαι ότι µε την ευκαιρία της ερώτησης
του κ. Λαµπρόπουλου αναδύεται µια σειρά από παθογένειες της
πολιτικής µας ζωής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι: Η πολιτική της Κυβέρνησής µας, η πολιτική της ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας στο χώρο των Ενόπλων Δυνάµεων δεν
καθορίζεται –και δεν πρόκειται να καθοριστεί- από τα τοπικά συµφέροντα, από τα αιτήµατα των τοπικών φορέων, είτε αυτοί είναι
αυτοδιοικητικοί φορείς είτε είναι Βουλευτές. Αποκλειστικός γνώµονας, θεµελιώδες κριτήριο του σχεδιασµού στις Ένοπλες Δυνάµεις είναι οι ίδιες οι επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων
Δυνάµεων και τίποτε άλλο.
Στην Καλαµάτα, πράγµατι, αποφασίσαµε να κλείσουµε το κέντρο νεοσυλλέκτων, όπως αποφασίσαµε να κλείσουµε και το ειδικό κέντρο εκπαίδευσης των διαβιβαστών. Τούτο γιατί; Γιατί,
πρώτον, βρίσκεται σε εξέλιξη µε απόφασή µου µια µεγάλη πολιτική µεταρρυθµίσεων µε τη µορφή συγχωνεύσεων και καταργήσεων στρατοπέδων, ώστε να εξυπηρετηθούν οι πραγµατικές
επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάµεων. Και δεύτερον,
γιατί στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασµού που βρίσκεται σε εξέλιξη, η εκπαίδευση θα γίνεται πλέον στους αποµακρυσµένους
στρατιωτικούς σχηµατισµούς, εκεί που οι κληρωτοί µας τοποθετούνται για να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία και όχι
στα ενδότερα, όχι στην Καλαµάτα ή στην Κόρινθο ή στο Ναύπλιο
ή στην Τρίπολη, αλλά εκεί που πραγµατικά χτυπάει η καρδιά των
Ενόπλων Δυνάµεων και εκεί που έχουµε τις ουσιαστικές µας ανάγκες.
Αυτά που είπε ο κ. Λαµπρόπουλος σήµερα, δυστυχώς, µε όλη
την εκτίµηση που του έχω, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αποθέωση µιας λογικής που βρίσκει τις ρίζες της στην περίοδο µετά
τον εµφύλιο: τότε που ο εχθρός δεν ήταν εξωτερικός, αλλά ήταν
εσωτερικός. Τότε που χτίζαµε στρατόπεδα για να αντιµετωπίσουµε τους εσωτερικούς εν δυνάµει εχθρούς της κυβερνώσας
παράταξης. Αυτή η εποχή έχει περάσει ανεπιστρεπτί, κύριε Λαµπρόπουλε. Αυτή η µετεµφυλιοπολεµική περίοδος πλέον ανήκει
στους ιστορικούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Εµείς θα συνεχίσουµε αυτήν τη πολιτική, που είναι η πολιτική
που εξυπηρετεί τα πραγµατικά συµφέρονται της άµυνας της
χώρας, είναι η πολιτική που εξορθολογίζει την κακοδιαχείριση
στο χώρο της άµυνας και των Ενόπλων Δυνάµεων.
Ένα στοιχείο µόνο θα σας πω: Από τις συγχωνεύσεις των κέντρων κατάταξης νεοσυλλέκτων εξοικονοµούµε τουλάχιστον
τριάντα τέσσερα εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Όµως, δεν ήταν
αυτό το καθοριστικό στοιχείο που µέτρησε και βάρυνε στην απόφασή µου για το κλείσιµο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υπουργέ, µπορείτε να συνεχίσετε στη δευτερολογία σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Είναι γιατί πρέπει να στείλουµε ένα µήνυµα, ότι στο χώρο των
Ενόπλων Δυνάµεων αυτό που θα πρυτανεύει είναι τα πραγµατικά
συµφέροντα της πατρίδας µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Λαµπρόπουλος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν περίµενα αυτούς τους τόνους. Επιβεβαιώνοµαι και φοβάµαι τη νοοτροπία σας περισσότερο από την πολιτική σας. Δεν έχετε συνειδητοποιήσει σε ποια καρέκλα
κάθεστε.
Ποιος ήταν υπεύθυνος; Γιατί δεν λέτε που έγιναν στρατόπεδα
και µε εισήγηση τότε της στρατιωτικής ηγεσίας, αφού το απεδέχθη τότε η πολιτική ηγεσία, δηλαδή, ο Υπουργός στην ουσία;
Πού έγιναν; Έγιναν µέσα στα ήδη λειτουργούντα στρατόπεδα.
Έγιναν Κέντρα Εκπαίδευσης στο Διδυµότειχο, στη Σάµο, στη Χίο,
στην Κω και στο Παρανέστι. Αυτά είναι τα στρατόπεδα για τα
οποία µιλάτε. Και γιατί έγιναν τα στρατόπεδα αυτά; Για να µην
έρχεται από το Διδυµότειχο στην Κόρινθο, στην Τρίπολη, στην
Άρτα, στην Καλαµάτα από τη Σάµο και να µην πληρώνει αυτός ο
γονιός για να έρθει το παιδί εκεί.
Εσείς σήµερα δηµοκοπείτε και λυπάµαι γι’ αυτό, διότι εγώ τον
Υπουργό Εθνικής Άµυνας τον θέλω να στέκεται και να ενώνει
τους πάντες και όχι να έρχεται εδώ να διχάζει και να µας πείτε
ότι κατασπαταλήσαµε. Εύχοµαι να παραδώσετε και εσείς στον
επόµενο αξιόµαχες Ένοπλες Δυνάµεις, όπως τις παραλάβατε.
Αυτό το εύχοµαι από τη ψυχή µου, γιατί αγαπώ και τιµώ την πατρίδα µου. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω.
Σας λέω και ένα πράγµα ακόµα: Εσείς γιατί το πήρατε το
τάγµα από τον Τύρναβο και το φέρατε στην Κόρινθο; Για το αξιόµαχο; Για να υπερασπιστείτε την Κόρινθο; Γιατί; Πείτε µου! Γιατί
διατηρείτε το στρατό στην πόλη σας και αυξηµένο; Γιατί; Κλείνετε το σύνταγµα, αλλά θέλετε και το τάγµα από πάνω;
Σας λέω λοιπόν, ότι σήµερα σπείρατε απογοήτευση σε όλον
τον κόσµο. Εσείς δεν µε είχατε διαβεβαιώσει τον Μάρτιο εµένα
τηλεφωνικά ότι δεν πρόκειται να φύγει; Εγώ δεν είχα µιλήσει µε
τον Αρχηγό του στρατού –και λυπάµαι που το λέω αυτό- και µε
διαβεβαίωνε ότι δεν επρόκειτο να φύγει ο στρατός από τη Μεσσηνία και ιδιαίτερα οι διαβιβάσεις από ένα τέτοιο στρατόπεδο;
Ο κ. Βενιζέλος σε απάντησή του στις 15 Φεβρουαρίου –εσείς
τη δώσατε λίγο αργότερα- είπε: «Σύµφωνα µε µελέτη που εκπονήθηκε από το ΓΕΣ το 2008 µε θέµα «Σκοπιµότητα-Λειτουργία»
… το ΚΕΔΒ στην Καλαµάτα προβλέπεται να διατηρηθεί». Λίγο
παρακάτω αναφέρει: «Στο πλαίσιο της µελέτης για τη µελλοντική
δοµή δυνάµεων για τα έτη 2011-2025 που είναι σε εξέλιξη … έχει
ενταχθεί στην κατηγορία αυτών των κέντρων και θα παραµείνει
στα λειτουργούντα χωρίς να έχει τεθεί ζήτηµα µετεγκατάστασής
του».
Αυτά τα έλεγε ο κ. Βενιζέλος στις 15 Φεβρουαρίου. Τι άλλαξε
µέσα σε λίγους µήνες και έρχεστε και βάζετε λουκέτο µόνο στη
Μεσσηνία; Όλα τα άλλα στρατόπεδα µε τον ένα ή µε τον άλλο
τρόπο θα µείνουν σε λειτουργία. Μόνο στη Μεσσηνία θα κλείσει.
Τι έγινε; Γιατί; Την οικονοµία της πόλης δεν τη σκέφτεστε; Λέτε
ότι εξοικονοµούνται τριάντα τέσσερα εκατοµµύρια ευρώ. Για
εµένα αυτό είναι αυθαίρετο και δεν το γνωρίζουµε. Πώς; Γιατί;
Ο κύριος Υπουργός Εσωτερικών είναι εδώ. Η Κυβέρνηση µιλάει για αποκέντρωση. Πήγε το Κέντρο Διαβιβάσεων στην Καλαµάτα. Όλα τα κέντρα ήταν στη νότιο Ελλάδα, για λόγους
επιχειρησιακούς. Δεν µπορεί ένα κέντρο νεοσυλλέκτων να είναι
στην πρώτη γραµµή. Γιατί, λοιπόν, παίρνετε τις διαβιβάσεις, τις
ξαναφορτώνετε και τις πηγαίνετε στον Αυλώνα; Και τους διαβιβαστές –γιατί αυτή ήταν η µόνη τους επιθυµία να µείνουν στην
Αθήνα, γιατί δεν είχαν φύγει ποτέ- τους πηγαίνετε στον Αυλώνα.
Τι καταφέρνετε, λοιπόν;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Λαµπρόπουλε,
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πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σας λέω και πάλι ότι αν ήξερα
ότι θα απαντούσατε µε αυτόν τον τρόπο σήµερα, θα είχα φέρει
όλο το φάκελο. Ήταν η εισήγηση της τότε στρατιωτικής ηγεσίας.
Το ΚΕΒΟΠ γιατί δεν το διώχνετε από την Καστοριά; Δεν φεύγουν
από µακριά να πάνε πάνω; Γιατί δεν το διώχνετε; Μήπως υπήρξε
ισχυρό βέτο από εκεί; Γιατί;
Επαναλαµβάνω και πάλι, κύριε Υπουργέ ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο στρατός και η πατρίδα µάς
ενώνει. Εσείς µε την πολιτική σας διχάζεται και λυπάµαι που το
λέω αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτης Μπεγλίτης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Φοβάµαι ότι υπήρξε ακόµη ένα δείγµα ενός συγκεκριµένου τρόπου
για το πώς η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και οι Βουλευτές της
αντιλαµβάνονται κρίσιµα και ευαίσθητα θέµατα γύρω από την
εθνική άµυνα της χώρας. Περίσσεψε ο λαϊκισµός και ήταν ελλειµµατική η κοινή λογική.
Έχω ακούσει πολλές φορές –και δυστυχώς, από πάρα πολλούς Βουλευτές από όλα τα πολιτικά κόµµατα- τα επιχειρήµατα
αυτά περί συµβολής στην τοπική οικονοµία, περί δόξας και τιµής
σε διάφορες περιοχές της χώρας, περί ιστορικών περιοχών.
Είναι αντιλήψεις ενός παρελθόντος και η Κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας κοιτάζουν στο
µέλλον της χώρας και της πατρίδας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς µας γυρίσατε εξήντα
χρόνια πίσω σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Μη διακόπτετε, κύριε
Βουλευτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Οι
λογικές σας αυτές οδήγησαν σε βαθιά κρίση την πατρίδα µας
και επιχειρούµε σήµερα να αναστρέψουµε αυτή την πορεία, δυστυχέστατα.
Ποιος το λέει; Πού βρέθηκε αυτό το περίφηµο κριτήριο της τοπικής συµβολής στην οικονοµία µιας περιοχής για να φτιάχνονται
στρατόπεδα; Και γιατί να µη φτιάχνονται σε περιφέρειες της Ελλάδας µε ελάχιστο κατά κεφαλήν εισόδηµα; Ποιος θα το καθορίσει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Στον Αυλώνα!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Κάνετε λάθος. Δεν πάνε στον Αυλώνα. Πάνε σε περιοχές όπου
υπάρχει πραγµατικά υπηρεσιακή ανάγκη. Τότε, να φτιάξουµε σε
φτωχές περιοχές της Ελλάδας. Να γεµίσουµε τις περιοχές µε
στρατόπεδα. Κατά την ίδια λογική, να γεµίσουµε όλη την Ελλάδα
µε Τεχνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, µε πανεπιστήµια! Είναι εδώ
και η συνάδελφος Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας. Να γεµίσουµε όλη την Ελλάδα για να εξυπηρετήσουµε την τοπική οικονοµία. Είναι ένα ψευδέστατο επιχείρηµα.
Το έχω µετρήσει, γιατί είχα τελικά την αποφασιστικότητα να
κλείσω το 6ο Σύνταγµα, που και αυτό είναι ιστορικό, στην Κόρινθο, γιατί πιστεύω ότι η συµβολή στην τοπική οικονοµία είναι
µηδενική. Ενδεχοµένως να βολεύονται ορισµένα τοπικά συµφέροντα. Δεν είναι όµως προς το συµφέρον της ανάπτυξης του
τόπου, γιατί κοιτάζουµε στο µέλλον, πώς θα αναπτυχθούν περιοχές, πώς θα παραχωρήσουµε στρατόπεδα στις τοπικές κοινωνίες, πώς θα εξυπηρετήσουµε το δηµόσιο συµφέρον, πώς θα
δηµιουργήσουµε υποδοµές προκειµένου το κράτος να µην πληρώνει ενοίκια.
Τι έγινε, αγαπητοί συνάδελφοι, στην Καλαµάτα; Από το 2005
υπηρετούν εκατόν είκοσι αξιωµατικοί και υπαξιωµατικοί της ευρύτερης περιοχής, δηλαδή, µια κρίσιµη µάζα πελατειακών σχέσεων. Και τι κάνουν οι αξιωµατικοί και οι υπαξιωµατικοί εκεί;
Ουσιαστικά δουλεύουν δυο εβδοµάδες ανά δυο µήνες, όταν παρουσιάζεται η ΕΣΣΟ και την επόµενη περίοδο εκατόν είκοσι στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων ουσιαστικά υποαπασχολούνται.
Αυτές τις Ένοπλες Δυνάµεις θέλουµε να φτιάξουµε;
Οι Ένοπλες Δυνάµεις θα είναι εκεί όπου το πραγµατικό συµφέρον της χώρας το επιβάλλει και όχι οι τοπικές πελατειακές

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σχέσεις. Αυτό να είναι ξεκάθαρο στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Και
το λέω προς όλους. Δεν πρόκειται να υπολογίσουµε πολιτικό κόστος. Δεν πρόκειται να υπολογίσουµε την οποιαδήποτε πολιτική
πίεση. Όλα θα σχεδιάζονται µε αποκλειστικό γνώµονα τις επιχειρησιακές ανάγκες.
Δεύτερο επιχείρηµα είναι η ιστορικότητα κάθε τόπου. Τότε, και
πάλι θα πρέπει να γεµίσουµε την Ελλάδα µε στρατόπεδα, γιατί
ξέρω πάρα πολλούς ιστορικούς τόπους από τους Βαλκανικούς
Πολέµους µέχρι το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και την κατοχή που θα
έπρεπε να τιµηθούν µε στρατόπεδα κατά τη δική σας βαθειά συντηρητική αντίληψη που σας διακατέχει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μας γυρίζετε εξήντα χρόνια
πίσω. Εκεί σας κατατάσσει η ιστορία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Λυπάµαι πολύ. Επιβεβαιώθηκε για µια ακόµη φορά –και πείτε το
στους τοπικούς φορείς στην Καλαµάτα- και στους ψηφοφόρους
σας …
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τρεις µήνες σας ζητούσαν σε
διάλογο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Λαµπρόπουλε,
δεν έχετε το λόγο. Δεν µπορείτε να τον παίρνετε αυθαίρετα.
Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): …
ότι σήµερα υπερασπιστήκατε τα συµφέροντά τους. Αν θέλετε να
σας διευκολύνω, µπορώ να σας το αναγνωρίσω αυτό, αλλά έχω
την ευθύνη να ακολουθήσω πάνω απ’ όλα και πέρα από τις
φωνές σας, αυτό που επιτάσσει το συλλογικό συµφέρον και αυτό
θα κάνω.
Θέλω να σας ενηµερώσω ότι συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν γενναίες παρεµβάσεις στο χώρο των Ενόπλων Δυνάµεων.
Αυτός είναι ο σχεδιασµός, αυτή είναι η υπέρτατη ανάγκη σήµερα
για τη χώρα, σε µια περίοδο µεγάλων εξελίξεων και ανακατατάξεων, σε µια περίοδο ανοικτών απειλών στα εξωτερικά µας σύνορα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο επί προσωπικού ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρία Παπανδρέου,
δεν υπάρχει προσωπικό. Παίρνετε το λόγο αυθαίρετα. Το Προεδρείο κρίνει ότι δεν υπάρχει προσωπικό πρόβληµα.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρία Παπανδρέου,
ακούστε µε. Μη διακόπτετε χωρίς να ακούτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Να σας εξηγήσει, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Για να µου εξηγήσει,
κύριε Αϊβαλιώτη –και δεν νοµίζω να χρειάζεται συνήγορο η κ. Παπανδρέου- πρέπει να πάρει το λόγο. Το Προεδρείο κρίνει ότι δεν
υπάρχει προσωπικό. Υπήρξε ένα σχόλιο.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Μα, κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Εν πάση περιπτώσει,
παρ’ ότι δεν σέβεστε τον Κανονισµό καθόλου έχετε το λόγο για
ένα λεπτό.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Θέλω να πω στον κ.
Λαµπρόπουλο το εξής: Δεν είναι γιατρός και τον δικαιολογώ.
Έπρεπε όµως να γνωρίζει ότι τα κουνούπια δεν τσιµπούν επιλεκτικά τους Μεσσήνιους ή τους Λάκωνες. Όταν έχω ελονοσία στη
χώρα µου ανησυχώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, κυρία συνάδελφε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Μην δηµιουργείτε άλλο
πρόβληµα.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Να σας πω και κάτι
άλλο; Στη Ρουµανία µεταφέρθηκε από έναν επισκέπτη της περιοχής. Ανησυχώ για την πατρίδα µου. Και επειδή είστε πατριώτης, κύριε συνάδελφε, πρέπει να δεχθείτε ότι η παρατήρηση που
κάνατε ήταν άστοχη χωρίς να έχετε τοποθετηθεί στην ουσία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αναφέρατε την Καλαµάτα και
σας είπα ότι είναι ανακριβές.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Σας είπα ότι αν είναι
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στη Σπάρτη ή στην Καλαµάτα, έχει σηµασία; Καµµία σηµασία
γιατί αφορά την πατρίδα σας …
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Παπανδρέου, γιατί δεν
είπατε στην Εύβοια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Λαµπρόπουλε,
δεν επιτρέπεται ο διάλογος.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Πατριώτης εκεί που
θέλετε και διαφορετικότερα εκεί που δεν θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Τελειώσατε, κυρία Παπανδρέου. Σας ευχαριστώ.
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 1177/29.8.2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Αθανασίου Παφίλη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε
τη λειτουργία των βρεφικών-παιδικών σταθµών της χώρας.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Παφίλη θα απαντήσει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Καστανίδης.
Το λόγο έχει ο κ. Παφίλης για να παρουσιάσει την επίκαιρη
ερώτησή του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, η κατάσταση που διαµορφώνεται µε την έναρξη της λειτουργίας των βρεφικών και
παιδικών σταθµών είναι κυριολεκτικά εκρηκτική. Υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες των προηγούµενων κυβερνήσεων, αλλά η πολιτική της Κυβέρνησης εν όψει των γενικότερων περικοπών
οδηγεί πραγµατικά σε τραγικά αδιέξοδα χιλιάδες νέα ζευγάρια
και χιλιάδες εργατικές λαϊκές οικογένειες.
Είναι χιλιάδες τα παιδιά τα οποία µένουν εκτός βρεφικών και
παιδικών σταθµών και οι αιτίες είναι τρεις: Πρώτον, είναι η έλλειψη υποδοµών. Έχουν κλείσει πάρα πολλοί παιδικοί σταθµοί
και δεν δηµιουργούνται νέοι. Δεύτερον, είναι η υποχρηµατοδότηση από την πλευρά της πολιτείας, του κράτους. Και τρίτον,
είναι η άρνηση πρόσληψης µόνιµου και σταθερού προσωπικού.
Η κατάσταση πράγµατι είναι εκρηκτική. Σήµερα δηµοσιεύονται
πάρα πολλά στοιχεία ιδιαίτερα για τους Δήµους Θεσσαλονίκης
όχι µόνο για τον κεντρικό, αλλά και τους υπόλοιπους, αλλά και
για ολόκληρη την Ελλάδα.
Πιο εκρηκτική είναι η κατάσταση στην Αττική. Μιλάµε για δεκάδες χιλιάδες θέσεις και υπάρχει ένα ερώτηµα: Τι θα κάνουν
αυτοί οι άνθρωποι; Είναι νέα ζευγάρια και εργατικές λαϊκές οικογένειες.
Το θέµα των εργαζοµένων είναι σοβαρότατο και έχει πάρα
πολλές πλευρές και διαστάσεις. Οι δήµοι έχουν τεράστιες ευθύνες για το ότι περιορισµένα ζητούν και περιορισµένα διεκδικούν.
Εσείς τι λύση έχετε δώσει µε τους διµηνίτες; Φαντάζεστε τις συνέπειες που υπάρχουν; Τι θα έχουµε; Παιδικούς σταθµούς ή πάρκινγκ παιδιών; Θα υπάρχει δηλαδή παιδαγωγική εκεί ή θα
υπάρχει πάρκινγκ για να παρκάρουµε και όταν σχολάσουµε από
τη δουλειά να πάµε να πάρουµε τα παιδιά; Και η κατάσταση είναι
τέτοια γιατί οι εργαζόµενοι εξαιτίας και του ότι είναι υπεράριθµα
τα παιδιά, δουλεύουν περισσότερες ώρες. Επίσης, πιέζονται
γιατί υπάρχουν τεράστια προβλήµατα. Τρίτον, σε δυο µήνες αλλάζουν. Για φανταστείτε τι επιπτώσεις θα έχει στην ψυχολογία
των ίδιων των παιδιών.
Εµείς ρωτάµε τι µέτρα θα πάρετε τώρα που ξεκινάει η χρονιά,
όχι γενικότερα, ώστε να απορροφηθούν αυτοί που έχουν κάνει
αιτήσεις, γιατί τα πραγµατικά στοιχεία είναι πολύ περισσότερα
αυτών που µένουν απ’ έξω. Τι µέτρα θα πάρετε ώστε να υπάρξει
σταθερό και µόνιµο προσωπικό; Είναι επιτακτική η ανάγκη και το
ζητούν όλοι οι φορείς. Και φυσικά να υπάρξει ένα πρόγραµµα
γενικότερα για δηµόσιους και δωρεάν βρεφικούς και παιδικούς
σταθµούς.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Καστανίδης.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω το συνάδελφο κ. Παφίλη, γιατί η επίκαιρη ερώτησή του µας δίνει την αφορµή να δώσουµε ορισµένα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία των
βρεφονηπιακών σταθµών, σταθµοί που πρέπει σε δύσκολες οικονοµικές συνθήκες να καλύψουν τις ανάγκες, τα αιτήµατα πολλών νέων ζευγαριών και εν γένει των Ελλήνων πολιτών.
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Κύριε συνάδελφε, παρά το γεγονός ότι η οικονοµική κρίση έχει
ωθήσει πολλούς πολίτες να επιζητούν πια την εξυπηρέτηση των
παιδιών τους από τους δηµοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς, και παρά το γεγονός ότι υφιστάµεθα στο πλαίσιο
της δηµοσιονοµικής προσαρµογής σοβαρή µείωση του αριθµού
των συµβασιούχων, σας διαβεβαιώνω ότι κάνουµε το καλύτερο
δυνατό. Είµαι πεπεισµένος ότι οι δηµοτικοί και οι ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθµοί θα εξυπηρετήσουν το µεγαλύτερο δυνατό αριθµό πολιτών.
Εξηγούµαι µε δύο-τρία στοιχεία, τα οποία θα σας είναι χρήσιµα. Το σύνολο των συµβασιούχων που είχαµε τη δυνατότητα
να προσλάβουµε φέτος, µετά τις περικοπές κατά 50%, ήταν τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εβδοµήντα πέντε άτοµα και αναφέροµαι στους δήµους. Από αυτόν τον αριθµό µε συνεχείς
παρεµβάσεις µας εγκρίναµε ήδη τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα µία προσλήψεις. Άρα, υπολείπεται ένας µικρός αριθµός προσλήψεων συµβασιούχων. Με συνεχείς, λοιπόν, παρεµβάσεις µας
προς τους δήµους τούς προσανατολίσαµε να προσλαµβάνουν
κυρίως για τις ανάγκες των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών. Ο αριθµός, λοιπόν, µέχρι τώρα από τις τέσσερις χιλιάδες
εκατόν πενήντα µία προσλήψεις που αντιστοιχεί σε συµβασιούχους που προσλαµβάνονται για παιδικούς-βρεφονηπιακούς
σταθµούς είναι τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα άτοµα.
Θα σας παρακαλέσω να προσθέσετε ότι οι δήµοι που πιστοποίησαν τις κοινωνικοπρονοιακές τους δοµές, γιατί συµµετέχουν
σε συγκεκριµένο πρόγραµµα για το οποίο θα µιλήσω µετά, για
να µην καταναλώνω τώρα το χρόνο, δεν έχουν τον περιορισµό
των προσλήψεων κατά 50%. Συνεπώς µπορούν να υπηρετήσουν
τις ανάγκες τους µε µεγάλη άνεση.
Θα ήθελα να λάβετε υπ’ όψιν σας ότι από συγκεκριµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα, το οποίο είναι υπό την εποπτεία και τον
έλεγχο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, της ΕΕΤΑΑ,για φέτος, µε επιδότηση που δίνεται κατά
κεφαλήν σε κάθε οικογένεια 4.000 ευρώ, θα εξυπηρετηθούν σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιοι περίπου οικογενειάρχες έναντι
είκοσι τριών χιλιάδων που ήταν πέρυσι.
Συνεπώς η µάχη που δίνουµε είναι να πάνε όλα καλά, χωρίς
έλλειψη προσωπικού και µε επαρκείς τις θέσεις που δίνουν οι δηµοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, καθώς και οι ιδιώτες
που συµµετέχουν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Πιστεύω απολύτως ότι θα εξυπηρετηθεί ένας µεγάλος αριθµός αυτών που αιτούνται θέσεις για τα παιδιά τους.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, διαφωνούµε ριζικά µε
τη φιλοσοφία σας. Τι πάει να πει το «καλύτερο δυνατό»; Για
πέστε µου, λοιπόν, τι εννοείτε µε το «καλύτερο δυνατό». Χίλια
εξακόσια εξήντα οκτώ παιδιά που είχαν όλες τις προϋποθέσεις
απορρίφθηκαν στο Δήµο της Αθήνας. Τι θα κάνουν αυτοί οι γονείς;
Ελάτε στη θέση τους. Πέστε µου. Έχουν ένα ή δύο παιδιά και
δουλεύουν. Τι θα κάνουν; Δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν ιδιωτικό σταθµό, γι’ αυτό εµείς µιλάµε για τους δηµόσιους. Και στους
ιδιωτικούς σταθµούς υπάρχει τεράστιο πρόβληµα. Τέλος πάντων, εκείνοι που έχουν χρήµατα δεν έχουν κανένα πρόβληµα.
Τα στέλνουν και πληρώνουν και δυο και τρεις φορές και έχουν
και στο σπίτι φύλαξη και µια και δυο νταντάδες. Μιλάµε για την
πλειοψηφία του κόσµου. Τι απαντάτε, λοιπόν, εσείς σε χίλιες εξακόσιες εξήντα οκτώ οικογένειες της Αθήνας; Τι θα κάνουν; Τα
στοιχεία είναι τα επίσηµα από το Δήµο της Αθήνας.
Θα σας πω άλλα στοιχεία για τη Θεσσαλονίκη που δηµοσιεύονται σήµερα. Στην Καλαµαριά είναι εκτός ογδόντα οικογένειες,
στο Δήµο Παύλου Μελά τετρακόσιες εκτός, στη Νεάπολη Συκεών τριακόσιες σαράντα µία εκτός, στο Δήµο Πυλαίας-Χορτιάτη
ογδόντα εκτός, στον Εύοσµο-Κορδελιό περίπου διακόσιες εβδοµήντα εκτός, Θέρµη, Ωραιόκαστρο, Πάτρα, Λάρισα, Νέα Ερυθραία, Χαλάνδρι, Νέα Σµύρνη. Μπορώ να σας πω συγκεκριµένα
στοιχεία. Αυτά δεν τα έχουµε βγάλει από το µυαλό µας.
Τι απαντάτε, λοιπόν, σε χιλιάδες οικογένειες, οι οποίες έχουν
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τις προϋποθέσεις –δεν λέω για αυτές που δεν τις έχουν, τι τους
απαντάτε, πώς θα ζήσουν το χειµώνα, µε δεδοµένα όλα όσα είπατε και µε τα γνωστά: ανεργία, κάθετη πτώση του βιοτικού επιπέδου; Ποια είναι η απάντηση: Το «καλύτερο δυνατό»; Αυτό θα
τους απαντήσετε; Ότι κάναµε το καλύτερο δυνατό, αλλά τόσες
χιλιάδες κόψτε το λαιµό σας. Αυτή είναι η ουσία στην πραγµατικότητα. Μένουν απ’ έξω. Πώς θα ζήσουν το χειµώνα αυτοί οι άνθρωποι;
Τώρα, για το πρόγραµµα που έχει αναλάβει ο ΕΕΤΑΑ κ.λπ. κατ’
αρχάς είναι προσωρινό, είναι για δύο χρόνια. Δεν µπορεί να αντιµετωπίσει σταθερά και µόνιµα αυτά τα προβλήµατα που υπάρχουν και που θα οξυνθούν ακόµα περισσότερο.
Γι’ αυτό λέω ότι δεν συµφωνούµε. Και µιλάµε για βρέφη και
παιδιά, µιλάµε για τους εργαζόµενους. Λέτε ότι µετά από όλη την
πολιτική σας η οποία καθορίζετε µε βάση τις δικές σας αποφάσεις και όχι µε βάση τις ανάγκες των εργαζοµένων, που σε τελευταία ανάλυση τα δικαιούνται και δωρεάν. Τα έχουν πληρώσει
χρυσά όλα αυτά τα χρόνια µε τη δουλειά τους και έχουν φουσκώσει τα πορτοφόλια των µεγάλων οµίλων. Τα έχουν πληρώσει.
Όµως, εσείς τι λέτε; Ότι δεν µπορούµε να πάρουµε µόνιµο προσωπικό. Εσείς λέτε σε ένα γονιό –δεν εννοώ προσωπικά, αλλά µε
την πολιτική σας- ότι σε δυο µήνες ο παιδαγωγός θα φύγει και
το παιδί θα µείνει ξεκρέµαστο, γιατί µέχρι να συνηθίσει τον παιδαγωγό αλλάζει αυτός λόγω των εργασιακών σχέσεων. Λέτε
στους εργαζόµενους «δύο µήνες θα δουλεύεις και τους υπόλοιπους θα κάθεσαι». Και µετά µας λέτε ότι κάνετε ό,τι είναι δυνατόν.
Δεν συµφωνούµε. Θεωρούµε απαράδεκτη αυτήν την πολιτική.
Και τη θεωρούµε µάλιστα –δεν θέλω να χρησιµοποιήσω βαριές
λέξεις- εγκληµατική απέναντι και στα νέα ζευγάρια και στους
νέους στα λαϊκά στρώµατα, αλλά και στα ίδια τα παιδιά, όταν µετατρέπονται οι παιδικοί σταθµοί, όπως σας είπα και το ξαναλέωσε πάρκινγκ και όχι µε ευθύνη των εργαζοµένων που δεν προλαβαίνουν να πάρουν ανάσα κυριολεκτικά. Πηγαίνετε για να δείτε
σε τι συνθήκες δουλεύουν.
Εµείς λέµε, λοιπόν, αποκλειστικά κρατικοί, δηµόσιοι, δωρεάν
σταθµοί, εργαζόµενοι µε σταθερές σχέσεις εργασίας που να
ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες και όχι σε αυτά που
λέτε. Εµείς λέµε ότι δεν πρέπει να κλείσει κανένας παιδικός σταθµός, να µην υπάρξουν απολύσεις των εργαζοµένων και φυσικά
πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραµµα γενναίας χρηµατοδότησης
και να χρησιµοποιηθούν –και τελειώνω µε αυτό και ευχαριστώ
για την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε- διάφορα κτήρια που υπάρχουν και τα οποία θα τα δώσετε και κοψοχρονιά στα µεγάλα συµφέροντα µε τη γενικότερη πολιτική της Κυβέρνησης, για να
γίνουν τουλάχιστον κάποιοι δηµόσιοι παιδικοί και βρεφικοί σταθµοί.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Καστανίδης έχει το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Αναγκαστικά θα επαναλάβω µερικά πράγµατα. Ελπίζω να γίνουν κατανοητά.
Πρώτον, κύριε συνάδελφε, δεν θα κλείσει κανένας δηµοτικός
παιδικός ή βρεφονηπιακός σταθµός. Κανένας! Δεν θα κλείσει κανένας!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έχουν κλείσει µέχρι τώρα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Δεν
ξέρω σε ποιους αναφέρεστε. Δεν θα κλείσει κανένας εξ αιτίας
τουλάχιστον της κυβερνητικής πολιτικής. Δεν υπάρχει ούτε πρόβληµα χρηµατοδότησης για τη συντήρηση των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών, όπως δεν υπάρχει και πρόβληµα
προσωπικού.
Τι λέτε; Θέλω µόνιµο προσωπικό και δωρεάν παροχή υπηρεσιών. Μάλιστα. Μόνιµο προσωπικό δεν είναι δυνατόν να προσληφθεί, επειδή εγώ και εσείς θα αποφασίσουµε ότι ένας µεγάλος
µονίµων αριθµός πρέπει να προσληφθεί, διότι στο πλαίσιο του
µεσοπρόθεσµου και της δηµοσιονοµικής προσαρµογής ξέρετε
ότι για λόγους περιορισµού της σπατάλης υπάρχει σχέση 1 πρό-
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σληψη προς 10 αποχωρήσεις για το 2011, η οποία θα γίνει 1
προς 5 από την επόµενη χρονιά. Άρα, λοιπόν, δεν είναι δυνατόν
να πει κάποιος «προσλαµβάνω όσους να είναι», διότι δεν θέλω,
µεταξύ άλλων να σας θυµίσω, κύριε συνάδελφε, σε διάφορους
δήµους κατά το παρελθόν και διαχρονικά πώς έχουν γίνει οι προσλήψεις. Και σήµερα υφιστάµεθα την πίεση διαφόρων «µονίµων»
συµβασιούχων –διότι περί αυτού πρόκειται- να µονιµοποιηθούν
κατά παράβαση κάθε έννοιας αξιοκρατίας και αντικειµενικότητας
στις προσλήψεις. Μόνιµο προσωπικό, λοιπόν, να προσλάβουµε
µπορούµε αλλά µε τους περιορισµούς της δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Τι όφειλε να κάνει το κράτος; Να µην επιτρέψει να υπολειτουργήσουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, προκειµένου να
εξυπηρετηθεί ο µεγαλύτερος δυνατός αριθµός οικογενειών.
Η ΕΕΤΑΑ διαχειρίζεται το πρόγραµµα για την «εναρµόνιση της
οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής». Αυτό το πρόγραµµα
πέρυσι χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ µε 70.000.000 ευρώ περίπου και εξυπηρέτησε είκοσι τρεις χιλιάδες οικογένειες. Φέτος,
καταφέραµε να αυξήσουµε τη χρηµατοδότηση, µε τη δουλειά
µας, στα 173.000.000 ευρώ και να εξυπηρετήσουµε σαράντα
οκτώ χιλιάδες τριακόσιες εξήντα οικογένειες. Το κράτος, µέσω
αυτού του προγράµµατος, δίνει 4.000 ευρώ επιδότηση κατά κεφαλή, δηλαδή πηγαίνει η µανούλα παίρνει voucher 4.000 ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες εξήντα οικογένειες- και πληρώνει είτε την ιδιωτική δοµή είτε κυρίως τη δηµοτική, βρεφονηπιακή και παιδική δοµή, για να φυλάσσεται το παιδί της.
Έχουµε αυξήσει, λοιπόν, στα 173.000.000 ευρώ την χρηµατοδότηση και έχουµε αυξήσει τον αριθµό των εξυπηρετουµένων
στις σαράντα οκτώ χιλιάδες οικογένειες. Οι σαράντα οκτώ χιλιάδες οικογένειες να είναι το σύνολο αυτών που αιτούνται; Θα σας
απαντήσω πως όχι. Ιδιαίτερα, σας είπα και κατά την πρωτολογία
µου, σε συνθήκες κρίσης υπάρχει ένας κόσµος ο οποίος ξαφνικά
µετακινείται …
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Οι άλλοι τι θα κάνουν; Πείτε µας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Ακούστε µε, σας παρακαλώ. Τα τελευταία χρόνια και µετακινείται
ο κόσµος, λόγω της οικονοµικής κρίσης, στη δηµόσια υγεία και
η δηµοσία υγεία εξυπηρετεί. Κατά τον ίδιο τρόπο έχουµε πολλές
αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται στους δήµους. Προσέξετε µε
όµως. Εάν σας έρθουν ξαφνικά εν µέσω κρίσης –και δεν το λέω
αυτό γιατί θέλω να σας προκαλέσω- στο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» για παράδειγµα, θα τους πείτε ότι για λόγους κοινωνικής ανάγκης θα
τους προσλάβετε όλους; Μπορείτε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μα τι λέτε τώρα; Το ίδιο είναι αυτό;
Μη βάζετε το κράτος µε το «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ».
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Όχι,
να συνεισφέρετε κι εσείς µε κάποιο τρόπο στη δηµόσια οικονοµική κρίση, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όχι τόσο κάτω.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Γιατί
διαµαρτύρεστε; Είστε εκτός κριτικής εσείς;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εγώ σας λέω τι θα κάνετε µε τον
κόσµο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Βγαίνετε µόνο για να κρίνετε τους πάντες και τα πάντα; Δεν το
κατάλαβα. Είναι δυνατόν να ασκείτε κριτική προς πάντες αλλά
δεν δέχεστε εσείς καµµία κριτική; Δεν είναι σωστή θέση αυτή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εσείς δεν κυβερνάτε;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Για
να τελειώσω, δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να έχει αποκλειστεί
ενώ είχε τα σχετικά δικαιώµατα. Για παράδειγµα, οι κοινωνικοπρονοιακές δοµές, επειδή αναφερθήκατε στην πατρίδα µου, του
Δήµου Νεαπόλεως Συκεών είναι πιστοποιηµένες. Σηµαίνει ότι
υπέβαλλαν αίτηση ένταξης στο Πρόγραµµα της Οικογενειακής
και Επαγγελµατικής Εναρµόνισης. Οι πιστοποιηµένοι δήµοι µπορούν να προσλάβουν χωρίς τον περιορισµό του 50%. Άρα, ο συγκεκριµένος δήµος -και τέτοιοι είναι πάνω από το 50% των
δήµων- επειδή πιστοποίησαν τις δοµές τους στο πρόγραµµα
αυτό, δεν έχουν τον περιορισµό, λόγω της αποκλειστικής ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης, του 50% πρόσληψης συµβασιούχων.
Συνεπώς δεν αντιµετωπίζουν πρόβληµα προσωπικού. Τι µπορεί
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να έχει συµβεί; Να έχει αυξηθεί πολύ ο αριθµός των αιτήσεων
και µε τις υπάρχουσες υποδοµές να µην µπορούν οι δήµοι να
τους εξυπηρετήσουν όλους. Κάνουµε, λοιπόν, µία προσπάθεια
να βρούµε λύσεις.
Όταν, λοιπόν, λέω µε πολύ µεγάλη φειδώ ότι σε συνθήκες κρίσης κάνουµε το καλύτερο δυνατό για να εξυπηρετήσουµε τους
πολίτες, σας διαβεβαιώνω ότι εξαντλούµε όλες µας τις δυνατότητες. Θέλετε να σας πω ότι ξαφνικά έχω βρει τη µαγική λύση
για να εξυπηρετήσω όλο τον κόσµο; Αυτό το συγκεκριµένο πρόγραµµα, για να τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, διέπεται από συγκεκριµένους κανόνες. Καθορίζει ποιες είναι οι προϋποθέσεις για
να πάρει κάποιος τις 4.000 ευρώ µε voucher και να πληρώσει συγκεκριµένο Δήµο. Καθορίζει συγκεκριµένες προτεραιότητες και
κριτήρια. Εάν, λοιπόν, κάποιος έχει στην οικογένειά του παιδιά
µε αναπηρία –µία σειρά από κριτήρια καθορίζονται- είναι φανερό
ότι προηγούνται και σωστά προηγούνται γιατί πρέπει να υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια. Αν κάποιοι υστερούν είναι πιθανόν να
µην ενταχθούν στον αριθµό των εξυπηρετουµένων από τον Δήµο
Καλαµαριάς ή τον Δήµο Αθηναίων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ισχυρίζοµαι µε προσοχή ότι από
την πλευρά µας γίνεται το καλύτερο δυνατό. Δεν έχουµε αφήσει
τους δήµους χωρίς κάλυψη προσωπικού. Έχουµε αυξήσει τη
χρηµατοδότηση µέσω του Προγράµµατος Οικογενειακής και
Επαγγελµατικής Εναρµόνισης και τον αριθµό των δικαιουµένων
και εξυπηρετουµένων. Ελπίζουµε ότι θα πάνε όλα καλά και όπου
υπάρξουν προβλήµατα θα επέµβουµε, κύριε Παφίλη, ώστε και
µε τη δική σας συνδροµή να βοηθήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου ): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Επόµενη είναι η πέµπτη µε αριθµό 1178/29-8-2011 επίκαιρη
ερώτηση του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αναστασίου Κουράκη
προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις νέες εργασιακές σχέσεις στη δηµόσια εκπαίδευση.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Κουράκη θα απαντήσει η Αναπληρωτής Υπουργός κ. Γεννηµατά αφού πρώτα ο κ. Κουράκης
µας την παρουσιάσει.
Ορίστε, κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος Βουλής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σηµαντικό σηµείο όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπου η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας εισάγει για πρώτη φορά νέες επισφαλείς σχέσεις εργασίας στο δηµόσιο, από το παράθυρο, αδιαφορώντας για την
ισχύουσα εργατική νοµοθεσία. Αντί δηλαδή να καταργηθούν οι
µεσαιωνικού τύπου σχέσεις εργασίας όπως είναι του ωροµίσθιου
εκπαιδευτικού, τελικώς επεκτείνεται η διαδικασία των επισφαλών
συµβάσεων που µετατρέπουν το εκπαιδευτικό έργο σε εργολαβία. Δυστυχώς φτάσαµε σε αυτό το σηµείο.
Κατά καιρούς έχουµε καταγγείλει τον θεσµό του ωροµίσθιου
εκπαιδευτικού, ο οποίος γνωρίζουµε ότι δεν απολαµβάνει τα ίδια
δικαιώµατα και τις ίδιες αµοιβές µε τους υπόλοιπους συναδέλφους εκπαιδευτικούς.
Στις 4/8/2011 µε απόφαση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΙΔΕΚΕ, απευθύνεται µία πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιλογή εκπαιδευτών µε σύµβαση µίσθωσης έργου
στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι
θα επιλεγούν υποχρεούνται για την καταβολή της αµοιβής τους,
να εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Δηλαδή παροχή υπηρεσιών µε µπλοκάκι, ανά ώρα. Αυτό σηµαίνει ότι οι ωροµίσθιοι
εκπαιδευτικοί των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας θα πληρώνονται
µε 300 ευρώ το µήνα και θα πρέπει να πληρώνουν οι ίδιοι την
ασφάλιση τους 200 ευρώ µηνιαίως. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται
για µία κοροϊδία, για µία υποβάθµιση του κύρους των εκπαιδευτικών και των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας.
Επιπλέον, αυτοί οι εκπαιδευτικοί όταν λήγει η σύµβασή τους
δεν θα δικαιούνται πλέον ταµείο ανεργίας, εξαιτίας αυτής της
σχέσης εργασίας ούτε καν µε αυτό το εξευτελιστικό ποσό. Και
σαν να µην έφθαναν όλα αυτά, εφόσον τους θεωρείτε, κυρία
Υπουργέ, ελεύθερους επαγγελµατίες, µήπως θα τους βάλετε να
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πληρώσουν και έκτακτη εισφορά; Δεν αποκλείεται να το ακούσουµε και αυτό.
Περιµένω να ακούσω ενδεχοµένως µία απάντηση ότι αυτή η
σύµβαση αφορά ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα το οποίο είναι
συγχρηµατοδοτούµενο µε χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, γιατί ο νόµος αυτός είναι νόµος που ψηφίσατε εσείς.
Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να µου πείτε ότι ψηφίσαµε ένα νόµο,
ο οποίος τελικώς µας απαγορεύει να κάνουµε κάτι άλλο από
αυτό το πράγµα. Εσείς το ψηφίσατε. Εποµένως, πρόκειται για
µία πολιτική επιλογή.
Τώρα θα έλεγα ότι µε τον τρόπο αυτό, όπως καταλαβαίνουµε
όλοι, αλλάζει εντελώς η αντίληψη για το εκπαιδευτικό έργο. Δεν
πρόκειται πια για ένα συλλογικό αγαθό που προέρχεται από λειτουργούς, αλλά για ένα προϊόν που πουλιέται στους πολίτες από
εργολάβους. Κι εδώ τι έχουµε να κάνουµε; Θέλουµε να περάσουµε µία νέα πραγµατικότητα εργασιακών σχέσεων στην εκπαίδευση, γι’ αυτό επιλέγουµε το πλέον ευάλωτο και υποβαθµισµένο
πεδίο που είναι τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, όπως τα έχετε
καταντήσει.
Θα θέλαµε σε αυτό, κυρία Υπουργέ, µία ξεκάθαρη απάντηση,
καθώς βέβαια οι ελάχιστες προσλήψεις που θα κάνετε θα είναι
στη βάση της εργολαβίας, δηλαδή µε µπλοκάκια παροχής υπηρεσιών. Και εδώ θα φτιάξετε ένα νέο σχολειό, όπως το έχει ονοµάσει η κυρία Υπουργός, χωρίς βιβλία, καθώς γνωρίζουµε ότι τα
βιβλία όχι δεν έχουν αποσταλεί, σύµφωνα µε την υπόσχεση της
κυρίας Υπουργού, αλλά ούτε καν εκτυπωθεί. Οι εργαζόµενοι
στον Οργανισµό Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων έχουν ήδη καταγγείλει, όπως και ο κ. Σπηλιωτόπουλος και πολλοί άλλοι, ότι τα βιβλία θα καθυστερήσουν τραγικά και θα µιλάµε για φωτοτυπίες
και cd.
Έτσι, λοιπόν, αυτό το νέο σχολείο χωρίς βιβλία, χωρίς αίθουσες διδασκαλίας, µε τον εκπαιδευτικό «εργολάβο» πρωταγωνιστή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα ρωτούσα πόσο
συµβαδίζουν όλα αυτά µε την καθηµερινή πολιτική σας.
Τέλος, θα ήθελα να πω ότι το Υπουργείο επιλέγει να οξύνει τις
ανισότητες στη δηµόσια εκπαίδευση µε εκπαιδευτικούς πολλούς
ταχυτήτων.
Ερωτάται η κυρία Υπουργός: Θα πάρετε πίσω αυτή την εγκύκλιο που καταστρατηγεί την εργατική νοµοθεσία και εισάγει νέες
αισχίστου είδους εργασιακές σχέσεις στη δηµόσια εκπαίδευση;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Φωτεινή Γεννηµατά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Κουράκη, θέλω
να σας πω ξεκάθαρα πως ούτε από το παράθυρο προσπαθούµε
να φέρουµε πράγµατα, ούτε παρανοµούµε, ούτε προσπαθούµε
να παραβιάσουµε την εργατική νοµοθεσία. Σεβόµαστε απολύτως
τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Σε καµµία περίπτωση δεν θέλουµε να υποβαθµίσουµε την εκπαίδευση. Νοµίζω πως εσείς
υποβαθµίζετε και αδικείτε το θεσµό των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας µε τον τρόπο που θέτετε την ερώτησή σας.
Εγώ θέλω να σας τονίσω και να σας θυµίσω τα αποτελέσµατα
αυτών των σχολείων. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας εκτός από
τα πενήντα επτά και τα τριάντα έξι, περίπου, παραρτήµατά τους
σε όλη την Ελλάδα, επιπλέον έξι λειτουργούν µέσα στις φυλακές
θεωρώ ότι προσφέρουν εξαιρετικά σηµαντικό έργο.
Πριν λίγο καιρό παρευρέθηκα σε µια πάρα πολύ σεµνή τελετή
στο ΙΔΕΚΕ για να επιβραβεύσουµε µία κοπέλα που ενώ βρισκόταν στις φυλακές, χάρη ακριβώς σ’ αυτά που της προσέφερε το
σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, κατάφερε να µπει στη Νοµική
Σχολή, να αλλάξει τη ζωή της, να έχει πραγµατικά µια δεύτερη
ευκαιρία.
Σε καµµία περίπτωση, λοιπόν, δεν υποβιβάζουµε την εκπαίδευση. Αντίθετα, σε καιρούς κρίσης και µεγάλης ανάγκης, δίνουµε τη δυνατότητα σε ανθρώπους, που για οποιοδήποτε λόγο
εγκατέλειψαν το σχολείο και δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική
εκπαίδευση, να έχουν πραγµατικά µια δεύτερη ευκαιρία.
Προφανώς, κύριε Κουράκη, µιλάµε εδώ για προγράµµατα του
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ΕΣΠΑ κι αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Προφανώς οι συµβάσεις
πρέπει να διαρκούν όσο διαρκεί η χρηµατοδότηση του προγράµµατος. Προφανώς υπάρχουν νόµοι. Οι νόµοι ψηφίζονται από την
Πλειοψηφία της Βουλής. Αυτό είναι το πολίτευµά µας. Αν διαφωνείτε µε τους νόµους και µε την Πλειοψηφία αυτή, θα πρέπει να
έχετε την ευκαιρία στο µέλλον να διαµορφώσετε µια τέτοια πλειοψηφία, έτσι ώστε να φτιάξετε τους νόµους που εσείς θα έχετε
την εντολή του ελληνικού λαού να κάνετε. Αλλά αυτή τη στιγµή
είµαστε υποχρεωµένοι να ακολουθούµε και να τηρούµε τους νόµους που αυτή η Βουλή κατά πλειοψηφία ψηφίζει.
Είναι λοιπόν πάγια και θεσµοθετηµένη πρακτική να ακολουθούνται αυτές οι συµβάσεις έργου για να υλοποιούνται προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ. Τίποτα λιγότερο και
τίποτα περισσότερο απ’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ο ερωτών Βουλευτής
και Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Αναστάσιος Κουράκης έχει
το λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κυρία Υπουργέ, µε εκπλήσσει ο τρόπος που τοποθετήστε. Λέτε
ότι η Βουλή ψήφισε ένα νόµο και πρέπει να τον ακολουθούµε.
Εσείς συµφωνείτε µε αυτό το νόµο; Συµφωνείτε δηλαδή µε το να
µετατρέψουµε την εργασιακή σχέση των εκπαιδευτικών σε εργαζόµενους µε µπλοκάκι; Δεν ψήφισε κάποιος άλλος αυτό το
νόµο. Δεν επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς τον ψηφίσατε. Ψηφίσατε ένα νόµο –που δεν ξέρω αν συµφωνείτε, αλλά
µάλλον συµφωνείτε- και λέτε: Τι να κάνουµε; Υπακούµε στο νόµο.
Συµφωνείτε δηλαδή µε το ότι ο νόµος αυτός καταρρακώνει τις
εργασιακές σχέσεις; Και βγάλατε έναν ύµνο για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Συµφωνούµε απολύτως, είναι πάρα πολύ σηµαντικός θεσµός. Ήρθε στην ελληνική κοινωνία το 1998.
Προφανώς αφορά ανθρώπους, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους
είναι µέλη ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων. Πάρα πολύ ωραία.
Είναι και µέσα στις φυλακές. Ακόµη πιο ωραία. Παρευρεθήκατε
σε µία τελετή και τιµήσατε ένα πρόσωπο. Πολύ καλά κάνατε.
Κοιτάξτε τώρα την αντίφαση και θέλω να µου απαντήσετε επ’
αυτού: Στην αρχή του καλοκαιριού το Υπουργείο καλεί –ως οφείλει- τους µόνιµους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας, να υποβάλουν αιτήσεις ανανέωσης των
αποσπάσεων. Είναι µια πολύ συγκεκριµένη τακτική, µια πολύ
καλή τακτική, γιατί αυτοί οι εκπαιδευτικοί έχουν µια πολύ συγκεκριµένη εµπειρία, έχουν προσόντα, έχουν ευαισθησία, δουλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες, γνωρίζουν και αγαπούν το
αντικείµενο. Δεν είναι εύκολο το σχολικό περιβάλλον των φυλακών. Συνήθως ικανοποιούνται οι αποσπάσεις σ’ αυτά τα σχολεία.
Τι κάνετε εσείς, που λέτε ότι είναι πολύ σηµαντικός ο θεσµός;
Στέλνετε µία αιφνιδιαστική προφορική εντολή της κυρίας Υπουργού στους διευθυντές-διευθύντριες των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας και τους καλείτε να αποφασίσουν για την απόσπαση
µόνο δύο µόνιµων εκπαιδευτικών. Τους βάζετε να επιλέξουν, δηλαδή, ποιοι θα αποσπαστούν. Και για τους υπόλοιπους δεν γίνεται καµµία απόσπαση. Μετά θα προσλάβουµε αυτούς µε το
µπλοκάκι.
Καταλαβαίνετε ότι µε τον τρόπο αυτό έχουµε µία απόλυτη
υποβάθµιση του θεσµού, καθώς εξειδικευµένο προσωπικό που
ερχόταν µε αποσπάσεις δεν θα έρθει αυτή τη χρονιά. Θα έχει
µόνο δυο µόνιµους αποσπασµένους, που θα επιλέξει ο διευθυντής –πολύ δύσκολο καθήκον- και οι υπόλοιποι είναι µε µπλοκάκι.
Δηλαδή θα αποµειωθεί το εκπαιδευτικό περιβάλλον των σχολειών δεύτερης ευκαιρίας από ένα πάρα πολύ έµπειρο προσωπικό.
Οι αποσπασµένοι κοστίζουν παραπάνω; Όχι. Είναι εργαζόµενοι που καλύπτονται από τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού. Ζητάµε απλώς αυτοί να αποσπαστούν στα σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας, όπως υπηρετούσαν µέχρι τώρα.
Εδώ έχουµε µία αποδόµηση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. Έχουµε τις αποφάσεις της ΟΛΜΕ, έχουµε το υπόµνηµα των
διευθυντών των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας Αττικής και των
αποφοίτων, που απευθύνουν έκκληση να µην τα υποβαθµίσετε
περισσότερο.
Εµείς έχουµε την αντίληψη ότι τελικώς θα τα κλείσετε, αλλά
αυτό είναι άλλο θέµα. Σας λέω µε συγκεκριµένα στοιχεία την
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υποβάθµιση που υφίστανται. Αποµειώνετε το προσωπικό, αλλάζετε τις εργασιακές σχέσεις και επικαλείστε ένα νόµο που ψηφίσατε εσείς οι ίδιοι.
Όσον αφορά το τι πλειοψηφία εµείς θα επιδιώξουµε, δεν είναι
του παρόντος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν θα είναι αυτή η πολιτική που άλλα λέµε και άλλα κάνουµε στην πράξη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Φωτεινή Γεννηµατά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Κουράκη, θέλω
να επαναλάβω ότι σε καµµία περίπτωση ο στόχος µας δεν είναι
να υποβαθµίσουµε τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Αντίθετα,
επειδή ακριβώς αναγνωρίζουµε το πολύ σηµαντικό τους έργο, η
πρόθεσή µας είναι µέσα σ’ αυτές τις τόσο αντίξοες συνθήκες να
διατηρηθούν, να ενισχυθούν και να συνεχίσουν να προσφέρουν
αυτές τις τόσο σηµαντικές υπηρεσίες.
Από εκεί και πέρα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουµε ιδιαίτερο
πρόβληµα µε τις προσλήψεις. Ξέρετε ότι έχουµε τον περιορισµό
1/10. Ξέρετε ότι υπάρχουν συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών. Ξέρετε, λοιπόν, ότι αυτή τη στιγµή δεν µπορεί παρά η Υπουργός,
όπως είπατε πριν, να έχει προτεραιότητα να στελεχωθεί το σύνολο των σχολικών µονάδων της χώρας και βεβαίως να στηρίξουµε και όλες τις άλλες εκπαιδευτικές δράσεις και
προγράµµατα. Βεβαίως θα στηρίξουµε και τα σχολεία δεύτερης
ευκαιρίας µε όλες τις δυνάµεις που διαθέτουµε.
Θέλω να επαναλάβω ότι πάντα τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ και
πάντα τα προγράµµατα του ΙΔΕΚΕ µε συµβάσεις έργου λειτουργούσαν και δεν φέρνουµε σήµερα κάτι καινούργιο, κάτι παράνοµο ή κάτι από το παράθυρο.
Θεωρώ ότι όλα τα υπόλοιπα είναι σε µια σφαίρα συνοµωσίας
και θεωρίας ότι προσπαθούµε όλα να τα διαλύσουµε και όλα να
τα καταστρέψουµε. Νοµίζω πως έχει απαντηθεί και έχει εξαντληθεί αυτό το θέµα. Νοµίζω ότι είναι ιδιαίτερα άχαρο να επανέρχοµαι διαρκώς για να προσπαθήσω να πείσω ότι δεν είµαστε κάτι
άλλο.
Να σας ενηµερώσω ότι όχι µόνο θεωρούµε σηµαντικό θεσµό
τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, αλλά αυτή τη στιγµή προχωράει
ένα νέο πρόγραµµα για το ψηφιακό λύκειο –εξ αποστάσεως δηλαδή- δεύτερης ευκαιρίας για ανθρώπους που θέλουν να ολοκληρώσουν και το λύκειο. Γιατί τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας
αφορούν µόνο το γυµνάσιο και την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Ίσως γνωρίζετε ότι αυτό ήταν ένα πάγιο αίτηµα των κοινωνικών
εταίρων. Αυτό το πρόγραµµα ξεκινά πιλοτικά από την α’ λυκείου.
Να σας πω ότι έχουµε απ’ όλη την Ελλάδα αιτήµατα και ερωτήµατα για το πότε αυτό το πρόγραµµα θα είναι έτοιµο και θα µπορέσει να υλοποιηθεί.
Μέσα, λοιπόν, σ’ αυτές τις δυσκολίες, κάτω από αντίξοες συνθήκες, µε περιορισµούς στις προσλήψεις, χωρίς χρήµατα, εµείς
προσπαθούµε να αξιοποιήσουµε κάθε ευρώ από τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να δηµιουργήσουµε πολλές ευκαιρίες
και να δώσουµε ποιοτική εκπαίδευση, προσόντα, στους Έλληνες
πολίτες που τα έχουν αυτή τη στιγµή πολύ µεγάλη ανάγκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστούµε,
κυρία Υπουργέ.
Επίκαιρες ερωτήσεις δευτέρου κύκλου:
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 1180/29-8-2011 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Σάββα Εµινίδη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την ίδρυση
Εφετείου Ανατολικής Μακεδονίας µε έδρα την Καβάλα.
Ορίστε, κύριε Εµινίδη, έχετε το λόγο για να µας παρουσιάσετε
την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι µακροχρόνιο το αίτηµα ίδρυσης Εφετείου Ανατολικής Μακεδονίας µε έδρα την Καβάλα, το οποίο συναντά διαρκώς εµπόδια. Όπως αναφέρω και στην επίκαιρη
ερώτησή µου, άλλοτε τα εµπόδια αυτά προκαλούνται από τους
αργούς ρυθµούς και την αναβλητικότητα της Δηµόσιας Διοίκη-
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σης και άλλοτε είναι και τοπικιστικές αντιπαραθέσεις, οι οποίες
βρίσκουν δυστυχώς διέξοδο ακόµη και σε τέτοιας κλίµακας ζητήµατα.
Τελευταία ανακινήθηκε και πάλι το θέµα στην Καβάλα, µε
αφορµή κάποιες δικές σας δηλώσεις, κύριε
Υπουργέ, µε
τις οποίες σχεδόν αποκλείατε το ενδεχόµενο του να δηµιουργηθεί νέο εφετείο. Στη συνέχεια βέβαια τοποθετηθήκατε και προτείνατε να διεκδικήσουµε το εφετείο. Άλλωστε αυτό κάνουµε και
δεν θα σταµατήσουµε µέχρι να εξεταστεί η πρόταση αρµοδίως
και να γίνει πραγµατικότητα το εφετείο.
Η ίδρυση του εφετείου, λοιπόν, µε αρµοδιότητα στους Νοµούς
Δράµας και Καβάλας είναι απολύτως αναγκαία και όχι µε τοπικιστικά κριτήρια. Αντιδράσεις σίγουρα υπάρχουν, όπως συνέβη και
αλλού. Παραδείγµατος χάρη, θυµάστε τι έγινε µε την ίδρυση
Εφετείου στο Ηράκλειο. Μόνο που εκεί ήταν αναγκαία τα εφετεία
και τελικά ξεπεράστηκαν οι αντιδράσεις και αποφασίστηκε η
ίδρυσή τους. Η διαφορά µε την Καβάλα είναι ότι ποτέ δεν
έφθασε στα αρµόδια όργανα το, κατά τη γνώµη µας, δίκαιο αίτηµα του νοµικού κόσµου και όλων των φορέων της περιοχής,
γιατί η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης –και µιλάω συνολικά
για το Υπουργείο Δικαιοσύνης- ποτέ δεν τόλµησε να συγκρουστεί µε τις λογικές που προανέφερα. Επί υπουργίας Χατζηγάκη
το σχετικό αίτηµα προς την ολοµέλεια του Αρείου Πάγου έγινε,
αλλά τελικά ανακλήθηκε, ενώ επί υπουργίας Καστανίδη υπήρξε
υπόσχεση για την κατάθεση ερωτήµατος, αλλά αυτό δεν συνέβη
ποτέ.
Δεδοµένου του ότι ο νοµικός κόσµος θεωρεί επιβεβληµένη τη
δηµιουργία του νέου εφετείου, όπως µε βεβαιώνουν νοµικοί της
ευρύτερης περιοχής, γίνεται αντιληπτό ότι όποτε ξεκινάει µια
προσπάθεια ασκούνται πολλές πιέσεις για την αρνητική κατάληξή της. Στην Καβάλα θα µπορούσε να λειτουργήσει ακόµη και
σήµερα -και από χθες- το εφετείο, καθώς υπάρχει διαθέσιµο
έτοιµο κτήριο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ. Ήταν
το κτήριο που στέγαζε πριν από λίγο καιρό τα δικαστήρια της
πόλης.
Κλείνοντας, θέτω την ερώτηση εάν προτίθεται το Υπουργείο
να πάρει την πολιτική απόφαση και να αναθέσει στο αρµόδιο όργανο την εξέταση της σκοπιµότητας ίδρυσης του Εφετείου Ανατολικής Μακεδονίας µε έδρα την Καβάλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
κ. Πεταλωτής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, είναι η τρίτη ή τέταρτη ερώτηση που καταθέτετε µε το ίδιο θέµα -σε γραπτές ερωτήσεις, σε αναφορές του
δικηγορικού συλλόγου- και µέσα σε δύο µήνες έχουµε ασχοληθεί
πραγµατικά αρκετές φορές µε το ίδιο αντικείµενο και µε την ίδια
ερώτηση, που σηµαίνει ότι κάθε άλλο παρά µε προχειρότητα βλέπουµε τέτοιου είδους αιτήµατα και µάλιστα όταν επιχειρείται να
αποσυνδεθούν από τοπικιστικές βλέψεις.
Θα σας εξηγήσω όµως ότι στα θέµατα της δικαιοσύνης -τουλάχιστον αυτή η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι δεν πρόκειται
να χειραγωγεί οτιδήποτε έχει να κάνει µε την ανεξαρτησία της
δικαιοσύνης- είµαστε πάρα πολύ σοβαροί και προσεκτικοί. Το
ότι υπάρχει ένα κτήριο δεν σηµαίνει ότι πρέπει να ιδρυθεί και
εφετείο. Η υπόθεση των ανωτέρων δικαστηρίων της χώρας είναι
όντως τόσο σοβαρή υπόθεση που δεν µπορούν να µπαίνουν ούτε
τοπικισµοί ούτε πιέσεις απλώς τοπικών κοινωνιών χωρίς να
υπάρχει η αναγκαιότητα να ιδρυθούν νέα εφετεία. Κι αυτό δεν
το λέµε εµείς µόνο σαν χώρα πλέον, σαν Ελλάδα, αλλά σε επιστηµονικό, νοµικό επίπεδο υπάρχει η ξεκάθαρη τεκµηρίωση ότι
τα ανώτερα δικαστήρια πρέπει να έχουν τέτοια σοβαρότητα, έτσι
ώστε να είναι πολύ συγκεντρωµένα και να λειτουργούν µε πολύ
αυστηρές προδιαγραφές κι όταν υπάρχουν πολύ συγκεκριµένοι
λόγοι, έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η κρίση από έναν ανώτερο
βαθµό.
Στην προκειµένη περίπτωση του αιτήµατός σας για ίδρυση
νέου εφετείου, δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασµός, κύριε Εµινίδη.
Σας το έχουµε ξεκαθαρίσει και µε τις έγγραφες απαντήσεις µας.
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Και το λέω αυτό γιατί σας έχουµε απαντήσει ότι στο πλαίσιο ενός
κεντρικού σχεδιασµού κατανοµής δικαστηρίων, έτσι όπως ισχύει
µέχρι τώρα, είχε προκριθεί να δηµιουργηθούν τέσσερα νέα εφετεία, τα οποία απ’ αυτόν το Σεπτέµβρη, παρά τις οικονοµικές δυσκολίες που υπάρχουν, θα αρχίσουν να λειτουργούν, γιατί είχε
επιλεγεί µε επιστηµονικά κριτήρια ότι τα εφετεία αυτά πρέπει να
λειτουργήσουν για συγκεκριµένους λόγους.
Από εκεί και πέρα, έγινε µεγάλο θέµα -και είναι θέµατα που
εµείς οι πολιτικοί θα πρέπει να τα βλέπουµε µε πολύ µεγάλη σοβαρότητα- και είπατε ότι σε λόγο µου στην Κοµοτηνή –και το
είπαν και κάποιες εφηµερίδες της Καβάλας- απέκλεισα το ενδεχόµενο ίδρυσης νέου εφετείου στην Καβάλα. Προφανώς, δεν
διαβάσατε τι είπα, κύριε Εµινίδη. Γιατί αν διαβάζατε, θα βλέπατε
ξεκάθαρα ότι δεν είπα κάτι τέτοιο. Σε συζήτηση που έγινε για
άλλο θέµα είπα ότι «δεν θα µπορούσε να είναι θέµα και αντικείµενο συζήτησης η ίδρυση νέου εφετείου τώρα, αυτή τη στιγµή,
σ’ αυτό το τραπέζι». Αυτό είπα και σας καλώ να το διαβάσετε περισσότερο και καλύτερα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Από εκεί και πέρα, εµείς, -και θα επανέλθω, κυρία Πρόεδρεαυτό που έχουµε να κάνουµε είναι το να ενισχύουµε κατά το δυνατόν, παρά τις δυσκολίες, όλα τα εφετεία ως προς τη λειτουργία τους. Το ίδιο θα γίνει και µε το Εφετείο Θράκης.
Εάν έχετε νέα στοιχεία για την ίδρυση νέου εφετείου, ευχαρίστως να τα συζητήσουµε. Όµως να είναι στοιχεία που βασίζονται
πάνω σε συγκεκριµένους επιστηµονικούς κανόνες, να είναι στοιχεία σοβαρά και να µην παρασύρεστε, κύριε Εµινίδη, από το τι
γράφουν κάποιες εφηµερίδες για τις σοβαρές και προσεγµένες
προσεγγίσεις που κάνουν οι παράγοντες του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υφυπουργό.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Εµινίδης.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, η ίδρυση ενός εφετείου
µε αρµοδιότητα στους Νοµούς Δράµας και Καβάλας δεν είναι
αίτηµα µε αφετηρία τοπικιστικά κριτήρια, όπως είπατε, αλλά αποτελεί σοβαρή αναγκαιότητα διότι θα αποσυµφορήσει πρώτα απ’
όλα το Εφετείο της Θράκης, για να λύνονται οι υποθέσεις που
σήµερα λιµνάζουν στους πέντε νοµούς. Σήµερα στενάζει το Εφετείο της Θράκης κάτω από το βάρος των υποθέσεων που πρέπει
να διαχειριστεί. Είναι το µοναδικό εφετείο σε όλη τη χώρα που
εξετάζει υποθέσεις έξι πρωτοδικείων. Τι άλλο στοιχείο παραπάνω
θέλετε;
Σύµφωνα µε πρόσφατο έγγραφο του δικηγορικού συλλόγου,
το οποίο θα το καταθέσω και στα Πρακτικά, «η από ετών δυσλειτουργία στη διαδικασία απονοµής της δικαιοσύνης στο Εφετείο
Θράκης και η χρονική υστέρηση στον προσδιορισµό, στη συζήτηση των υποθέσεων και στην έκδοση αποφάσεων τα τελευταία
χρόνια επιδεινώνεται συνεχώς και έχει κορυφωθεί το τελευταίο
διάστηµα, προσλαµβάνοντας πλέον χαρακτηριστικά ιδιότυπης
αρνησιδικίας».
Διαβάζω στο ίδιο έγγραφο ότι «οι πολιτικές υποθέσεις ορίζονται ακόµη και µετά από δεκαπέντε µήνες στο εφετείο». Άρα, αν
πάρουν και µια εύλογη αναβολή ενός έτους και προστεθεί και η
τεράστια καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων, µιλούµε για
τρία χρόνια. Είναι σωστή η απονοµή δικαιοσύνης; Το Υπουργείο
Δικαιοσύνης, το οποίο κάνει πολλές προσπάθειες, όπως είπατε,
θέλετε να επιβαρύνει τους πολίτες και να βγαίνουν αποφάσεις
µετά από χρόνια; Ή µήπως είναι σωστό στα πινάκια των ποινικών
υποθέσεων να εγγράφονται πολύ περισσότερες απ’ όσες µπορούν να συζητηθούν;
Δυστυχώς, η συζήτηση που κάνουµε σ’ αυτές τις περιπτώσεις
δεν είναι για τις ανάγκες της δικαιοσύνης και των πολιτών που οι
υποθέσεις τους πρέπει να εξετάζονται σύντοµα και µε επάρκεια,
αλλά για τοπικές αντιπαραθέσεις, όπου η κάθε πόλη ή νοµός επιχειρούν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους. Στην Καβάλα το ζούµε
εδώ και είκοσι χρόνια.
Η δηµιουργία του εφετείου, κύριε Υπουργέ, θα λειτουργήσει
ευεργετικά και για το Εφετείο Θράκης, καθώς θα συµβάλλει στην
αποσυµφόρηση και στην αναβάθµισή του. Άλλωστε οι υποθέσεις
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που προέρχονται από την Καβάλα, τη Θάσο και τη Δράµα είναι
περίπου οι µισές, να µην πω και παραπάνω, απ’ αυτές µε τις
οποίες ασχολείται σήµερα το Εφετείο Θράκης.
Στην προκειµένη περίπτωση θα µπορούσε λοιπόν να ρωτήσει
κανείς γιατί µιλάµε για την Καβάλα. Σας απαντώ γιατί είπατε
«πέστε µου προτάσεις». Έχει κτηριακές υποδοµές, κύριε
Υπουργέ, έχει αεροδρόµιο, έχει άµεση ακτοπλοϊκή σύνδεση µε
τη Θάσο, η οποία έχει πολλές υποθέσεις στο εφετείο. Άρα εκείνο
που προέχει είναι η απόφαση για τη δηµιουργία έδρας εφετείου.
Σε αναφορά που κατέθεσα και στον κ. Καστανίδη το Μάιο του
2010 µου απαντήθηκε ότι θα εξεταστεί ο χωροταξικός σχεδιασµός των δικαστηρίων και η δηµιουργία νέων εφετείων η οποία
βέβαια εξαρτάται από τη δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας
γιατί δεν υπάρχουν χρήµατα. Το οικονοµικό πρόβληµα είναι
σαφές, αλλά ας σηµειωθεί ότι στην Καβάλα µπορούσε να λειτουργήσει από χθες το εφετείο χωρίς οικονοµική επιβάρυνση,
γιατί υπάρχει διαθέσιµο κτήριο έτοιµο να στεγάσει νέο εφετείο,
γιατί µέχρι σήµερα εκεί ήταν τα δικαστήρια της πόλης. Μπορούµε λοιπόν να κάνουµε οικονοµία και µε έναν ακόµη τρόπο.
Έχει διατυπωθεί, κύριε Υπουργέ, µία άλλη εναλλακτική
πρόταση. Σας κατατέθηκε και προχθές στην Καβάλα. Προσωρινά
µπορεί να λειτουργήσει στην Καβάλα µεταβατική έδρα µονοµελούς εφετείου, κάτι που πλέον µπορεί να συµβεί µετά την ψήφιση
του ν. 3494/2011 µε τον οποίο τροποποιήθηκαν διατάξεις του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Άρα λοιπόν µε την ίδρυση του µονοµελούς εφετείου σας δίνουµε εναλλακτική λύση, κύριε
Υπουργέ. Μπορεί να λειτουργήσει εφέτης στην Καβάλα και αντί
υποθέσεις των νοµών Δράµας, Καβάλας και Θάσου να εξετάζονται στην Κοµοτηνή, ο εφέτης να είναι στην Καβάλα και να µην
ταλαιπωρείται ο κόσµος. Επίσης δεν θα µετακινούνται καθηµερινά δικηγόροι και διάδικοι, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Είναι προφανές ότι απαιτείται πολιτική απόφαση, ώστε να ανατεθεί στο αρµόδιο όργανο η µελέτη των δεδοµένων, να διαπιστωθεί η ορθότητα του αιτήµατος για ίδρυση εφετείου και επειδή
οι προκάτοχοί σας δεν πήραν αυτή την απόφαση, πιστεύω ότι
µπορείτε να το κάνετε εσείς ξεπερνώντας όλα τα εµπόδια και δείχνοντας πραγµατικά ότι αισθάνεστε την απονοµή δικαιοσύνης
χωρίς άλλα κριτήρια.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σάββας Εµινίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Εµινίδη.
Παρακαλώ τον κύριο Υπουργό να λάβει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε συνάδελφε, θα
ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχω
αποδείξει και είναι βαθιά πεποίθησή µου, ότι µόνο µε καθαρά επιστηµονικά και καθαρά νοµικά κριτήρια θα αντιλαµβάνοµαι τη δικαιοσύνη, είτε υπηρετώ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης είτε όχι.
Από κει και πέρα, το να ζητάτε να συµβάλλουµε στο να µετατρέψουµε τους εφέτες σε περιοδεύοντες εφέτες για να δικάζουν
κατά τόπο τις υποθέσεις, αυτή είναι µία λογική και µία προσέγγιση η οποία, έτσι όπως την παρουσιάζετε, δεν αντέχει σε µία
αξιοπρέπεια και µία σοβαρότητα που πρέπει να έχουν τα δικαστήρια και µάλιστα τα ανώτερα δικαστήρια. Αυτή την άποψη
οφείλω να την καταθέσω και να σας την ξεκαθαρίσω.
Όλα τα επιχειρήµατα που αναφέρατε, κύριε συνάδελφε, είναι
επιχειρήµατα τα οποία έχετε εκθέσει εδώ και πολλά χρόνια, είναι
επιχειρήµατα που εκθέτετε και που συµπληρώνετε κατά διαστήµατα και µάλιστα –λυπάµαι που το λέω- είναι και επιχειρήµατα
του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας που υιοθετείτε, όταν µάλιστα καταθέτετε αναφορά εις βάρος µου υιοθετώντας ουσιαστικά
χαρακτηρισµούς οι οποίοι σαφώς και θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικοί όσον αφορά στο πρόσωπό µου, όταν έχω διατελέσει και
πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου, όταν έχω διατελέσει και
µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των δικηγορικών συλλόγων και έχουµε αποδείξει όχι µόνο εγώ, αλλά και
όλοι οι συνάδελφοί µου ότι τα θέµατα της δικαιοσύνης δεν µπο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρούµε παρά να τα αντιµετωπίζουµε µε περισσή σοβαρότητα από
το να βλέπουµε τη δικαιοσύνη σαν ένα τοπικιστικό και αναπτυξιακό «εργαλείο» και µόνο.
Επειδή γίνεται πολλή κουβέντα -την οποία αναπαράγουν διάφοροι πολιτικοί των περιοχών µας εκεί πάνω- ως προς το τι εννοούσα όταν είπα «κόµβος δικαιοσύνης» για την Κοµοτηνή, θα
µου επιτρέψετε να πω το εξής: Θα ξεκαθαρίσω ότι όπου αναφέροµαι, αναφέροµαι σε περιφερειακό επίπεδο.
Κύριε συνάδελφε, κι εσείς έχετε συµβάλλει προσωπικά στο να
βλέπουµε τα πράγµατα στην περιοχή µας µε µία «περιφερειακότητα» που δεν µας επιτρέπει πλέον να έχουµε άγονους τοπικισµούς, όπως αυτή τη στιγµή –γιατί αυτό γίνεται- ανάµεσα σε
Κοµοτηνή, Καβάλα, Έβρο, Ξάνθη κ.λπ.. Έχουµε σοβαρότατα
προβλήµατα τα οποία παλεύουµε όλοι µαζί. Σας υπενθυµίζω ότι
πριν από λίγες µέρες ήµασταν εκεί όλοι µαζί για να ενισχύσουµε
τα επιχειρήµατα έτσι ώστε οι επιδοτήσεις και τα προτερήµατα
της Θράκης να επεκταθούν και στην ανατολική Μακεδονία.
Συνεπώς νοµίζω ότι ο δικός µας ρόλος είναι να καθησυχάζουµε τα πράγµατα, να µην ταυτιζόµαστε µε συντεχνιακές αιτιάσεις γιατί έχουµε ένα ρόλο σοβαρότερο από το να αποκτήσουν
ίσως κάποια δουλειά κάποιοι οι οποίοι νοµίζουν ότι θα λύσουν το
πρόβληµα της ζωής τους.
Μιλάµε για δικαιοσύνη, κύριε συνάδελφε, και η δικαιοσύνη
µπορεί και πρέπει και επιβάλλεται να έχει µία προσέγγιση πολύ
πιο σοβαρή απ’ αυτή που κάποιοι παράγοντες –δεν αναφέροµαι
µόνο στην Καβάλα, αναφέροµαι γενικώς σ’ όλη τη χώρα- προσπαθούν να έχουν. Μόνο µε κεντρικό χωροταξικό σχεδιασµό θα
πάµε µπροστά, µόνο όταν έχουµε να κάνουµε µε κεντρικές αποφάσεις και όχι για να ικανοποιούµε τα αιτήµατα κάθε περιοχής.
Δεν δέχοµαι αυτά που είπατε για το Εφετείο Θράκης το οποίο
καλύπτει και την ανατολική Μακεδονία παραδοσιακά. Δεν «λιµνάζουν» οι υποθέσεις, δεν υπάρχει αρνησιδικία. Είναι σε µία καλύτερη κατάσταση από πολλά εφετεία της χώρας. Ας µην
απαξιώνουµε θεσµούς που πρέπει να ισχυροποιήσουµε –και
αυτό κάνουµε- προκειµένου να αναδείξουµε ελλείψεις που υποτίθεται ότι θα συµπληρωθούν µε εφέτες, οι οποίοι θα τρέχουν µε
τα τεφτέρια τους στα χέρια από πόλη σε πόλη για να δικάζουν.
Είναι αντιεπιστηµονικό, είναι αντιαναπτυξιακό, είναι κατά της δικαιοσύνης µία τέτοια λογική και σ’ αυτό το πλαίσιο και µόνο µε
την ενίσχυση των θεσµών της δικαιοσύνης στην περιοχή µας
µπορούµε να πάµε µπροστά έτσι ώστε και οι κάτοικοι και οι πολίτες της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως και όλοι οι
πολίτες της χώρας, να τύχουν της δικαιοσύνης που πραγµατικά
αξίζουν.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Η δεύτερη µε αριθµό 1174/29-8-2011 επίκαιρη ερώτηση της
Βουλευτού της Νέας Δηµοκρατίας κ. Έλενας Ράπτη προς τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη λειτουργία των προγραµµάτων χορήγησης υποκατάστατων στους
χρήστες ναρκωτικών ουσιών στα δηµόσια νοσοκοµεία δεν συζητείται κατόπιν συνεννοήσεως και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 1181/29-8-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αντωνίου Σκυλλάκου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληγέντες
βαµβακοπαραγωγούς και αµπελουργούς δεν συζητείται λόγω
κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 1183/29-8-2011 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κυριάκου Βελόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών σχετικά µε τις εγγυήσεις του ελληνικού κράτους για παροχή ρευστότητας στις
τράπεζες δεν συζητείται κατόπιν συνεννοήσεως και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 1179/29-8-2011 επίκαιρη
ερώτηση της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευαγγελίας Αµµανατίδου-Πασχαλίδου προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τον αποκλεισµό
συµβασιούχων πυροσβεστών από το ν. 3938/2011.
Στην ερωτώσα Βουλευτή θα απαντήσει ο Υπουργός Προστα-
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σίας του Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής.
Η κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου έχει το λόγο για δύο λεπτά για
να παρουσιάσει την επίκαιρη ερώτησή της.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αυτές τις µέρες ξεκινά η κατάθεση δικαιολογητικών τριών χιλιάδων τετρακοσίων συµβασιούχων πυροσβεστών για την εργασιακή τους υπαγωγή στις διατάξεις του ν.
3938/2011 που µεταξύ άλλων προβλέπει τη συγκρότηση εντός
του Πυροσβεστικού Σώµατος κατηγορίας προσωπικού µε την
ονοµασία «πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης» οι οποίοι καταλαµβάνουν επί θητεία οργανικές θέσεις. Από τις διατάξεις του
νόµου επί της ουσίας αποκλείεται τµήµα των συµβασιούχων πυροσβεστών που κατά τα προηγούµενα χρόνια υπηρέτησαν τη
στρατιωτική τους θητεία, ενώ εργάζονταν στο Σώµα.
Στο άρθρο 15 παράγραφος 3 του νόµου που προανέφερα αναφέρεται ότι δυνατότητα ένταξης στο νόµο, εκτός των άλλων, διαθέτουν όσοι εποχικοί πυροσβέστες είχαν την ιδιότητα αυτή σε
µία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον την ίδια ιδιότητα σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα
έτη 2000 έως και 2007.
Αντίστοιχη διαδικασία προβλέπει το π.δ. 121/2007 που ενώ
αναφέρει πως εποχικοί πυροσβέστες που αδυνατούν να παρέχουν την υπηρεσία τους σε συγκεκριµένη συµβατική περίοδο ή
µέρος αυτής, επειδή καλούνται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στις Ένοπλες Δυνάµεις, διατηρούν το δικαίωµα επαναπρόσληψης στην υπηρεσία την πρώτη συµβατική περίοδο που
ακολουθεί µετά τη λήξη της στρατιωτικής θητείας, καταλήγει
πως το χρονικό διάστηµα της στρατιωτικής θητείας που συµπίπτει µε το χρόνο της συµβατικής περιόδου δεν λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής απασχόλησης για το εποχικό πυροσβεστικό
προσωπικό.
Με βάση τα παραπάνω αποκλείονται από το νόµο συµβασιούχοι πυροσβέστες που προσελήφθησαν, παραδείγµατος χάριν, το
2004 χωρίς να ζητείται η εκπλήρωση τότε των στρατιωτικών τους
υποχρεώσεων κατά την πρόσληψή τους και δεν κατάφεραν εκ
των πραγµάτων να συµπληρώσουν το σύνολο των απαιτήσεων,
συµµετοχής τους δηλαδή, στις απαιτούµενες αντιπυρικές περιόδους, λόγω της υποχρεωτικής τους θητείας στις Ένοπλες Δυνάµεις.
Δεν είναι δυνατόν οι εργαζόµενοι να τιµωρούνται επειδή εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στις Ένοπλες Δυνάµεις. Σε µια
περίοδο που ο ελληνικός λαός βιώνει τεράστιες οικονοµικές δυσκολίες, η Κυβέρνηση οφείλει να προστατεύει το δικαίωµα στην
εργασία. Για όλα αυτά ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ, αν προτίθεσθε
να παρέµβετε και αν ναι, µε ποιο τρόπο, έτσι ώστε να αρθεί η
αδικία σε βάρος συγκεκριµένων εργαζόµενων και να µπορέσουν
να συµµετέχουν στις διαδικασίες που προβλέπει ο ν. 3938/2011.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Αµµανατίδου.
Κύριε Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη, κύριε Χρήστο Παπουτσή, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν αποκλείονται οι πυροσβέστες που κάποιες από τις απαιτούµενες αντιπυρικές περιόδους εκπλήρωναν τη στρατιωτική
τους θητεία. Αυτό που συµβαίνει είναι ότι το Πυροσβεστικό Σώµα
έχει ανάγκη από ανθρώπους που έχουν πραγµατική εµπειρία
στην πυρόσβεση. Τουλάχιστον για ορισµένα χρόνια, για συγκεκριµένη περίοδο. Ο νόµος έτσι και αλλιώς έχει υποχρέωση να
ορίσει ένα κριτήριο. Αυτό το κριτήριο είναι που δηµιουργεί δυσκολίες στους υποψηφίους στους οποίους αναφέρεται η κυρία
συνάδελφος.
Ο νόµος όµως και η προκήρυξη που εξεδόθη δυνάµει αυτού
δεν κάνει σε καµµία περίπτωση καµµία αρνητική διάκριση για
όσους εκπλήρωσαν τη στρατιωτική τους θητεία. Αντίθετα εισάγει
θετική διάκριση προς αυτούς που έχουν πραγµατική εµπειρία
πολλών ετών στη δασοπυρόσβεση, κάτι που προσµετρήθηκε ως
κυρίαρχο προσόν βάσει των υπηρεσιακών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώµατος.
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Ωστόσο ήδη κατά το στάδιο σύνταξης του νόµου µάς είχε απασχολήσει το ζήτηµα αυτό. Όχι µόνο αυτό αλλά και άλλα παρεµφερή ζητήµατα, µιας και οι πυροσβέστες για πολλά χρόνια
προσέφεραν την εποχιακή τους προσφορά στο Πυροσβεστικό
Σώµα. Αναφέροµαι στο γεγονός για παράδειγµα µιας γυναίκας
που µπορεί να µην είχε εργαστεί κάποια αντιπυρική περίοδο
λόγω κυήσεως. Για να αντισταθµίσουµε, λοιπόν, την οποιαδήποτε αδυναµία εποχικών πυροσβεστών να συµµετάσχουν στον
τρέχοντα διαγωνισµό έχει ληφθεί η πρόνοια µε µια σειρά διατάξεων.
Για να γίνω πιο συγκεκριµένος αναφέροµαι πρώτα απ’ όλα δυνάµει του άρθρου 1, παράγραφος 4 του π.δ. 121/2007 «Όσοι από
τους εποχικούς πυροσβέστες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για
τον τρέχοντα διαγωνισµό διατηρούν την ιδιότητα του εποχικού
πυροσβέστη και το δικαίωµα να επαναπροσλαµβάνονται ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης».
Δεύτερον, οι άνθρωποι αυτοί δυνάµει του άρθρου 15 του
νόµου 3938/2011 έχουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν στον
τρέχοντα διαγωνισµό στην κατηγορία των ιδιωτών η οποία
αφορά εξακόσιες προσλήψεις. Είπατε προηγουµένως ότι τρεις
χιλιάδες τετρακόσιες θέσεις αφορούν τους εποχικούς πυροσβέστες, αλλά µπορούν να πάνε οι συγκεκριµένοι, για τους οποίους
έχετε καταθέσει στην ερώτηση, στην κατηγορία των ιδιωτών η
οποία αφορά σε εξακόσιες προσλήψεις. Μάλιστα σύµφωνα µε
την παράγραφο 5 του συγκεκριµένου άρθρου προβλέπεται ειδική µοριοδότηση για την κάθε αντιπυρική περίοδο που εργάστηκαν.
Τρίτον και τελευταίο. Ακόµα και αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
συµµετάσχουν ή δεν πετύχουν στον τρέχοντα διαγωνισµό είναι
αυτονόητο ότι µπορούν να συµµετάσχουν σε µελλοντικό διαγωνισµό του Πυροσβεστικού Σώµατος µε µοριοδότηση πάντα της
εµπειρίας τους.
Με την ευκαιρία µάλιστα θέλω να ενηµερώσω το Σώµα ότι τις
επόµενες ηµέρες στο σχέδιο νόµου για τον εθελοντισµό στην
Πυροσβεστική και την εθελοντική Ακτοφυλακή που θα καταθέσουµε στη Βουλή, θα περιλαµβάνονται διατάξεις για την τροποποίηση του κανονισµού κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώµα, ο
οποίος θα αφορά όλους τους µελλοντικούς διαγωνισµούς και θα
προβλέπεται ειδική µοριοδότηση για τους εποχικούς πυροσβέστες.
Τούτων δοθέντων είναι προφανές ότι δεν υφίσταται κανένα
θέµα αδικίας. Το αντίθετο µάλιστα συµβαίνει, καθώς είναι διαρκής και παρούσα σε όλες τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες εµφανέστατα η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης και η ειδική
µέριµνα του Υπουργείου µας για µοριοδότηση των εποχικών πυροσβεστών σε κάθε διαγωνισµό που προκηρύσσει το Πυροσβεστικό Σώµα. Και αυτό όχι για να εξυπηρετήσουµε κάποιες
οµάδες, αλλά για να εξυπηρετήσουµε το δηµόσιο συµφέρον που
επιτάσσει στη συγκεκριµένη περίπτωση την αξιοποίηση της
εµπειρίας των εργαζοµένων στο δύσκολο έργο της δασοπυρόσβεσης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Υπουργό.
Παρακαλώ την ερωτώσα Βουλευτή, την κ. Αµµανατίδου, να
λάβει το λόγο.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Υπουργέ, προσπαθήσατε µε έναν τρόπο να πείτε ότι οι συµβασιούχοι αυτοί
µπορούν να ενταχθούν στην άλλη κατηγορία και όχι στις τρεις
χιλιάδες τετρακόσιες θέσεις, αλλά στις εξακόσιες θέσεις «και να
δούµε και το ένα και το άλλο». Εγώ αυτό που αντιλαµβάνοµαι
είναι κάτι που δε γίνεται µόνο στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και τις αρµοδιότητές του αλλά σε όλη την ελληνική κοινωνία από την πλευρά της Κυβέρνησης: η διαίρεση των εργαζοµένων.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει το συγκεκριµένο
θέµα στη Βουλή. Εδώ και χρόνια και η Νέα Δηµοκρατία και τα
δυο τελευταία χρόνια η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αφήνει υποστελεχωµένες όλες τις υπηρεσίες και κρατάει σε οµηρία τους εργαζόµενους που µε νόµιµες διαδικασίες έχουν προσληφθεί στο
Πυροσβεστικό Σώµα, στις δασικές υπηρεσίες είτε είναι στο
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Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είτε στο ΥΠΕΚΑ.
Αυτοί θα πρέπει να συµβάλλουν πρώτα απ’ όλα στην πρόληψη
και µετά στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Θα πρέπει να
είναι κατανοητό και σε εσάς ότι στην εποχή του µεσοπροθέσµου
και του απολύτου ελέγχου στην οικονοµία -και όχι µόνο- από την
τρόικα δεν είναι δυνατόν στο όνοµα της εξυπηρέτησης των δανειστών και των τοκογλύφων να αφήνετε το Πυροσβεστικό Σώµα
χωρίς τη µεγαλύτερη δυνατή στελέχωσή του. Είµαστε µια χώρα
µε πυρκαγιές τεράστιων διαστάσεων κάθε χρόνο που δεν έχει
την πολυτέλεια να αφήνει την πυροσβεστική υπηρεσία υποστελεχωµένη.
Θα συµφωνήσετε και εσείς ότι όσους πυροσβέστες και να
προσλάβετε µε βάση τον πύρινο όλεθρο που βιώνουµε κάθε καλοκαίρι ποτέ δεν θα είναι αρκετοί.
((Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ την ησυχία
σας, κύριοι συνάδελφοι και την προσοχή σας.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κανείς δεν θα σας κατηγορήσει, κύριε Υπουργέ, για προσλήψεις που δεν είναι απαραίτητες. Πόσω δε µάλλον όσο αφήνετε εργαζόµενους που εδώ
και χρόνια δίνουν σκληρές µάχες µε τις πυρκαγιές, στην ουσία
εκτός Πυροσβεστικού Σώµατος, επειδή απλά κλήθηκαν να υπηρετήσουν τη θητεία τους στο Στρατό.
Άρα, δυο είναι τα σενάρια: ή θα αντιµετωπίσετε το συγκεκριµένο ζήτηµα ως γραφειοκρατικό, θα αναγνωρίσετε δηλαδή ότι
το έτος της θητείας των συγκεκριµένων εποχικών πυροσβεστών
θα συνυπολογιστεί ως συµµετοχή σε αντιπυρική περίοδο και θα
τους δοθεί η δυνατότητα να συµµετέχουν στο διαγωνισµό ή θα
επιµείνετε σε αυτή την αδικία, µε αποτέλεσµα την αποδυνάµωση
του Σώµατος και την ώθηση των συγκεκριµένων εργαζόµενων
στην ανεργία, αναλαµβάνοντας παράλληλα το πολιτικό και κοινωνικό κόστος µιας τέτοιας επιλογής.
(Θόρυβος στην Αίθουσα - Κωδωνοκρουσίες)
Η εργασιακή ανασφάλεια, πέραν αυτών των συµβασιούχων
πυροσβεστών διακατέχει και άλλες κατηγορίες εργαζόµενων,
όπως του ΥΠΕΚΑ, ειδικοί δασικής προστασίας, αυτοί που φοίτησαν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Και εδώ θα πρέπει να µας
πείτε τι σκέφτεστε να κάνετε και µε αυτούς.
Κλείνοντας θέλω να επαναλάβω πως έχουµε να κάνουµε µε
εργαζόµενους που εργάζονται χρόνια στη δασοπυρόσβεση, ακολουθώντας όλες τις νόµιµες διαδικασίες πρόσληψης και τώρα
φαίνεται να τιµωρούνται και να οδηγούνται και αυτοί στην ανεργία γιατί υπηρέτησαν στο Στρατό.
Στο χέρι σας είναι να αποκατασταθούν οι όποιες αδικίες δηµιουργεί η προκήρυξη που θα ξεκινήσει αυτές τις ηµέρες.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε και για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την ερωτώσα Βουλευτή κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου – Πασχαλίδου.
Παρακαλώ τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο
Παπουτσή να λάβει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Κυρία Πρόεδρε, στην πρώτη παρέµβαση της αξιοτίµου συναδέλφου, της κ. Πασχαλίδου, είχα την αίσθηση ότι οµιλούµε σε πραγµατικό χρόνο. Στη δευτερολογία της, όµως, έχω την αίσθηση ότι
οµιλούµε σε διαφορετικό πολιτικό χρόνο και µε διαφορετικά δεδοµένα. Γι’ αυτό επιτρέψτε µου να απαντήσω στο σχόλιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρώτα απ’ όλα, όχι στο ΠΑΣΟΚ και όχι στην Κυβέρνησή του η
κατηγορία περί διάκρισης των δικαιωµάτων των εργαζοµένων.
Το αντίθετο, µάλιστα, µας προσάπτουν ορισµένοι. Μας προσάπτουν ακριβώς την κατηγορία, όπως εκείνοι την αντιλαµβάνονται,
ότι εµείς υποστηρίζουµε, ορισµένες φορές εις βάρος κάποιων
θεωρήσεων περί της οικονοµίας, τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Όταν, όµως, µιλούµε σε πραγµατικό χρόνο, οφείλουµε όλοι
µας να διακρίνουµε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων που έχουν
προσωρινή σχέση εργασίας, περιοδική σχέση εργασίας µε τον
οποιοδήποτε φορέα και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων που
αφορούν µόνιµες σχέσεις εργασίας.
Αυτή είναι η πρώτη διάκριση πραγµατικού γεγονότος.
Το δεύτερο γεγονός, όµως, αφορά την παρούσα συγκυρία. Η
παρούσα συγκυρία είναι µία συγκυρία εξαιρετικής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, αυστηρής προσπάθειας, έντονης προσπάθειας
για τη µείωση των δηµοσίων δαπανών, µία εξαιρετικά δύσκολη
άσκηση για την Κυβέρνηση, για την όποια κυβέρνηση, για την
όποια πολιτική παράταξη έχει την ευθύνη της διαχείρισης της
εξουσίας, να εξισορροπήσει από τη µία πλευρά στη µείωση των
δαπανών και από την άλλη πλευρά στην εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος.
Το συγκεκριµένο, όµως, πεδίο το οποίο επιλέξατε για την ερώτησή σας, δηλαδή την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Πυροσβεστικό Σώµα και τη στελέχωσή του, έχω την αίσθηση ότι δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των προθέσεών σας για την
άσκηση αντιπολίτευσης. Γιατί; Διότι το Πυροσβεστικό Σώµα εν
µέσω πραγµατικά σκληρής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και δύσκολης οικονοµικής περιόδου, µετατρέπει τώρα για την ενίσχυσή
του τρεις χιλιάδες τετρακόσιες συµβάσεις εποχικών πυροσβεστών σε θέσεις πενταετούς υποχρέωσης και προσλαµβάνει εξακόσιους εξ ιδιωτών, σύνολο τέσσερις χιλιάδες. Πέραν αυτών,
παίρνει επτακόσιους πενήντα για την Πυροσβεστική Ακαδηµία
και πενήντα αξιωµατικούς.
Αυτή είναι πολιτική επιλογή. Και είναι πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης επειδή ακριβώς από τη µία πλευρά θέλουµε να είµαστε
απολύτως συνεπείς και σαφείς στις δεσµεύσεις της παράταξής
µας, του κόµµατός µας και του Πρωθυπουργού προσωπικά πριν
τις εκλογές όσον αφορά τους εποχικούς πυροσβέστες και από
την άλλη πλευρά να είµαστε απολύτως συνεπείς στην επιλογή
µας, τη διαρκή ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώµατος, προκειµένου να εγγυηθούµε τη δασοπροστασία και την πυρασφάλεια
σε ολόκληρη τη χώρα.
Αυτές τις δύο επιλογές υπηρετούµε. Και από την άποψη αυτή,
όχι απλώς καµµία αδικία δεν κάνουµε, αλλά, αντίθετα, µέσα στην
εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία επιχειρούµε µε κάθε τρόπο να διασφαλίσουµε τα συµφέροντα και να εγγυηθούµε για το κράτος,
για τις δηµόσιες υπηρεσίες την εµπειρία και την τεχνογνωσία που
εξέλαβαν καθ’ όλη τη διάρκεια της προσφοράς τους όλοι οι εποχικοί πυροσβέστες µε τη µοριοδότησή τους σε όλους τους διαγωνισµούς του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ. Παπουτσή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΚΑ».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
της 25ης Αυγούστου 2011, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο
συνεδριάσεις. Στην πρωινή συνεδρίαση θα συζητηθεί η αρχή του
νοµοσχεδίου και στην απογευµατινή, τα άρθρα και οι τροπολογίες ως µία ενότητα.
Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Μαυρουδής Βορίδης αναφορικά µε τη
συζήτηση του νοµοσχεδίου ορίζει ως ειδικό αγορητή το Βουλευτή κ. Αλέξανδρο Χρυσανθακόπουλο.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας ορίζει για τη συζήτηση του νοµοσχεδίου ως ειδική αγορήτρια τη Βουλευτή κ. Ηρώ
Διώτη.
Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή της Πλειοψηφίας, παρακαλώ τον κύριο Υπουργό…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο επί της διαδικασίας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ποια διαδικασία; Ξεκίνησε η διαδικασία;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Αµέσως το λόγο; Δεν ολοκλήρωσε τη φράση της η Πρόεδρος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι κάνετε εδώ; Δικτατορία θα επιβάλλετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κύριε Λαφαζάνη, αφήστε τα
αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Λαφαζάνη…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Απαγορεύεται ο λόγος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ.
Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή, έχει ζητήσει το λόγο ο κύ-
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ριος Υπουργός…

(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
Κύριε Λαφαζάνη, δεν σας έχω δώσει το λόγο.
Πριν ξεκινήσει η συζήτηση µε τους εισηγητές, έχει ζητήσει το
λόγο ο κύριος Υπουργός για κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα, πριν ξεκινήσει η συζήτηση στην Ολοµέλεια, να καταθέσω µία σειρά από προσθήκες – αναδιατυπώσεις, τις οποίες
θα µου επιτρέψετε να διατρέξω και να εξηγήσω, γιατί είναι σηµαντικές και απορρέουν από τη συζήτηση που έγινε στη δεύτερη
ανάγνωση στην επιτροπή, από τα σχόλια Βουλευτών και από την
έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής.
Για τη διευκόλυνση του Σώµατος υπάρχει για διανοµή το κείµενο του νοµοσχεδίου µε σηµειωµένες επάνω στο κείµενο τις αλλαγές, υπογραµµισµένες τις προσθήκες και διαγραµµένες τις
φράσεις οι οποίες δεν υφίστανται πλέον.
Άρα, θα διευκόλυνε την παρακολούθηση όσων θα πω, εάν
έχετε στα χέρια σας αυτό το κείµενο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ήδη έχει διανεµηθεί το
κείµενο, κύριε Υπουργέ. Παρακαλούµε για τις δικές σας δηλώσεις και τοποθετήσεις και ό,τι καινούργιο υπάρχει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Και να παρακαλέσουµε το Προεδρείο από εδώ και πέρα να γίνονται όλα µε αυτό τον τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Πρέπει να το πει και το
Προεδρείο, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό που έγινε και εγκαίρως δόθηκε το κείµενο, είναι µια πάρα πολύ σωστή διαδικασία, η οποία
είναι αυτονόητη, αλλά έχει γίνει ζητούµενο πολλές φορές. Ευχαριστούµε γι’ αυτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θα καταθέσω, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, επίσηµα, µε τη γνωστή διαδικασία, τις
αλλαγές. Και ήδη υπάρχει φωτοτυπηµένο το κείµενο µε ενσωµατωµένες τις αλλαγές, για να παρακολουθείτε καλύτερα τις αλλαγές τις οποίες προτείνουµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες – αναδιατυπώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΒ ’ - 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΠΡΩΙ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Διατρέχω και εξηγώ
τις αλλαγές σε κάθε κεφάλαιο και σε κάθε άρθρο του σχεδίου
νόµου.
Θυµίζω ότι το σχέδιο νόµου αποτελείται από δύο µεγάλα κεφάλαια. Το κεφάλαιο Α’ αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση
έργων και δραστηριοτήτων και το κεφάλαιο Β’ τη ρύθµιση των
αυθαιρέτων.
Κεφάλαιο Α: Στο άρθρο 2, παράγραφος 2 υπάρχει µία συµπλήρωση η οποία δίνει τη δυνατότητα δηµόσιας διαβούλευσης στη
φάση της δηµιουργίας, της υποβολής του φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων ΠΠΠΑ.
Στο ίδιο άρθρο, στο άρθρο 2, παράγραφος 4 υπάρχει µία νοµοτεχνική βελτίωση προκειµένου να συµπεριληφθούν όλοι οι οργανωµένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων.
Στο ίδιο άρθρο, στην παράγραφο 5 υπάρχει µία νοµοτεχνική
βελτίωση επίσης στην ίδια κατεύθυνση, για να συµπεριληφθούν
όλοι οι οργανωµένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων.
Στο άρθρο 2, παράγραφος 11 υπάρχει µια ουσιαστική βελτίωση µε τη συγχώνευση της άδειας καταλληλότητας γηπέδου
µε την ΑΕΠΟ.
Στο άρθρο 2, παράγραφος 14 υπάρχει µια νοµοτεχνική συµπλήρωση.
Πηγαίνουµε µετά κατευθείαν στο άρθρο 10, παράγραφος 3
όπου υπάρχει µια νοµοτεχνική διόρθωση µε µια αντικατάσταση
όρου. Στο ίδιο άρθρο παράγραφος 5 υπάρχει µια ουσιαστική συµπλήρωση, που προσδιορίζει περισσότερο την ανάγκη να υπάρχει αιτιολογηµένη εντολή της αδειοδοτούσας αρχής.
Στο άρθρο 10, παράγραφος 6 υπάρχει µια βελτίωση, προκειµένου να συµπεριληφθούν όλοι οι οργανωµένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων.
Μετά πηγαίνουµε στο άρθρο 17, παράγραφος 1 όπου υπάρχει
µια µικρή νοµοτεχνική βελτίωση.
Στο άρθρο 20, έχουµε µια σειρά από µικρές βελτιώσεις, οι
οποίες είναι όλες νοµοτεχνικού χαρακτήρα.
Αυτό κλείνει τις αλλαγές -δεν είναι µεγάλες- που γίνονται στο
πρώτο κεφάλαιο που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Οι περισσότερες από αυτές είναι -επαναλαµβάνω- µικρές, φραστικές νοµοτεχνικές αλλαγές. Κάποιες από αυτές έχουν να κάνουν και µε τη συζήτηση που έγινε στην δεύτερη ανάγνωση της
Επιτροπής της Βουλής.
Έρχοµαι στο δεύτερο κεφάλαιο, που αφορά τη ρύθµιση αυθαιρέτων.
Άρθρο 23, παράγραφος 1 υπήρχε µια ηµεροµηνία «1/1/2012»,
µετά από την οποία δεν θα µπορεί να γίνει αγοροπωλησία ακινήτου χωρίς την υπαγωγή του ακινήτου στη συγκεκριµένη ρύθµιση.
Αυτό αντικαθίστανται από τις λέξεις από «τη δηµοσίευση του παρόντος». Δεν µπορούµε να αφήσουµε µια περίοδο τριών µηνών
και άρα, από τη δηµοσίευση του νόµου θα ισχύει κατευθείαν η
απαγόρευση αυτή της µεταβίβασης ακινήτου. Δηλαδή, η κόκκινη
γραµµή για την οποία µιλάµε αρχίζει από τη δηµοσίευση του
νόµου, ώστε να µην καταστρατηγηθούν οι διατάξεις.
Στο άρθρο 23, παράγραφος 2 απαλείφονται κάποιες περιπτώσεις που έχουν κριθεί συνταγµατικές. Είναι για να βελτιωθεί η
συµβατότητα µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Στο άρθρο 23, παράγραφος 3 υπάρχει µια µικρή φραστική
βελτίωση και µια ουσιώδης βελτίωση που αφορά τη δυνατότητα
ρύθµισης περιπτώσεων αυθαιρέτων που κατασκευάστηκαν πριν
την απαγόρευση δόµησης. Είναι µια αλλαγή, η οποία έχει ζητηθεί
από πολλούς Βουλευτές και έχει απολύτως νόηµα.
Στο άρθρο 23, παράγραφος 4 υπάρχει µια νοµοτεχνική βελτίωση.
Στο άρθρο 23, παράγραφος 6, υπάρχει επίσης, µια νοµοτεχνική βελτίωση.
Στο άρθρο 24, υπάρχει µια ουσιώδης βελτίωση. Είναι µια αλλαγή, την οποία κάνουµε µετά από παρατηρήσεις της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής. Δίνουµε έναν ενιαίο χρόνο για τα
εντός και εκτός σχεδίου τον οποίο προσδιορίζουµε στα τριάντα
έτη και όπως εξηγείται παρακάτω συνδέεται άρρηκτα αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία µε την ολοκλήρωση του χωροταξικού
σχεδιασµού στη χώρα εντός εικοσαετίας. Με τις δύο αυτές αλ-
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λαγές πιστεύουµε ότι γινόµαστε πολύ πιο συµβατοί µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας και θα επιχειρηµατολογήσουµε για την ακριβή δικαιολογητική βάση αυτών των
αλλαγών στις τοποθετήσεις µας τόσο εγώ, όσο και ο Αναπληρωτής Υπουργός.
Στο άρθρο 24, παράγραφος 1, επίσης, υπάρχει µια αλλαγή σε
σχέση µε την ηµεροµηνία ισχύος. Υπήρχε µια ηµεροµηνία
«28/4/2010» και πηγαίνουµε όπως ήταν και στον προηγούµενο
νόµο από τη φράση «ηµεροµηνία κατάθεσης του παρόντος στη
Βουλή 28/7/2011».
Μια σειρά από νοµοτεχνικές βελτιώσεις υπάρχουν στην άλλη
παράγραφο. Να εξηγήσω λίγο τα εδάφια β’ και γ’ αυτής της παραγράφου, που είναι καινούργια. Τι λέµε; Λέµε ότι εντός προθεσµίας είκοσι ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
πρέπει να ολοκληρωθεί ο πολεοδοµικός σχεδιασµός µε την
έγκριση ή την αναθεώρηση Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων και
ΣΧΟΟΑΠ ή άλλου τύπου σχεδιασµό και την αναθεώρηση των
εγκεκριµένων σχεδίων πόλης, όπου απαιτείται, σε όλους τους
δήµους όπου δηλώνονται αυθαίρετες κατασκευές και η χρήση
κατά τις διατάξεις του παρόντος, δηλαδή σ’ όλους τους δήµους.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Πόσα χρόνια;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Είκοσι έτη.
Να διευκρινίσουµε. Η ολοκλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού έχει µια µέγιστη περίοδο είκοσι ετών και ταυτοχρόνως η
δυνατότητα της αναστολής κατεδάφισης στο νόµο έχει την περίοδο των τριάντα ετών.
Εξηγούµε τι θα συµβεί στην περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισµού
µε µη άρτια ακίνητα, εφόσον µε την ολοκλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού δεν θα υπαχθούν σε περιοχές προς πολεοδόµηση.
Εδώ, λοιπόν, δίνονται µια σειρά από επιλογές, οι οποίες υπήρχαν και πριν τη συζήτηση στη δεύτερη ανάγνωση, είτε δηλαδή
µε τη συµπλήρωση αρτιότητας είτε µε την επιβολή ειδικού προστίµου είτε µε συνδυασµό και των δύο. Είµαι σίγουρος ότι για τα
ζητήµατα αυτά θα υπάρξει ουσιαστική συζήτηση κατά τη διάρκεια της σηµερινής ηµέρας.
Στο άρθρο 24, παράγραφος 2 υπάρχει µια σειρά από νοµοτεχνικές βελτιώσεις και µια ουσιαστική βελτίωση που αφορά την
καταβολή του παραβόλου, όπου γίνεται µια µεγαλύτερη διάκριση
ανάλογα µε το µέγεθος της κατασκευής, διότι το ύψος του παραβόλου το οποίο είχαµε µέχρι τώρα ήταν το ίδιο και για µεσαίες,
αλλά και για πολύ µεγάλες κατασκευές, τώρα µεγαλώνει το ύψος
του παραβόλου, ανάλογα µε το µέγεθος της κατασκευής.
Στο άρθρο 24, παράγραφος 3 κάνουµε µια βελτίωση ως προς
τον τρόπο χειρισµού από πλευράς των πολιτών της διαδικασίας
αυτής. Υποβολή µόνον αίτησης παραβόλου και φύλλου υπολογισµού του προστίµου µέσα σε δύο µήνες. Ξεκινάει 1η Οκτωβρίου, τελειώνει τέλος Νοεµβρίου. Μέσα σ’ αυτούς τους δύο
µήνες οι πολίτες υποβάλλουν αίτηση, παράβολο και φύλλο υπολογισµού και τα υπόλοιπα στοιχεία εντός τεσσάρων µηνών από
την υποβολή των προηγούµενων δικαιολογητικών, ώστε να υπάρχει και καταγραφή των αυθαιρέτων και έσοδα, αλλά να υπάρχει
και χρόνος για την προετοιµασία των φακέλων.
Στο άρθρο 24, παράγραφος 6 υπάρχει µια σειρά από νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Στο άρθρο 24, παράγραφος 7 υπάρχει µια ουσιώδης βελτίωση
για να αποφευχθούν στρεβλώσεις και πολύ µικρά πρόστιµα, η
ελάχιστη τιµή ζώνης στο δηµοτικό διαµέρισµα.
Στο άρθρο 24, παράγραφος 9 υπάρχει µια ουσιώδης βελτίωση
µε παράθεση κριτηρίων που καθιστούν τις πρόχειρες κατασκευές µη αποδεκτές για την υπαγωγή στη ρύθµιση. Κάνουµε
πιο αυστηρή εδώ τη ρύθµιση σχετικά µε τις πρόχειρες κατασκευές.
Στο άρθρο 24, παράγραφος 21 υπάρχει µια ουσιώδης βελτίωση για τη ρύθµιση θεµάτων χιονοδροµικών κέντρων που ξέρουµε ότι αυτήν τη στιγµή έχουν ζητήµατα αυθαιρεσιών.
Στο άρθρο 24, παράγραφος 21 και 22 υπάρχει µια νοµοτεχνική
βελτίωση µε αναριθµήσεις και µια νέα περίοδος.
Στο άρθρο 25, παράγραφος 1 είναι σηµαντικό ότι συγκεκριµε-

16114

νοποιούµε, γιατί δεν ήταν σαφές από την προηγούµενη εκδοχή,
κατά πόσο η απόδοση των εσόδων αυτών στους δήµους για τη
δηµιουργία του περιβαλλοντικού ισοζυγίου θα γινόταν άµεσα ή
σε βάθος χρόνου.
Εδώ λέµε ότι γίνεται άµεσα και µε τους δήµους να έχουν την
υποχρέωση βεβαίως, να υποβάλουν συγκεκριµένα σχέδια. Οριοθετούµε αυτήν την υποχρέωση µέχρι µια περίοδο τριών ετών
κατά µέγιστο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουµε την άµεση αντιστάθµιση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου.
Στο ίδιο άρθρο γίνεται µια πρόβλεψη για απόδοση ποσοστού
του προστίµου στους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης µετά
από συζήτηση µε το Υπουργείου Εργασίας. Εδώ θέλω να τονίσω
ότι ο πολίτης πληρώνει ένα πρόστιµο, δεν πληρώνει ένα πρόστιµο και κάτι παραπάνω µετά για τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης. Απλώς, λέµε στο νόµο ότι έως 15% του συνολικού
ποσού θα αποδοθεί σε οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης µε
κοινή απόφαση των αρµοδίων Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Εργασίας.
Έχουµε, επίσης, και µια νοµοτεχνική βελτίωση στο άρθρο 25.
Στο άρθρο 26 γίνεται µια σηµαντική αλλαγή, η οποία ισχυροποιεί
ακόµη περισσότερο το στίγµα µας για την αλλαγή καθεστώτος,
για την αλλαγή από εδώ και πέρα. Δηλαδή, σχηµατοποιούµε –
και θεσµοθετείται πολύ συγκεκριµένα και θα εξειδικευθεί µε
υπουργικές αποφάσεις- το µητρώο κατασκευών, στο οποίο θα
ανήκουν όλα τα ακίνητα που θα υπάρχουν στη χώρα από εδώ και
πέρα. Αυτή είναι µια πολύ µεγάλη αλλαγή σε σχέση µε τα ισχύοντα. Υπήρχε στην προηγούµενη εκδοχή, αλλά τώρα ισχυροποιείται περισσότερο. Βασίζεται στην ηλεκτρονική ταυτότητα
κτηρίου. Είναι ένα ηλεκτρονικό µητρώο, στο οποίο αυθαίρετα και
νόµιµα κτήρια θα είναι απολύτως αποτυπωµένα, έτσι ώστε να
µπορούµε να µιλάµε µε πραγµατική σιγουριά για την αλλαγή από
το προηγούµενο καθεστώς στο νέο µετά από την ψήφιση αυτού
του νόµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, µε συγχωρείτε. Εφόσον έχουν κατατεθεί στα Πρακτικά και έχουν διανεµηθεί οι νοµοτεχνικές σας βελτιώσεις, µπορείτε να µιλήσετε
για τα θέµατα αυτά και στην οµιλία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κυρία Πρόεδρε, νοµίζω πως βοηθάει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Βεβαίως, βοηθάει. Απλά
το επισηµαίνω για την οικονοµία του χρόνου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Στο άρθρο 28 έχουµε
κάνει µια φραστική βελτίωση. Στο άρθρο 28 παράγραφος 4 ισχυροποιούµε το ζήτηµα της τηλεπισκόπησης µέσω δορυφορικών
τεχνολογιών είτε µέσω αεροφωτογραφιών και το διευρύνουµε.
Έχω καταθέσει, επίσης, και ορισµένες αλλαγές, όσον αφορά
τα πρόστιµα. Είναι µικρές αλλαγές, αλλά πιστεύω ουσιώδεις. Θα
έχουµε τη δυνατότητα να µιλήσουµε για το θέµα αυτό στη συνέχεια.
Ολοκλήρωσα, κυρία Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σε τι συνίσταται το θέµα
της διαδικασίας που θέτετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Φοβάµαι ότι αυθαίρετα επιχειρεί
η Κυβέρνηση να τακτοποιήσει τα αυθαίρετα, ακολουθώντας τις
πιο αυθαίρετες και απαράδεκτες διαδικασίες. Διότι, αυτήν την
ώρα ο κύριος Υπουργός µας κατέθεσε ένα άλλο νοµοσχέδιο, ένα
εντελώς διαφορετικό νοµοσχέδιο, νοµοσχέδιο όχι αλλαγµένο νοµοτεχνικά σε κάποια άρθρα του, αλλά αλλαγµένο επί της ουσίας.
Έχει περάσει µια βδοµάδα, κυρία Πρόεδρε, από τότε που
έγινε η δεύτερη ανάγνωση του νοµοσχεδίου. Σε αυτή τη βδοµάδα είχε τη δυνατότητα η Κυβέρνηση και το αρµόδιο Υπουργείο
να καταθέσει έγκαιρα όποιες σχετικές τροποποιήσεις ήθελε να
κάνει. Δεν το έπραξε. Μάλιστα, εσπευσµένα έφερε αυτό το νοµοσχέδιο παρά τις αντιρρήσεις που εκφράστηκαν και στη Διά-
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σκεψη των Προέδρων να συζητηθεί σε µια σχεδόν µέρα, την Πέµπτη, αυτό το κρισιµότατο νοµοσχέδιο.
Ποιος µπορεί να παρακολουθήσει όλες αυτές τις αλλαγές;
Πώς θα µπορέσουν να τοποθετηθούν οι εισηγητές επ’ αυτών των
αλλαγών όταν έχουν προετοιµαστεί για άλλο νοµοσχέδιο και
άλλο στην ουσία εισάγεται. Πώς θα µιλήσουν οι Βουλευτές;
Ποιες διαδικασίες είναι αυτές που ακολουθούνται σε αυτήν την
Αίθουσα; Αυτά τα πράγµατα πρώτη φορά τα βλέπω.
Βεβαίως, γνωρίζω ότι η Κυβέρνηση έχει το δικαίωµα να παρέµβει και να κάνει κάποιες νοµοτεχνικές αλλαγές. Άντε να κάνει κάποια αλλαγή ουσίας σε ένα, δύο θέµατα. Εδώ όµως, έχει αλλάξει
όλο το νοµοσχέδιο. Χρειάζεται ανάγνωση από την αρχή, προκειµένου να σχηµατίσει κανείς µια βάσιµη γνώµη για να εκφραστεί
έγκυρα από το Βήµα της Βουλής.
Παρακαλώ το Προεδρείο, τηρώντας το πνεύµα αλλά και το
γράµµα του Κανονισµού, να αναβάλει τη σχετική συζήτηση και
να τη µεταθέσουµε για την επόµενη βδοµάδα για να µπορέσουµε
να διαβάσουµε το νοµοσχέδιο και να έχουµε σχηµατίσει µια
γνώµη πλήρη και έγκυρη –διότι είναι και κρίσιµο αυτό το νοµοσχέδιο- και να µπορέσουµε να τοποθετηθούµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Λαφαζάνη, θέλω
να σας ενηµερώσω, επειδή και εσείς συµµετέχετε στη Διάσκεψη
των Προέδρων ότι αποφασίστηκε να γίνει η συζήτηση σήµερα σε
δύο συνεδριάσεις και αν χρειαστεί, όπως είπαµε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ διαφώνησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Λαφαζάνη, εσείς
διαφωνήσατε, αλλά αποφάσισε η πλειοψηφία της Διάσκεψης των
Προέδρων.
Αν χρειαστεί, αποφασίστηκε να µπει και τρίτη συνεδρίαση.
Αυτό ως προς το ένα σκέλος.
Ως προς το άλλο σκέλος αναφορικά µε τη διαδικασία, έχει δικαίωµα ο Υπουργός να φέρει νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Αυτή είναι
µια διαδικασία που γίνεται πάντα. Προφανώς -σε ό,τι αφορά το
Προεδρείο απαντώ- η διαδικασία της διαβούλευσης και της συζήτησης στις επιτροπές έφερε µε τις τοποθετήσεις των Βουλευτών αυτά τα νέα στοιχεία και αυτές τις νέες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις. Αυτά, επειδή απευθυνθήκατε στο Προεδρείο. Οτιδήποτε άλλο σε σχέση µε την Κυβέρνηση θα απαντήσει ο Υπουργός.
Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Παφίλης.
Παρακαλώ, κύριε Παφίλη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κατά τη γνώµη µου
κακώς απαντάτε εκ µέρους της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Απήντησα για τα θέµατα
που έθεσε ο κ. Λαφαζάνης στο Προεδρείο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Με συγχωρείτε, αυτά που έφερε ο κύριος Υπουργός δεν είναι νοµοτεχνικές βελτιώσεις, αλλά είναι ουσιαστικές αλλαγές στο νοµοσχέδιο. Ναι ή όχι; Απλή λογική
χρειάζεται. Πείτε, κύριοι Υπουργοί, είναι ουσιαστικές αλλαγές,
ναι ή όχι; Εγώ θέτω ερώτηµα κοινής λογικής. Μην πει κανείς ότι
αυτές είναι νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Θα µας τρελάνετε! Ας µιλήσουν όλοι οι Βουλευτές. Αυτά που φέρατε είναι ουσιαστικές
αλλαγές. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται κατά ένα µέρος ένα άλλο
νοµοσχέδιο αιφνιδιαστικά και να µας ζητείται να τοποθετηθούµε.
Είναι απαράδεκτη αυτή η διαδικασία κατά τη γνώµη µας. Για το
λόγο αυτόν λέµε ότι πρέπει να υπάρξει αναβολή.
Αν θέλετε, επιπρόσθετα, η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε µε το προηγούµενο νοµοσχέδιο, όχι µε αυτό. Δεν είναι σοβαρά πράγµατα αυτά. Από άποψη ουσίας φυσικά, το νοµοσχέδιο
χειροτερεύει. Τέλος πάντων, µε µια πρώτη µατιά δεν προλαβαίνεις να καταλάβεις τις αλλαγές αυτές. Πώς θα δουλέψουν οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες αυτή τη στιγµή; Πότε θα το µελετήσουµε
και πότε θα τοποθετηθούµε συγκεκριµένα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ζητήσει ο κ.
Ροντούλης.
Παρακαλώ, κύριε Ροντούλη, έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν κατανοώ τις αντιδράσεις των αγαπητών συναδέλφων της
Αριστεράς. Η πραγµατικότητα είναι η εξής: Ο διάλογος που
προηγήθηκε επικεντρώθηκε σε κάποια συγκεκριµένα ουσιώδη
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ζητήµατα και υπήρξε µια αντιπαράθεση απόψεων επί των ουσιωδών αυτών ζητηµάτων.
Η Κυβέρνηση έχει κάθε δικαίωµα να ακούσει την ανταλλαγή
των επιχειρηµάτων και να αποφανθεί επί ουσιαστικών πτυχών του
νοµοσχεδίου. Ρωτώ λοιπόν, τους αγαπητούς συναδέλφους: Σε
ποιο σηµείο του Κανονισµού εδράζουν την αντίθεσή τους. Δηλαδή, δεν θα µπορεί η οποιαδήποτε Κυβέρνηση να συµφωνήσει
µε ζητήµατα, µε θέσεις, µε απόψεις που κατατέθηκαν κατά τη
διάρκεια του διαλόγου από κόµµατα και να προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές; Αυτή είναι η ουσία του δηµοκρατικού διαλόγου.
Τουλάχιστον, από την πλευρά του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού δεν βλέπουµε πρόβληµα επί της διαδικασίας. Μπορεί να
υπήρξαν κάποιες υπερβολές από την πλευρά του Υπουργείου,
όσον αφορά την κατάθεση κάποιων νέων αντιλήψεων.
Θεωρούµε όµως, ότι είµαστε στο πλαίσιο του δηµοκρατικού
διαλόγου, που µάλιστα ουσιώδη σηµεία του έγιναν αντιληπτά
από την Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστώ τον κ. Ροντούλη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Άκουσα τις απόψεις και
θα συµπληρωθούν –υποθέτω- και από τα υπόλοιπα κόµµατα.
Οφείλω να πω ότι υπάρχουν πράγµατι πολλές αλλαγές στο σχέδιο νόµου. Πράγµατι και τα κόµµατα και τους συναδέλφους της
Βουλής θα τους δυσκολέψουν. Όµως, το θέµα βρίσκεται σε ανοικτό κοινωνικό και πολιτικό διάλογο επί πάρα πολλές εβδοµάδες
για να µην πω µήνες. Έχουν γίνει πάρα πολλές σοβαρές ανταλλαγές απόψεων σε όλα τα επίπεδα και στην επιτροπή της Βουλής.
Θεωρώ ότι οι σηµαντικότερες αλλαγές, όπως είναι αυτή στο
άρθρο 24 του παρόντος νοµοσχεδίου για την πρόβλεψη παραδείγµατος χάριν των γενικών πολεοδοµικών σχεδίων και των
ΣΧΟΑΠ, καθώς επίσης η άλλη αλλαγή η οποία αφορά το 15% µε
κοινή υπουργική απόφαση απόδοση στα ασφαλιστικά ταµεία
είναι οι σοβαρότερες αλλαγές χωρίς τις οποίες ίσως δεν υπήρχε
αυτός ο διάλογος που, όµως, έρχονται να δικαιώσουν τη δική
µας παράταξη σε ότι αφορά τη συνταγµατικότητα του παρόντος
σχεδίου νόµου.
Έχω να πω, λοιπόν, προς την Κυβέρνηση και αν µου επιτρέπετε προς το Προεδρείο ότι παρά τη δυσκολία την οποία εµφανίζει η συζήτηση, αυτή πρέπει να γίνει σήµερα γιατί µία ολόκληρη
κοινωνία περιµένει να ακούσει το πώς, πού και τι. Θέλω επίσης,
να πω προς την Κυβέρνηση ότι οι αλλαγές που έχει φέρει δείχνουν ήδη ότι αντιλαµβάνεται ότι δεν είναι µόνο εισπρακτικός ο
χαρακτήρας του σχεδίου νόµου, αλλά είναι και ουσιαστική τοποθέτηση. Υπάρχουν πληθώρα άλλων αλλαγών που θα ζητήσουν
οι συνάδελφοι Βουλευτές και εµείς και η Νέα Δηµοκρατία για
ακόµη περισσότερες ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν στο σχέδιο
νόµου.
Σε κάθε όµως περίπτωση, όσο δύσκολο και εάν είναι, η συζήτηση πρέπει να τελειώσει στη Βουλή. Το θέµα αφορά εκατοντάδες, χιλιάδες πολίτες, εκατοµµύρια κτίσµατα στη χώρα και
πρέπει να λυθεί κατά τον καλύτερο και συνταγµατικότερο τρόπο.
Την ευθύνη φέρει η Κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το παρόν σχέδιο
νόµου και στις τοποθετήσεις µας και ο εισηγητής και η παράταξη
και οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας έχουν πολλά να πουν
επ’ αυτού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαρκόπουλο.
Το λόγο έχει ο κ. Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, η χώρα, όπως
ξέρουµε όλοι, αντιµετωπίζει µία µεγάλη κρίση. Στην κρίση αυτή
πολλοί παράγοντες και θεσµικοί και εξωθεσµικοί, έχουν και οφείλουν να έχουν λόγο. Οι πρώτοι όµως, που έχουν και την ευθύνη
είναι οι θεσµικοί παράγοντες και πρώτος απ’ όλους είναι το Κοινοβούλιο. Στη δηµοκρατία αυτό, το Κοινοβούλιο εκφράζει άµεσα,
και αυθεντικά τη λαϊκή κυριαρχία περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον παράγοντα, ακόµη και από αυτή την Κυβέρνηση,
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διότι στην εµπιστοσύνη της Βουλής στηρίζεται η οποιαδήποτε
κυβέρνηση.
Έχουµε όµως, φθάσει σε ένα σηµείο όπου ο οποιοσδήποτε
εξωθεσµικός παράγοντας, το οποιοδήποτε εκδοτικό συγκρότηµα, η οποιαδήποτε οµάδα συµφερόντων, µπορεί να παρασύρει
την κυβέρνηση όπως αυτός επιθυµεί. Έχουµε την περιπέτεια
τώρα στα πανεπιστήµια, γιατί κάποιοι εκδικούνται επειδή δεν πέρασε µία τροπολογία την τελευταία στιγµή, που είχαν µέσω κάποιου παράγοντα του Υπουργείου Παιδείας θελήσει κάτω από
τη µύτη του Κοινοβουλίου να περάσουν. Και µπήκαν πρώτες στο
¨χορό¨, των καταλήψεων οι πολυτεχνικές σχολές, για να τιµωρήσουν την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο.
Το Κοινοβούλιο πρέπει να συνειδητοποιήσει την ευθύνη του
πρώτα-πρώτα, να διαφυλάξει το κύρος του, που βάλλεται από
παντού. Εγώ δεν ανέχοµαι αυτήν την κραυγή, που συστηµατικά
καλλιεργείται από αυτούς κυρίως που έχουν καταληστεύσει τον
τόπο και οι οποίοι λένε στο λαό: «Αυτοί οι τριακόσιοι φταίνε!».
Φτάσαµε στην πλέον χειρότερη µορφή φασισµού: Ισοπέδωση
των πάντων. Έντιµοι και ανέντιµοι στο ίδιο τσουβάλι. Όπως έκαναν οι Ρωµαίοι αυτοκράτορες, έτσι εδώ ρίχνεται στην αρένα ο
πολιτικός κόσµος, δίκαιοι και άδικοι. Αυτό το γνωρίζετε όλοι. Τη
χώρα οδηγούν στην καταστροφή εκείνοι που έχουν βγάλει στο
εξωτερικό τα λεφτά τους και περιµένουν τη χρεοκοπία της, για
να αγοράσουν στο 1/3 της αξίας αυτού του τόπου ό,τι επιθυµούν.
Αν κανείς δεν το γνωρίζει, αν ο παρών Υπουργός ως Υπουργός
Οικονοµικών -και πλέον αρµόδιος απο µένα- θεωρεί ότι αυτό που
λέω δεν έχει βάση, να µε διαψεύσει.
Αυτήν την ώρα, λοιπόν, δεν είναι αθώες όλες οι πρωτοβουλίες.
Θεµιτές είναι, πρώτα απ’ όλα, οι θεσµικές πρωτοβουλίες. Και
αυτήν την ευθύνη την έχει το Κοινοβούλιο. Αυτά που ακούµε είναι
ότι η καταστροφή επήλθε από το ’74 µέχρι σήµερα. Δεν τολµούν
όµως, ακόµη να µας πουν πού πρέπει να επιστρέψουµε, έστω και
χωρίς τανκς, µια και η χώρα τελεί υπό το κράτος ενός πραξικοπήµατος των επιχειρηµατιών που ελέγχουν την ενηµέρωση, τα
πρότυπα συνειδήσεων και έχουν οδηγήσει τον ελληνικό λαό σε
αυτήν τη διάλυση ή απαξίωση κάθε θεσµού κοινωνικού, κάθε θεσµού πολιτειακού.
Αυτήν τη στιγµή, κυρία Πρόεδρε, θα κάνω µία έκκληση, πρώτα
απ’ όλα, προς τα κόµµατα της Αριστεράς που έθεσαν αυτό το
θέµα, διότι όλοι έχουµε ευθύνες, αν δεν σεβαστούµε όλοι αυτό
που λέει το Σύνταγµα. Και το Σύνταγµα δεν είναι a la carte. Ο Κανονισµός της Βουλής δεν είναι a la carte. Η δηµοκρατία δεν είναι
a la carte για να την επικαλούµαστε, να τη χρησιµοποιούµε µόνο
όταν κρίνουµε ότι αυτό εξυπηρετεί τη δική µας άποψη.
Η Κυβέρνηση εξάλλου οφείλει να το αντιληφθεί. Η Βουλή, ιδιαίτερα η πλειοψηφία πολλές φορές µε µεγάλη κατανόηση που
υπερέβη και όρια λογικά, έχει στέρξει να στηρίξει την Κυβέρνηση. Γιατί πράγµατι είναι µία Κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης που
έχει ανάγκη από στήριξη και κατανόηση.
Ποιο είναι, λοιπόν, το θέµα και ποια είναι η δική µου πρόταση;
Πρώτα απ’ όλα, κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να πω ότι οι αποφάσεις της Διασκέψεως των Προέδρων κατά τον Κανονισµό δεν
καταργούν την Ολοµέλεια. Είναι εισηγήσεις, όπως ξέρετε, προς
την Ολοµέλεια και η Ολοµέλεια µπορεί να αποφασίσει αλλιώς.
Αλλά και σε αυτό το σηµείο έχουµε διολισθήσει σιγά-σιγά, ώστε
εµείς στη διάσκεψη να αποφασίζουµε κάτι και όλοι οι άλλοι να
σιωπούν. Όχι. Πρέπει να επανέλθουµε στον κανονισµό µας. Ίσως
να ήταν καλύτερα τα πράγµατα και στα πανεπιστήµια εάν δεν
περνούσαµε εξήντα άρθρα ως µία ενότητα µε πέντε λεπτά οµιλίας καθενός.
Πρέπει το Σύνταγµα και τον Κανονισµό να τα εφαρµόσουµε,
να τα σεβαστούµε, για να αξιώνουµε να µας σεβαστούν όλοι από
εκεί και πέρα. Και όταν δεν θα µας σέβονται, θα βγούµε και οι
τριακόσιοι από εδώ και θα τους πούµε: «Ελάτε, κύριοι, εσείς να
κάνετε το Κοινοβούλιο, εάν εµείς δεν είµαστε άξιοι».
Η πρότασή µου, λοιπόν, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει τρίτη
συνεδρίαση, κύριε Υπουργέ. Εσείς ο ίδιος θα έπρεπε να το ζητήσετε. Αύριο έχουµε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δεν µπορεί να
γίνει τρίτη συνεδρίαση. Δύο συνεδριάσεις είπαµε σήµερα πρωίαπόγευµα. Είναι εξαντλητικό. Ένα νοµοσχέδιο όταν γίνεται
νόµος πρέπει να έχει χωνευτεί πρώτα-πρώτα από το Κοινοβού-
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λιο. Να ξέρουν όσοι το υποστηρίζουν τι θα λένε στο λαό, γιατί
εψήφισαν. Όσοι δεν το υποστηρίζουν, να έχουν τη συνείδησή
τους ήσυχη ότι πράγµατι καλώς έπραξαν.
Κατά συνέπεια από εδώ και πέρα, κυρία Πρόεδρε, εγώ δεν
πρόκειται να µείνω σε καµµία συνεδρίαση εάν παραβιάζεται ο
Κανονισµός. Τελεία και παύλα.
Δεύτερον, κυρία Πρόεδρε, η πρότασή µου –επαναλαµβάνωείναι η εξής: Αρχίζουµε σήµερα, φέρνετε τις όποιες αλλαγές και
την Τρίτη, κύριε Υπουργέ, θα έχει µεσολαβήσει το τριήµερο που
ορίζει ο Κανονισµός. Δεν µπορεί να έρχεται κάθε φορά –και έχει
γίνει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια από τότε που γινόµουν
έστω κακός, κάκιστος και µε Υπουργούς και µε Βουλευτές, σεβόµενος τον Κανονισµό ένα νοµοσχέδιο και ενώ ο Κανονισµός
λέει ότι πριν από τρεις µέρες πρέπει να κατατίθενται οι τροπολογίες, να κατατίθεται µε την έναρξη συνεδρίασης ένα δεύτερο
νοµοσχέδιο µε µορφή τροπολογιών.
Κύριε Υπουργέ, είναι η µόνη δυνατότητα που έχουµε για να δείξουµε και εµείς κατανόηση, την οποία πάντοτε η Βουλή δείχνει,
έστω κι αν δεν εκτιµάται πάντοτε από αρκετούς Υπουργούς, που
µε αλαζονεία περισσή δεν ακούν µία άποψη που µπορεί να τους
διευκολύνει για να µη βρεθούν και προ αδιεξόδου στη συνέχεια,
όπως έχει γίνει αρκετές φορές επί δύο σχεδόν χρόνια τώρα.
Η παράκλησή µου, κυρία Πρόεδρε, προς τη Βουλή, προς τα
κόµµατα που έθεσαν το θέµα, προς τον Υπουργό, προς όλους
σεβόµενοι τον Κανονισµό, είναι: να αρχίσουµε τη συζήτηση σήµερα το πρωί, συνεχίζουµε το απόγευµα και διαθέτουµε τρίτη
συνεδρίαση την προσεχή Τρίτη–δεν µπορούµε να την κάνουµε
ούτε αύριο, διότι προβλέπει έλεγχο ο Κανονισµός...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Μπορούµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ούτε το Σάββατο ούτε την Κυριακή ούτε τη Δευτέρα µπορούµε. Δευτέρα βράδυ ή Τρίτη πρωί
µπορεί η Βουλή να είναι στη διάθεσή σας, κύριε Υπουργέ, για να
συζητήσουµε όλα αυτά που την τελευταία στιγµή εσείς µεν –δεν
ξέρω τι κάνουν οι υπηρεσίες σας- φέρνετε. Πολλές φορές οι
υπηρεσίες κρατούν για να φέρουν αιφνιδιαστικά στη Βουλή, εκθέτοντας και τον Υπουργό τους, πράγµατα τα οποία καλά-καλά
και οι Υπουργοί πολλές φορές δεν είχαν το χρόνο να µελετήσουν.
Τέλος, λοιπόν, σε αυτήν την κατολίσθηση, κυρία Πρόεδρε, και
απευθύνοµαι σε όλους και παρακαλώ πρωτίστως όσους έθεσαν
το θέµα να συµφωνήσουν σε αυτή την άποψη. Είναι νοµίζω προς
το συµφέρον το καλώς νοούµενο πρώτα-πρώτα, του Κοινοβουλίου και εν συνεχεία προς το συµφέρον του έργου της Κυβέρνησης. Είναι σύµφωνη µε τις ορθές ευαισθησίες των συναδέλφων
που έθεσαν το θέµα και έτσι πρέπει να προχωρήσουµε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, ησυχία!
Κατ’ αρχάς, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κακλαµάνη, σε ό,τι αφορά
το Προεδρείο και τον Κανονισµό, επειδή τέθηκε αυτό …
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Μπορώ να έχω το λόγο;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δώστε το λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον κ. Πρωτόπαπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ, κύριε
Πρόεδρε.
Ήδη συζητούµε επί της διαδικασίας –επειδή τηρούµε όλοι τον
Κανονισµό, όπως υποδεικνύουµε όλοι- µισή ώρα και ακόµα δεν
έχουµε τελειώσει επί της διαδικασίας. Έτσι δεν τηρούµε τον Κανονισµό. Ουδείς τηρεί τον Κανονισµό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο εκπρόσωπος µίλησε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Μα, έχουν ζητήσει και
άλλοι το λόγο. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε να µιλήσει στο τέλος τα δύο λεπτά που δικαιούται.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ωραία, αυτό λέµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Αυτό θα το αποφασίσει
το Προεδρείο.
Σε ό,τι αφορά αυτά που είπατε για το Προεδρείο και τη Διάσκεψη των Προέδρων, το έκανα σαφές –και το ξέρουν όλα τα
κόµµατα που συµµετείχαν στη Διάσκεψη των Προέδρων- ότι αποφασίστηκε να συζητηθεί το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο σε δύο συ-
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νεδριάσεις και αν χρειαστεί –βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, µε απόφαση της Ολοµέλειας- θα πάµε σε τρίτη συνεδρίαση αύριο, που
µπορεί να γίνει µετά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αυτά έχουν ειπωθεί και δεν είπα τίποτα καινούργιο. Δεν υπάρχει επερώτηση
αύριο. Άρα αυτά έχουν ειπωθεί και ξαναλέµε τα ίδια πράγµατα.
Τώρα, λοιπόν, πολύ συνοπτικά και για να τηρήσουµε τον Κανονισµό, για να µη δέχεται συνεχώς το Προεδρείο παρατηρήσεις
για την τήρηση του Κανονισµού και για να µη ζητάτε ανοχές, θα
λάβουν το λόγο ο κ. Λεβέντης που το έχει ζητήσει εδώ και πάρα
πολλή ώρα, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και
έχει ζητήσει ξανά το λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Δεν καλύπτει το άρθρο …
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Οι Βουλευτές δεν θα µιλήσουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ! Δεν έχω
δώσει το λόγο. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, για να οµιλεί ένας
Βουλευτής, πρέπει να έχει ζητήσει και να του έχει δοθεί ο λόγος.
Παρακαλώ, κύριε Λεβέντη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά και
παρακαλώ να τηρηθεί ο χρόνος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, που κάποτε δεήσατε και εµένα να µου δώσετε το λόγο. Είχα σηκώσει
πρώτος το χέρι και δεν ξέρω αν επί της διαδικασίας πρέπει να
προηγούνται όλοι οι κοινοβουλευτικοί. Δεν ξέρω τι λέει ο κύριος
Πρόεδρος, ο κ. Κακλαµάνης, αν είναι αυτός ο Κανονισµός της
Βουλής ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Έγινε πρόταση από κάτω
και σύµφωνα µε τη δύναµη των κοµµάτων µιλούν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Εγώ θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, να
πω ότι νιώθω σήµερα βαριά προσβεβληµένος, γιατί νιώθω να
εµπαίζοµαι και εγώ και το Κοινοβούλιο, γιατί βλέπω εδώ πέρα µια
µεθοδευµένη νοµιµοποίηση της αυθαιρεσίας που ανθεί στη χώρα
µας δεκαετίες τώρα και βλέπω την Κυβέρνηση να έρχεται µε
αυτόν τον πραξικοπηµατικό τρόπο να τα νοµιµοποιήσει.
Μάλιστα, εδώ δεν ξέρω, κύριε Υπουργέ, πώς µας φαντάζεστε:
ευφυείς ή ηλιθίους. Πιστεύετε, όταν έχετε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο
–το στέλνετε µε e-mail στις 3.00’ τη νύχτα ή το φέρνετε τώραότι µπορούµε να τοποθετηθούµε υπεύθυνα απέναντι στους Έλληνες πολίτες και στον ελληνικό λαό; Αυτό είναι ανήκουστο, είναι
απαράδεκτο. Σας λέω και ως γιατρός ότι δεν µπορεί να ανταποκριθεί ο εγκέφαλος σε αυτούς τους ρυθµούς που θέλετε εσείς
να επιβάλετε. Εάν εσείς τους ακολουθείτε, δεν το ξέρω, αλλά
βλέποντας τα έργα σας µάλλον οδηγείστε στο αντίθετο: δηλαδή,
είναι τερατουργήµατα αυτά τα οποία προκύπτουν. Αυτό πρέπει
να ξέρετε.
Εµείς συµφωνούµε µε την πρόταση του τέως Προέδρου να
έρθει την Τρίτη για συζήτηση σε τρίτη συνεδρίαση αυτό το τόσο
καίριο για τη χώρα µας και για τον ελληνικό λαό νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Λεβέντη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Πρωτόπαπας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Παρακαλώ πολύ, λίγη ησυχία, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας.
Θέλω να τονίσω ότι πολλά από τα οποία είπε ο αξιότιµος Πρόεδρος κ. Απόστολος Κακλαµάνης θα µπορούσαν να µας βρίσκουν όλους σύµφωνους –πιστεύω- στην Αίθουσα. Πράγµατι το
θέµα της τήρησης του Συντάγµατος, του Κανονισµού της Βουλής και του νόµου δεν είναι για να λέγεται, είναι και για να γίνεται.
Θεωρητικώς οµιλώ. Με αυτήν την έννοια νοµίζω ότι είναι ένα
θέµα που δικαίως συγκεντρώνει της προσοχής όλων και δικαίως
συζητείται στην Αίθουσα, η οποία εξάλλου έχει και τον κυρίαρχο
λόγο –κατά τον Κανονισµό πάντα- και σε σχέση µε τη διαδικασία
που θα ακολουθήσουµε στο νοµοσχέδιο.
Έζησα το νοµοσχέδιο και στην επιτροπή βέβαια –για να είµαστε δίκαιοι- και θέλω να πω ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης
στην επιτροπή έγινε πολύ πλούσιος διάλογος. Εδέχθη ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός πάρα πολλές αλλαγές, οι
οποίες προτάθηκαν από τους συναδέλφους. Κράτησε ορισµένες
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να τις δει και µε αυτήν την έννοια απαντάει σήµερα αποδεχόµενος µια σειρά τέτοιων τροπολογιών, παρεµβάσεων, βελτιώσεων,
διορθώσεων, οι οποίες είχαν γίνει κατά τη διάρκεια της επιτροπής. Λογικό είναι να εµπλουτίζεται το νοµοσχέδιο, να γίνεται καλύτερο και αποτελεσµατικότερο καθ’ όλη τη διάρκεια της
συζήτησης. Αυτή, εξάλλου, είναι και η αίσθηση της συζήτησης
στο Κοινοβούλιο.
Θεωρώ, όµως, ότι η πρόταση του Προέδρου µας, του κ. Απόστολου Κακλαµάνη, µπορεί και πρέπει να γίνει αποδεκτή και την
εισηγούµαι και εγώ, για να υπάρχει και περαιτέρω διευκόλυνση
των συναδέλφων να αναπτύξουν τη σκέψη τους, να κάνουν τις
προτάσεις τους και να κρίνουν και τα άρθρα µε άνεση χρόνου,
αλλά και τις σηµερινές αλλαγές, οι οποίες είναι αποτέλεσµα του
πλούσιου και ενδελεχούς διαλόγου που έγινε στην επιτροπή και
ορθώς έφερε σήµερα ο κύριος Υπουργός.
Άρα αρχίζουµε να συζητούµε το νοµοσχέδιο αυτήν τη στιγµή
µε τη λήξη του διαδικαστικού. Έχουµε την απογευµατινή συνεδρίαση, όπου φαντάζοµαι ότι θα ολοκληρωθεί το νοµοσχέδιο επί
της αρχής. Τα άρθρα αντικειµενικά πια ως µία ενότητα µπορούν
να συζητηθούν στη διάρκεια τρίτης συνεδρίασης για την οποία
το Προεδρείο της Βουλής, κατά τη γνώµη µου, µπορεί να βρει
τον προσφορότερο χρόνο για να γίνει, σε συνεννόηση µε τον
κύριο Υπουργό και τα κόµµατα. Πρέπει, δηλαδή, να γίνει και
τρίτη συνεδρίαση, ώστε να εκλείψει το πιθανόν δικαιολογηµένο
παράπονο κάποιων συναδέλφων ότι δεν προλαβαίνουν να έχουν
συνολική εικόνα στα άρθρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Πρωτόπαπα.
Είναι αυτό που είχε αποφασιστεί στη Διάσκεψη των Προέδρων. Είναι κάτι που έχει ήδη ειπωθεί και έχει αποφασιστεί. Δεν
είναι τίποτα καινούργιο. Δεν υπάρχει καµµία καινούργια πρόταση. Είναι απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων. Το είπαµε
τρεις φορές.
Παρακαλώ, κύριε Μαρκόπουλε, έχετε το λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Γιατί, κυρία Πρόεδρε, να δευτερολογήσει ο κ. Μαρκόπουλος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ο Κανονισµός δίνει αυτήν
τη δυνατότητα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Δεν δίνει καµµία δυνατότητα.
Θέλουν να µιλήσουν οι εισηγητές. Τι είναι αυτά τα πράγµατα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε συνάδελφε, θέλετε
να ακούσετε και ένα λόγο που αφορά τους Βουλευτές;
Παρακαλώ πολύ το Προεδρείο, το οποίο έχει έτσι και αλλιώς
τη δυνατότητα, όταν υπάρχει προσφορά οµιλητών και απόψεων,
να καθορίσει και τρίτη συνεδρίαση, να το κάνει λαµβάνοντας υπ’
όψιν τις ανάγκες των Βουλευτών και τις υποχρεώσεις της περιφέρειάς τους.
Έτσι, λοιπόν, έχω να προτείνω το εξής. Αν είναι να γίνει αύριο,
να αναβληθεί ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος, κυρία Πρόεδρε. Αν
είναι όµως να γίνει Κοινοβουλευτικός Έλεγχος και να τελειώσει
η αυριανή συνεδρίαση το απόγευµα, παρακαλώ πολύ το Προεδρείο της Βουλής να λάβει υπ’ όψιν τις ανάγκες των συναδέλφων.
Επί της ουσίας όµως θέλω να πω κάτι. Γίνεται πολύ µεγάλη
κουβέντα για το αν µπορούµε να αποµυζήσουµε και να αναλύσουµε ένα σχέδιο νόµου. Και απευθύνοµαι προς την Κυβέρνηση
και την κοινοβουλευτική Πλειοψηφία. Υπενθυµίζω ότι και το µνηµόνιο και το µεσοπρόθεσµο, που καθορίζουν το µέλλον του
τόπου για πολλά χρόνια, πέρασαν µε συνοπτικές επείγουσες διαδικασίες και εποµένως παρακαλώ η συζήτηση στη Βουλή να
έρθει σε κανονικούς όρους. Αν είναι δυνατόν να περνάει το µεσοπρόθεσµο σε ένα απόγευµα και να θέλουµε τρεις ηµέρες να
συζητήσουµε το σχέδιο νόµου για τα αυθαίρετα. Δηλαδή, θα
πρέπει εάν θέλουµε να είµαστε παραγωγικοί…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αντιπολίτευση είστε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Να µην ενοχλείστε. Να
έχετε τα ίδια µέτρα και σταθµά οι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας
και η Κυβέρνηση για τη σοβαρότητα των νόµων.
Κλείνω λέγοντας ότι για εµάς, για τη Νέα Δηµοκρατία, η πρό-
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ταση για τη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων και την ωφελιµότητα
και για την οικονοµία και για την πολιτική και την κοινωνική ηθική
είναι µεγάλης αξίας. Διεκδικούµε και την πατρότητα από το «Ζάππειο 1», αλλά και τη συνολικότητα της πρότασης. Γι’ αυτόν το
λόγο η συζήτηση στη Βουλή για εµάς έχει πολύ µεγάλη αξία.
(Θόρυβος, διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
Κύριοι συνάδελφοι, µην υποκύπτετε στη µια και µοναδική αλήθεια. Υπάρχουν δυνάµεις στη Βουλή που αντιπολιτεύονται, πως
θα κυβερνήσουν αύριο. Δεν λένε όχι σε όλα, αλλά λένε εκεί που
πρέπει. Να κάνετε κριτική, λοιπόν, στο δικό σας παρελθόν και το
πρόσφατο για το µνηµόνιο και το µεσοπρόθεσµο, αλλά και το
απώτερο, της συµπεριφοράς σας σαν Αντιπολίτευση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγιναν γνωστές οι θέσεις, οι προτάσεις, οι αντιρρήσεις,
οι ενστάσεις των κοµµάτων, κατά τη συζήτηση…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριοι συνάδελφοι, σας
παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Η Κυβέρνηση έχει άποψη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε. Το σεβασµό που επικαλούµεθα όλοι στο Σύνταγµα
στους νόµους, στον Κανονισµό της Βουλής, πρέπει να τον εφαρµόζουµε στην πράξη.
Παρακαλώ τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Παπακωνσταντίνου
να λάβει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Ξέρετε πολύ καλά όλοι σε αυτήν την Αίθουσα ότι η Κυβέρνηση
τους τελευταίους είκοσι µήνες και εγώ ως τότε αρµόδιος Υπουργός Οικονοµικών, ήµασταν υποχρεωµένοι να φέρουµε µε τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισµός της Βουλής µια σειρά από
σχέδια νόµου, γιατί το συµφέρον της χώρας ζητούσε να γίνουν
συζητήσεις σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, µειώνοντας έτσι τη
δυνατότητα της Βουλής να έχει τον απαιτούµενο χρόνο συζήτησης. Αυτό έγινε, όταν έγινε, µε απόλυτη συναίσθηση του τι κάναµε.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση έχουµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο
δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Έχουµε ένα νοµοσχέδιο το
οποίο είναι πολύ σηµαντικό και το λέω αυτό σε απάντηση στον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος
είπε ότι δεν είναι δυνατόν να ζητάµε τρεις ηµέρες για ένα νοµοσχέδιο, όταν ψηφίσαµε τα άλλα σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. Είναι ένα νοµοσχέδιο στο οποίο έγινε πολύ ουσιαστική
συζήτηση στην πρώτη και στη δεύτερη επιτροπή. Επίσης, θέλω
να τονίσω ότι είναι ένα νοµοσχέδιο στο οποίο διαφαίνεται µια ευρύτατη συναίνεση του Σώµατος. Και η Κυβέρνηση το τελευταίο
πράγµα που θα ήθελε είναι να διαταράξει αυτήν τη διαφαινόµενη
ευρύτατη συναίνεση.
Όταν έχουµε ένα νοµοσχέδιο στο οποίο έχουν τοποθετηθεί θετικά σχεδόν όλες οι πτέρυγες της Βουλής, είναι προφανές ότι η
Κυβέρνηση θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να διαφυλάξει ακριβώς
αυτήν τη συναίνεση.
Να τονίσω ότι οι αλλαγές τις οποίες έφερε σήµερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι αλλαγές που προέκυψαν από την ουσιαστική συζήτηση. Και το λέω αυτό σε απάντηση στις αιτιάσεις
που ακούστηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ και το Κοµµουνιστικό Κόµµα της
Ελλάδας, οι οποίες αιτιάσεις, ως συνήθως, θέλουν να µπερδεύουν δυο πράγµατα. Την ουσιαστική τους διαφωνία µε το νοµοσχέδιο µε τις διαδικαστικές τους αιτιάσεις. Διότι µονίµως στην
πράξη κρύβονται πίσω από τις διαδικασίες για θέµατα ουσίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Καταλήγω. Η Κυβέρνηση είναι προφανώς πρόθυµη να συζητηθεί το νοµοσχέδιο στο χρόνο που θα επιλέξει το Σώµα. Δεν
ήµασταν εµείς αυτοί που επιλέξαµε να συζητηθεί σε δύο συνεδριάσεις. Θα µπορούσε να ήταν και σε παραπάνω. Αυτό έγινε
διότι υπήρχε ένας συγκεκριµένος προγραµµατισµός της Βουλής.
Άρα κύριε Πρόεδρε της Βουλής, εµείς προφανώς είµαστε έτοιµοι για µια τρίτη συνεδρίαση, εάν αυτό το επιλέξει το Σώµα στο
χρόνο τον οποίο θα επιλέξει το Σώµα.

16118

Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έχει ζητήσει το λόγο
και ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σηφουνάκης. Αµέσως µετά θα
δώσω το λόγο και σε εσάς, κύριε Παφίλη.
Ο κ. Σηφουνάκης έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Με όλη την κόπωση που µπορεί να έχουµε όλοι, θα συµφωνήσετε, νοµίζω, σε αυτό που είπε πριν ο Υπουργός. Η ελληνική κοινωνία και όλοι οι συνάδελφοι Βουλευτές έχουν συµµετάσχει
ενεργότατα στη συζήτηση του νοµοσχεδίου. Είναι θετικό που και
στο ελληνικό Κοινοβούλιο ο εξαντλητικός πλέον διάλογος γίνεται
στις επιτροπές. Αλλάξαµε τον Κανονισµό, έχουµε πρώτη ανάγνωση, έχουµε δεύτερη ανάγνωση, κάναµε τρεις συνεδριάσεις,
σεβαστέ Πρόεδρε κύριε Κακλαµάνη, στην επιτροπή. Οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις που καταθέσαµε -η συντριπτική τους πλειοψηφία- έχουν να κάνουν µε την ορθότερη σύνταξη. Οι βασικές
αλλαγές είναι τρεις και είναι αυτές που ζήτησαν και οι Βουλευτές. Ποιες είναι αυτές; Η πρώτη: ζήτησαν οι Βουλευτές να µην
είναι είκοσι χρόνια η αναστολή στην εκτός σχεδίου και εκτός οικισµών και σαράντα χρόνια η αναστολή κατεδάφισης για τις
εντός οικισµού και εντός των σχεδίων αλλά να υπάρξει ίση αντιµετώπιση. Η δεύτερη και ουσιαστική πηγάζει και από τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας. Είναι µια διακριτή εξουσία
στο όνοµα της δηµοκρατίας και πρέπει να τη σεβόµαστε. Τι ζητάει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν είναι επί της ουσίας, κύριε
Υπουργέ, για τη διαδικασία λέµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ζητάει να συνδέεται ο χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός µε την
αναστολή. Το συνδέουµε ορίζοντας ότι εντός είκοσι χρόνων θα
έχει ολοκληρωθεί ο πολεοδοµικός σχεδιασµός.
Έχει πολύ µεγάλη σηµασία πάντως η συµµετοχή στις συζητήσεις στις επιτροπές. Σας το λέω και από την άλλη µου εµπειρία.
Ο Πέτρος Ευθυµίου, όπως επίσης και από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα της Ελλάδας, η συνάδελφος που είναι παρούσα στη
Βουλή, θητεύσαµε στο Ευρωκοινοβούλιο. Στην Ολοµέλεια, στο
Στρασβούργο απλώς σηκώνουµε τα χέρια και ψηφίζαµε. Όλη η
εργασία έχει γίνει στις επιτροπές και έτσι πρέπει να γίνεται. Μόνο
αν υπάρχει µια µεγάλη αντίθεση σε κάποια διάταξη, που έχει βελτιωθεί ή που έχει αλλάξει, εκεί τα κόµµατα, µέσω των Αρχηγών,
µέσω των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και των Βουλευτών,
εκφράζουν την αντίθεσή τους.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κανονισµό δικό σου κάνεις
τώρα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Όχι, κύριε
Πρόεδρε, δεν κάνω δικό µου Κανονισµό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Άρα δεν χρειαζόµαστε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Εάν πράγµατι
η Βουλή θέλει να υπάρξει και τρίτη συζήτηση, δεν έχουµε καµµία
αντίρρηση. Δεν προσδιορίσαµε εµείς να λήξει το νοµοσχέδιο σε
δύο συνεδριάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας κ. Παφίλης έχει το λόγο για µια σύντοµη παρέµβαση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να το κλείσουµε.
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα το κλείσουµε, αλλά
έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Παφίλης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Να το κλείσουµε. Πρέπει να µιλήσουν και οι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι κάποιων κοµµάτων και ζητά και ο κ. Παφίλης για δύο
λεπτά το λόγο για να πει την άποψή του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα πάρω άδεια από τον κ. Πρωτό-
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παπα, κύριε Πρόεδρε, για να µιλήσω; Μου δίνετε το λόγο και µιλάει ο κ. Πρωτόπαπας!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Παφίλη, µη βιάζεστε. Ξεκίνησα να σας δώσω το λόγο και υπήρξε αυτή η διακοπή.
Ζητάει, λοιπόν και ο κ. Παφίλης το λόγο για δυο λεπτά. Αυτό
είναι το πρόβληµα; Θα ακούσουµε τον κ. Παφίλη, αµέσως µετά
θα τοποθετηθεί και το Προεδρείο και θα αποφασίσει το Σώµα.
Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε το λόγο, αλλά σας παρακαλώ σύντοµη παρέµβαση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Για δεύτερη φορά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αν υπάρχει κάποιος υποµονετικός
που µπορεί να παρακολουθεί τη συνεδρίαση απευθύνοµαι σ’
αυτόν. Δεν είµαστε µειωµένου πνευµατικού επιπέδου όλοι.
Ποιον κοροϊδεύετε; Μας λέτε ότι αυτές είναι νοµοτεχνικές βελτιώσεις; Σοβαρολογείτε;
Διαβάζω: «για κάθε νέο έργο ή δραστηριότητα, απαιτείται η
γνώµη της αρχαιολογικής υπηρεσίας, σχετικά µε το αν». Και προστίθεται…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Επαναλαµβάνεστε,
όµως, κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: …«δραστηριοτήτων εντός οργανωµένων υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων όπως περιοχές
οργανωµένης ανάπτυξης…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ. Επί των
προτάσεων που έχουν κατατεθεί επί των διαδικασιών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: …περιοχών ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα έρθει η ώρα που θα
αναγνωστούν και θα συζητηθούν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό –και στη δική
σας λογική απευθύνοµαι- είναι νοµοτεχνική βελτίωση; Εδώ αλλάζει το µισό νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Επί της διαδικασίας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Λέω, λοιπόν, για να απαντήσω στον κ.
Παπακωνσταντίνου, που είναι και προκλητικός από πάνω: Εµείς
δεν κρύβουµε τη διαφωνία µας, ευθέως τη λέµε και αντιπαρατιθέµεθα. Εσείς κρύβετε το γάµο που έχετε κάνει µε τη Νέα Δηµοκρατία και το ΛΑΟΣ. Εµείς δεν το κρύβουµε αυτό, ούτε
οχυρωνόµαστε σε διαδικαστικά θέµατα.
Και γνωρίζετε πολύ καλά –και εκ µέρους του ΚΚΕ µιλώ- ότι
ποτέ δεν χρησιµοποιούµε διαδικαστικά τερτίπια. Επικεντρώνουµε στην ουσία την αντιπαράθεση. Όµως, δεν µπορεί να µας
φέρνετε ένα καινούργιο κατά µεγάλο µέρος νοµοσχέδιο και να
έχετε την απαίτηση να το δουλέψουµε µέσα στην Ολοµέλεια και
να τοποθετηθούµε. Αυτό είναι απαράδεκτο κατά τη γνώµη µας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκαν οι απόψεις και οι θέσεις όλων των κοµµάτων, καθώς και της Κυβέρνησης. Θα ήθελα για πλήρη δική σας
ενηµέρωση, επίσης, να σας γνωστοποιήσω ότι την περασµένη
εβδοµάδα στη Διάσκεψη των Προέδρων, όταν συζητούσαµε για
την ηµερήσια διάταξη αυτής της εβδοµάδος, είχα προτείνει να
συµφωνήσουµε κατ’ αρχάς για δύο συνεδριάσεις και εφόσον θα
έκρινε το Σώµα και από τη διαδικασία θα προέκυπτε ότι θα ήταν
αναγκαία και τρίτη συνεδρίαση, να συζητηθεί το νοµοσχέδιο σε
τρεις συνεδριάσεις. Αυτή ήταν λοιπόν και η αρχική απόφαση, θα
έλεγα, της Διάσκεψης των Προέδρων.
Εδώ ο Υπουργός, ακούγοντας τις απόψεις και µετά από τις συζητήσεις που έγιναν και κατά τη δεύτερη ανάγνωση του νοµοσχεδίου, απ’ ό,τι αντιλαµβάνοµαι έχει φέρει µια σειρά από
αλλαγές, υιοθετώντας παρατηρήσεις που εγένοντο κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του νοµοσχεδίου. Αυτό δεν είναι κατακριτέο.
Αντίθετα, θα έλεγα ότι είναι θετικό, γιατί η Κυβέρνηση και εν προκειµένω ο συγκεκριµένος Υπουργός, άκουσε τις απόψεις και τις
παρατηρήσεις και τις δικές σας, αλλά και τις απόψεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου γι’ αυτά τα θέµατα που έρχεται να αντιµετωπίσει το νοµοσχέδιο.
Μετά και την τοποθέτησή του ότι «το ίδιο το Σώµα ας αποφασίσει για το πότε θα γίνει η τρίτη συνεδρίαση» -την οποία κατ’
αρχάς είχαµε πει ότι θα αποφασίζαµε- δεν νοµίζω να υπάρχει
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πρόβληµα. Θα συνεχιστεί η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου στη δεύτερη συνεδρίαση σήµερα το απόγευµα και η συζήτηση επί των άρθρων θα γίνει σε τρίτη συνεδρίαση την
ερχόµενη Τρίτη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα έχετε τη δυνατότητα
να αξιολογήσετε µε άνεση χρόνου τις αλλαγές ή συµπληρώσεις
που προτείνει ο Υπουργός.
Συµφωνείτε, κύριε Υπουργέ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Δεν υπάρχει κανένα
πρόβληµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Νικόλαος Ζωίδης:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορώ µε πλήρη συνείδηση να
σας διαβεβαιώσω ότι τουλάχιστον εγώ, αλλά και άλλοι συνάδελφοι µεταξύ των οποίων και εισηγητές του νοµοσχεδίου, όχι απλά
είµαστε σε θέση να εκφράσουµε την άποψή µας για το σχέδιο
νόµου που έχουµε µπροστά µας, αλλά µε µεγάλη ικανοποίηση
δεθτήκαµε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις έτσι όπως τις κατέθεσε
η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, δεδοµένου ότι όλα ήταν παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νοµοσχεδίου στην επιτροπή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Όσον αφορά τα «περί πατρότητας» του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας, οφείλω να θυµίσω στον εκλεκτό συνάδελφο κ. Μαρκόπουλο ότι όταν προ διετίας στην ίδια
επιτροπή εισήγαγε το νοµοσχέδιο για τη λειτουργική τακτοποίηση των ξενοδοχείων, µετ’ επιτάσεως είχαµε επιµείνει να γίνει
και η πολεοδοµική ρύθµιση ταυτόχρονα. Και η αντίδραση της
Νέας Δηµοκρατίας ήταν σθεναρά.
Ας αφήσουµε, λοιπόν, τα περί πατρότητας, γιατί είναι πάρα
πολύ σύντοµες οι περίοδοι κατά τις οποίες γίνονται οι συζητήσεις στη Βουλή και ο καθένας µπορεί να εξάγει τα συµπεράσµατά του.
Είναι ώρα νοµίζω να σταµατήσουµε να συζητάµε επί της διαδικασίας σε ένα νοµοσχέδιο µε δύο σκέλη, που έχει σαφείς στοχεύσεις.
Στο πρώτο σκέλος, αυτό που αφορά τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, στοχεύεται µε το παρόν νοµοσχέδιο η ανάπτυξη της
χώρας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η βελτίωση των συνθηκών της επιχειρηµατικότητας. Και όλα αυτά χωρίς καµµία απολύτως αβαρία, θα έλεγα, όσον αφορά την προστασία του
περιβάλλοντος, που πρέπει να είναι απόλυτος στόχος για όλους
µας που θέλουµε να έχουµε λόγο στα δηµόσια πράγµατα.
Όσον αφορά δε το δεύτερο µέρος, αυτό της ρύθµισης των αυθαιρέτων, οι στόχοι είναι προφανείς. Αφορούν την επίλυση ενός
υπαρκτού κοινωνικού προβλήµατος. Αφορούν την επίτευξη ενός
περιβαλλοντικού ισοζυγίου για περιοχές που έχουν πληγεί. Αφορούν την υποχρέωση της πολιτείας να εµπεδώσει το αίσθηµα του
κράτους-δικαίου βάζοντας κόκκινες γραµµές. Και, βέβαια, δεν
αφήνουν απ’ έξω την υποχρέωση που έχουµε εξ ανάγκης να συνυπολογίσουµε τη δηµοσιονοµική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα.
Όσον αφορά το πρώτο κεφάλαιο που αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και των δραστηριοτήτων, ας περιγράψουµε κατ’ αρχάς την υφιστάµενη κατάσταση.
Στη χώρα µας έχουµε είκοσι µία χιλιάδες πεντακόσιους φακέλους κατ’ έτος που κατατίθενται για να λάβουν περιβαλλοντική
αδειοδότηση, ενώ στον ίδιο χρόνο στην Αυστρία έχουµε τρεις χιλιάδες φακέλους και στη Γαλλία τρεις χιλιάδες οκτακόσιους εξήντα επτά φακέλους. Μπορεί ο καθένας να βγάλει τα συµπεράσµατά του.
Δεν αποκρύπτω το γεγονός ότι στη χώρα µας έχουµε µία υστέρηση όσον αφορά τις χρήσεις γης και τη δηµιουργία προϋποθέσεων σε συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές για την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων που ενδεχοµένως θα διευκόλυναν την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Αυτός, όµως, δεν σηµαίνει ότι και µόνο ο
όγκος των φακέλων που έχουµε, µας υποχρεώνει να ξαναδούµε
το θέµα. Κι αν ήµασταν όλοι ευχαριστηµένοι µε το αποτέλεσµα
των προσπαθειών για την προστασία του περιβάλλοντος, ενδε-
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χοµένως να παραµέναµε σε µία διαδικασία χρονοβόρα, επίπονη,
που ταλαιπωρεί και τους επενδυτές και τις δηµόσιες υπηρεσίες.
Κανένας από µας δεν είναι ευχαριστηµένος και όλοι ξέρουµε
ότι οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις περιορίζονται στο στάδιο
της εκπόνησης και της έκδοσης των αποφάσεων χωρίς κανείς να
αναζητήσει τη µοίρα τους όταν χορηγηθούν στους ενδιαφερόµενους επενδυτές.
Με το σχέδιο νόµου διασφαλίζουµε καλύτερη ποιότητα και
ασφάλεια δικαίου, µείωση του διοικητικού φόρτου, εξάλειψη διπλών ή πολλαπλών αδειοδοτήσεων και επικαλύψεων διαφόρων
φορέων και Υπουργείων, βελτίωση της ποιότητας των µελετών
και προπάντων, την εφαρµογή αυτών των µελετών.
Ο αριθµητικός στόχος είναι οι είκοσι µία χιλιάδες πεντακόσιοι
φάκελοι που κατατίθενται κατ’ έτος να κατέβουν κάτω από τις
δύο χιλιάδες φακέλους το έτος.
Για το σκοπό αυτόν κατηγοριοποιούνται οι επιχειρηµατικές
πρωτοβουλίες που έχουν ανάγκη περιβαλλοντικής αδειοδότησης
σε δύο µεγάλες κατηγορίες: Την κατηγορία Α’, η οποία χωρίζεται
σε δύο υποκατηγορίες, –στην κατηγορία Α1 για πολύ µεγάλες
περιβαλλοντικές συνέπειες της όποιας δραστηριότητας είναι υπό
εξέλιξη και στην κατηγορία Α2 για µεγάλες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις-, και την κατηγορία Β’ όπου παρέλκει η αναγκαιότητα
εκπόνησης µελετών και υποβολής φακέλων και περιοριζόµαστε
µόνο στη χορήγηση από την αδειοδοτούσα αρχή µιας λίστας περιβαλλοντικών υποχρεώσεων.
Καταργούνται οι συνυπογραφές άλλων Υπουργείων.
Καταργούµε τις αλληλοεπικαλυπτόµενες αδειοδοτήσεις. Είναι
αδιανόητο να παίρνουµε µία έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή επί παραδείγµατι ενός ξενοδοχείου και
να έχουµε χωριστό φάκελο και χωριστή έγκριση για τη διάθεση
των λυµάτων και χωριστό φάκελο και έγκριση για τη διάθεση των
στερεών ή άλλων αποβλήτων.
Καθορίζεται σαφώς το περιεχόµενο των µελετών και η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου έχει την τόλµη να προχωρήσει σε µια µεγάλη τοµή ενεργοποιώντας τον ιδιωτικό τοµέα και προσπαθώντας να εµπεδώσει οικολογική συνείδηση στους πολίτες,
τουλάχιστον αυτούς που έχουν σχέση µε την ανάπτυξη της
χώρας.
Δηµιουργείται δηλαδή Σώµα πιστοποιηµένων αξιολογητών,
ιδιωτών µηχανικών, οι οποίοι µπορούν να επικουρούν το κράτος
όσον αφορά την εκπόνηση των περιβαλλοντικών µελετών, αλλά
και, αν χρειαστεί, τους ανατίθεται η διαδικασία των ελέγχων σε
επιχειρήσεις που έχουν εφαρµοστεί οι περιβαλλοντικές µελέτες.
Λαµβάνεται ειδική µέριµνα, µε ειδικές µελέτες, για τις περιοχές
ιδιαίτερης προστασίας, όπως είναι οι περιοχές «NATURA».
Επίσης, επιχειρείται µια άλλη µεγάλη τοµή. Προκρίνεται η ηλεκτρονική υποβολή µελετών και θεσµοθετείται το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο όπου ο κάθε πολίτης, αφού θα είναι όλα
αυτά αναρτηµένα σε ειδικό διαδικτυακό τόπο, θα έχει γνώση του
ποιος προτίθεται να κάνει µια δραστηριότητα, ποιοι είναι οι περιβαλλοντικοί όροι που του έχουν επιβληθεί, και πώς αυτοί οι
όροι έχουν εξυπηρετηθεί, ενώ αυτό το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο ακολουθεί την όποια κατασκευή από τη σύλληψη
της ιδέας µέχρι το πέρας της δραστηριότητάς της.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Αυξάνεται η διάρκεια των µελετών από πέντε σε δέκα και σε
µερικές περιπτώσεις σε δεκατέσσερα χρόνια, ενώ συγκροτείται
το Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης που ελέγχει την
όλη διαδικασία.
Συντέµνονται οι χρόνοι για µεν τις µελέτες της κατηγορίας Α1,
τις οποίες υπογράφει ως αποφάσεις ο Υπουργός Περιβάλλοντος, σε έξι µήνες και σε ορισµένες περιπτώσεις µέχρι ένα έτος
και για τις µελέτες της κατηγορίας Α2, που υπογράφει ο Γενικός
Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, σε τέσσερις µήνες.
Έτσι εξασφαλίζονται περιβαλλοντικοί έλεγχοι και ισχυροποιούνται οι ελεγκτικοί µηχανισµοί. Ενδυναµώνεται επίσης, µε την πρόβλεψη σε άλλο άρθρο, ο ρόλος της Ειδικής Υπηρεσίας
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος -επισηµαίνω πάλι, κύριε Υπουργέ,
την αναγκαιότητα του να ελέγξει η πολιτική ηγεσία ενδεχοµένως
φαινόµενα υπέρβασης αρµοδιοτήτων- ενώ θεσπίζονται τακτικές
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και έκτακτες επιθεωρήσεις ακόµη και από ιδιώτες ελεγκτές, που
επιλέγονται µε κλήρωση από το Μητρώο των Μελετητών, εξασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια, για να µην µπορεί κανείς να θεωρήσει ότι κάποιοι απ’ αυτούς θα επηρεαστούν στην εκτέλεση του
καθήκοντός τους και θεσµοθετείται ότι το κόστος γι’ αυτήν τη
διαδικασία θα καλύπτεται από τον φορέα του όποιου έργου ζητηθεί η παρέµβαση αυτών των ελεγκτών.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο όσον
αφορά τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και εκτιµώ ότι και
χρόνο και ουσία κερδίζουµε όσον αφορά την προσπάθεια και το
καθήκον που έχουµε όλοι µας να προστατεύσουµε το περιβάλλον της χώρας µας.
Εισέρχοµαι στο δεύτερο κεφάλαιο, που αφορά τη ρύθµιση των
αυθαιρέτων κατασκευών σε συνάρτηση µε τη δηµιουργία του περιβαλλοντικού ισοζυγίου.
Εδώ πρέπει να περιγράψουµε την υφιστάµενη κατάσταση και
τιµίως και ευθαρσώς να εκφράσουµε όλοι την άποψή µας. Κανείς
από µας δεν είναι ευχαριστηµένος µε ένα φαινόµενο που διαχρονικά ταλανίζει τους πολίτες, υποβαθµίζει το περιβάλλον και, εν
πάση περιπτώσει, δεν συνάδει µε αυτό που λέµε «δίκαιη αντιµετώπιση του πολίτη από το κράτος». Ευθύνη καταλογίζεται στους
αυθαιρετούντες πολίτες. Όµως µεγαλύτερη ευθύνη, κύριε
Υπουργέ, υπάρχει στη Δηµόσια Διοίκηση. Αν ήµασταν µια χώρα
που θα είχαµε λυµένα τα προβλήµατα πολεοδοµικών, ρυµοτοµικών ή άλλων διευθετήσεων, χρήσεων γης, ΣΧΟΟΑΠ και ό,τι άλλο
θα έπρεπε να κάνει και το κεντρικό κράτος και η αυτοδιοίκηση,
ενδεχοµένως κάποιοι συµπολίτες µας -είµαι βέβαιος ότι αυτό
ισχύει για το µεγαλύτερο αριθµό απ’ αυτούς- δεν θα βρίσκονταν
στην ανάγκη να προσφύγουν στη λύση της αυθαίρετης δόµησης.
Απόδειξη, δε, αυτού που λέω, κύριε Υπουργέ, είναι η ενοχή ή
µάλλον η αβεβαιότητα που διακρίνω στις ήδη διανεµηθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Τριάντα χρόνια, για να µπορέσουµε να
τακτοποιήσουµε ρυµοτοµικά περιοχές, και µάλιστα περιοχές
όπου υπάρχει συγκέντρωση αυθαιρέτων, µε την έγκριση ενός
πολεοδοµικού σχεδίου ή µια άλλη ρυµοτοµική έγκριση! Δείχνει
δηλαδή το ίδιο το κράτος ότι δεν πιστεύει ότι µπορεί να κάνει σε
χρόνους λογικούς αυτό που διαχρονικά από την ίδρυσή του δεν
κατάφερε ποτέ να κάνει. Είναι πολλά τα τριάντα χρόνια, κύριε
Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Είκοσι χρόνια
είναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΙΔΗΣ: Με συγχωρείτε. Είναι πολλά τα είκοσι
χρόνια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): «Έως».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΙΔΗΣ: Είναι ένα δείγµα ενοχής. Ας το καταλάβουµε και προπάντων ας αναλάβουµε όλοι την ευθύνη να κάνουµε ο καθένας από τη µεριά του, από το µετερίζι του, ό,τι
πρέπει. Τα είκοσι χρόνια, που προβλέπονται στο νόµο, να γίνουν
πέντε. Μόνον έτσι θα πείσουµε τους πολίτες ότι η πολιτεία πλέον
δεν αστειεύεται όσον αφορά τα θέµατα των αυθαιρέτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ την ανοχή σας για δύο-τρία λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεχίστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΙΔΗΣ: Εποµένως έχουµε µια απαράδεκτη κατάσταση. Έχουν κατονοµαστεί οι ένοχοι. Αν υπήρχε µια µαγική
συνταγή που µε ένα µαγικό ραβδάκι θα εξαφανίζαµε εν µια νυκτί
τα αυθαίρετα, όλοι µας θα ήµασταν υπέρ της εφαρµογής αυτής
της µαγικής λύσης. Όλοι ξέρουµε ότι αυτά είναι πράγµατα αδύνατα. Εποµένως, εκόντες άκοντες, µε τα όποια προβλήµατα
υπάρχουν, είµαστε υποχρεωµένοι να προσεγγίσουµε ένα θέµα
που καίει και να λάβουµε υπ’ όψιν µας όλες τις παραµέτρους, οι
οποίες συµβάλλουν στην υποχρεωτικότητα αυτής της προσέγγισης.
Υπενθυµίζω ότι έχουν υπάρξει έξι ή επτά νόµοι που κατά το
παρελθόν επιχείρησαν να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα. Οι µισοί
απ’ αυτούς κρίθηκαν αντισυνταγµατικοί. Σηµείο αναφοράς παρέµεινε ο ν.1337/1983, του αείµνηστου Αντώνη Τρίτση, ο οποίος
είχε εκδοθεί σε συνάρτηση µε τη γνωστή ΕΠΑ, την Επιχείρηση
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Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης, και είναι δυστυχώς, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ακόµη το σηµείο αναφοράς και όσον αφορά
τα πολεοδοµικά πράγµατα και όσον αφορά τη συµπεριφορά του
Συµβουλίου της Επικρατείας σε θέµατα που έχουν να κάνουν µε
την αυθαίρετη δόµηση.
Εποµένως αναγνωρίζουµε την προσφορά όσων είχαν λάβει
µέρος στα ευεργετικά µέτρα των προηγούµενων νόµων, πλην
των αντισυνταγµατικών προφανώς, και ξεκινούµε από εδώ και
πέρα να ανοίξουµε ένα µεγάλο κεφάλαιο. Διαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι το πρόβληµα της αυθαίρετης δόµησης είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβληµα, το οποίο ουδέποτε έχει αντιµετωπιστεί
συνολικά σε όλες τις επιµέρους διαστάσεις του.
Με τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου επιχειρείται να αντιµετωπιστεί το πολύπλοκο αυτό πρόβληµα µε τρόπο δίκαιο, ρεαλιστικό
και σύµφωνα µε τις συνταγµατικές επιταγές.
Συγκεκριµένα, οι ρυθµίσεις του αντιµετωπίζουν το πρόβληµα
µέσα από την περιβαλλοντική και πολεοδοµική του διάσταση στη
λογική της πράσινης ανάπτυξης, των αρχών της αειφορίας και
της προστασίας του περιβάλλοντος και δεν αποτελούν µόνο ρυθµίσεις εισπρακτικού χαρακτήρα, χωρίς να παραγνωρίζεται και η
δυσµενής δηµοσιονοµική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η
χώρα.
Επιπλέον, κριτήριο για την επιλογή των ρυθµίσεων αποτελεί η
εµπέδωση της ισότητας των πολιτών και του κράτους δικαίου.
Ωστόσο προβλέπονται εξαιρέσεις από την ανωτέρω ρύθµιση
που αφορούν σε ακίνητα που βρίσκονται σε εγκεκριµένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης, σε ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δηµοτικών ή κοινοτικών οδών, σε δηµόσια
κτήµατα, σε δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, σε αιγιαλό, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε ιστορικούς τόπους, σε διατηρητέους
οικισµούς, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε ρέµατα
ή βιοτόπους, καθώς και στο αν η αυθαίρετη κατασκευή έχει εκτελεστεί σε κτήρια που βρίσκονται στο ανώτατο ύψος, το οποίο
βρίσκεται λιγότερο από είκοσι µέτρα κάτω από το ύψος των κορυφογραµµών ή εντός του εύρους του εξώστη.
Έγιναν βελτιώσεις. Ήταν πολύ µεγάλες οι εξαιρούµενες περιοχές και περιπτώσεις, κύριε Υπουργέ. Παραµένει όµως το θέµα
των διατηρητέων οικισµών. Ξέρω τα προβλήµατα που υπάρχουν
µε το Συµβούλιο της Επικρατείας. Για ορισµένες περιπτώσεις αν
µπορέσουµε να προσεγγίσουµε κάπως διαφορετικά τα θέµατα
σε κάποιες περιοχές που αποκλειστικά το σύνολο του οικισµού
τους έχει διατηρητέο χαρακτήρα, θα συµβάλλαµε ίσως στην
αποκατάσταση και στην τακτοποίηση κάποιων συµπολιτών αλλά
και στην αποκατάσταση µιας ευνοµίας.
Έτσι προχωράµε. Βάζουµε όµως «κόκκινες γραµµές» γιατί ο
στόχος δεν είναι µόνο να τακτοποιήσουµε σήµερα την αυθαίρετη
δόµηση και τα αυθαίρετα. Πρέπει να κάνουµε ό,τι µπορούµε για
να αποφύγουµε την από δω και πέρα συνέχιση του φαινοµένου.
Προβλέπεται, λοιπόν, στο νοµοσχέδιο ότι από τη δηµοσίευση
του παρόντος, όπως σήµερα βελτιώθηκε νοµοτεχνικά, στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, θεωρείται άκυρη η µεταβίβαση ή σύσταση εµπραγµάτου δικαιώµατος αν δεν υπάρχει υποχρεωτικά
βεβαίωση µηχανικού που θα περιγράφει αν υπάρχει αυθαίρετη
δόµηση ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης. Αυτό είναι µία «κόκκινη
γραµµή» που θα υποχρεώσει όσους έχουν αυθαίρετα να τα δηλώσουν ή όσους δεν έχουν να µην αποτολµήσουν να φτιάξουν
µε «δαµόκλεια» τη «σπάθη» στον «τράχηλο» του µηχανικού για
τον οποίο, πέραν των προστίµων, φτάνει µέχρι και την αφαίρεση
της αδείας επαγγέλµατος. Προβλέπονται εξοντωτικά πρόστιµα
ανέγερσης και διατήρησης για νέα αυθαίρετα από 30% για το
πρόστιµο ανέγερσης και 5% ανά έτος µε το πρόστιµο διατήρησης. Ενοποιείται ο χρόνος των σαράντα και είκοσι συν είκοσι που
ίσχυε για την εκτός σχεδίου δόµηση στα τριάντα.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει η πρόταση ο χρόνος να γίνει σαράντα, αν είναι δυνατόν, και για την εντός και για την εκτός, για να
ξέρουν οι πολίτες ότι θα έχουν ένα πρόσθετο κίνητρο να δηλώσουν τα αυθαίρετά τους. Αποδίδεται το πρόστιµο στο Πράσινο
Ταµείο σε ειδικό κωδικό που αναφέρεται στο λεγόµενο περιβαλλοντικό ισοζύγιο, δηλαδή τα χρήµατα από τα αυθαίρετα που όλοι
µας πιστεύουµε ότι έχουν προσβάλει βάναυσα το περιβάλλον,
επιβαρύνοντάς το µε υπέρµετρες κατασκευές, θα χρησιµοποι-
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ούνται µε ενέργειες των δήµων για να αποκαθίσταται λειτουργικά
και περιβαλλοντικά ο όποιος δήµος έχει βλαφθεί απ’ αυτήν την
υπέρµετρη δραστηριότητα.
Επίσης στο νοµοσχέδιο προβλέπεται η δυνατότητα εσόδων
600 εκατοµµυρίων περίπου εντός του 2011, άρα είναι η οικονοµική διάσταση µε βάση την κακή δηµοσιονοµική κατάσταση της
χώρας που ανέφερα προηγουµένως που καλύπτεται µ’ αυτό το
νοµοσχέδιο.
Το άρθρο 29 του νοµοσχεδίου προβλέπει ειδικές διατάξεις
που αφορούν τη δωρεάν µελέτη, κάποιες παρατάσεις για τις
ιχθυοκαλλιέργειες και τους ηµιυπαίθριους, τους όρους δόµησης
για το Μουσείο Γουλανδρή, καθώς και τη ρύθµιση θεµάτων που
έχουν να κάνουν µε την κατασκευή τεµένους στον Ελαιώνα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι ένα καλό νοµοσχέδιο.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που βάζει «κόκκινες γραµµές», είναι ένα νοµοσχέδιο που επιλύει χρονίζοντα θέµατα. Συµβάλλει πολλαπλώς
στη δηµιουργία και στην εµπέδωση ενός κράτους δικαίου και
στην επίλυση κοινωνικών προβληµάτων. Χαίροµαι που το σύνολο
των βουλευτικών δυνάµεων της παρούσης Βουλής, τουλάχιστον
σε επίπεδο επιτροπής, αντελήφθη τη σοβαρότητα, τη χρησιµότητα και τη µεγάλη αξία αυτών των νοµοτεχνικών παρεµβάσεων.
Θέλω να πιστεύω ότι και στο σηµερινό νοµοσχέδιο θα ακολουθήσουµε, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, ό,τι
έγινε για την παιδεία. Με το περιβάλλον και µε την οικονοµία δεν
µπορούµε να έχουµε διαφωνία για τη διαφωνία. Σας καλώ να το
υπερψηφίσετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ζωίδη.
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδων Χαλβατζής
µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο γνωρίζει ότι ορίζεται ως ειδική αγορήτρια στο σηµερινό
νοµοσχέδιο η Βουλευτής της Α’ Πειραιώς κ. Διαµάντω Μανωλάκου.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας και Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε
µία παρατήρηση διαδικαστικού χαρακτήρα: Στις συνεδριάσεις
της επιτροπής και στην πρώτη και στη δεύτερη ανάγνωση, όπως
είπαν ο Υπουργός και ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, έγινε πραγµατικά µία ουσιαστική δουλειά. Πολλοί συνάδελφοι Βουλευτές
κατέθεσαν παρατηρήσεις και πρέπει να πω ότι το Υπουργείο, επιδεικνύοντας καλή διάθεση, έκανε δεκτές πολλές από τις παρατηρήσεις και της Νέας Δηµοκρατίας αλλά και πολλών άλλων
συναδέλφων.
Πράγµατι είναι λίγο δυσάρεστο να φτάνουν την τελευταία
στιγµή αυτές οι αλλαγές στα χέρια των συναδέλφων, πλην όµως,
πίσω από τις ενστάσεις της Αριστεράς γύρω απ’ αυτό το ζήτηµα
µερικές φορές διακρίνω µία αµηχανία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αριστεράς, γύρω από τη δυνατότητα να διερευνώνται
οι δυνατότητες συναίνεσης σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Είναι καλό, όταν µας δίνεται η δυνατότητα, να µπορούµε να
συµφωνούµε. Δεν θα συµφωνήσουµε σε όλα και το έχουµε πει
ξεκάθαρα εµείς στη Νέα Δηµοκρατία. Θα συµφωνήσουµε στα
σωστά και θα διαφωνούµε στα λάθος, αλλά σ’ αυτά τα οποία
µπορούµε να διερευνούµε τη δυνατότητα συµφωνίας, αυτό οφείλουµε να κάνουµε. Αυτό επιτάσσει και ο πολιτικός πολιτισµός
µας αλλά και η κρισιµότητα των περιστάσεων.
Πράγµατι το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα αφορά εκατοµµύρια συµπολίτες µας, όπως αφορά και ένα πολύ µεγάλο
µέρος του επιχειρηµατικού κόσµου.
Επιτρέψτε µου να αντιστρέψω στην τοποθέτησή µου τη σειρά
που ακολουθεί το νοµοσχέδιο και να ξεκινήσω τοποθετούµενος
γύρω από το ζήτηµα των αυθαιρέτων που είναι το ζήτηµα το
οποίο εκ των πραγµάτων µονοπωλεί το δηµόσιο ενδιαφέρον του
νοµοσχεδίου, χωρίς όµως να παραγνωρίζω την πολύ µεγάλη σηµασία που εγώ προσωπικά αποδίδω στη διαδικασία απλοποίησης
της διαδικασίας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Κύριοι συνάδελφοι, η πραγµατικότητα είναι ότι είναι πολύ λίγα
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τα κτίσµατα στη χώρα µας τα οποία δεν έχουν κάποια αυθαιρεσία. Δεν ξέρουµε πόσα είναι τα πραγµατικά αυθαίρετα, αλλά ξέρουµε ότι είναι λίγα τα κτίσµατα τα οποία δεν έχουν κάποια
αυθαιρεσία. Δυστυχώς η ευθύνη γι’ αυτήν την πραγµατικά τριτοκοσµική κατάσταση επιµερίζεται ανάµεσα στους πολίτες και
στο κράτος. Οι πολίτες εκµεταλλεύτηκαν την αδυναµία του κράτους να εφαρµόσει την κείµενη νοµοθεσία, όπως εκµεταλλεύτηκαν κάποιοι το περί δικαίου αίσθηµα όσων πολιτών επέλεξαν
τελικά να είναι νόµιµοι.
Βέβαια το κράτος µε τον τρόπο του «έκλεινε το µάτι» στους
αυθαιρετούχους, δεν προχωρούσε σε πολεοδοµικούς σχεδιασµούς, δεν ενέτασσε περιοχές στα σχέδια πόλης, ένα πρόβληµα
που είναι εξαιρετικά οξύ στην περιοχή της Αττικής, δεν προχώρησε και εξακολουθεί να κινείται µε πολύ αργούς ρυθµούς στην
ολοκλήρωση του Κτηµατολογίου, δεν συνέταξε δασικούς χάρτες, µε άλλα λόγια δεν εκµεταλλεύτηκε όλες τις δυνατότητες του
πολεοδοµικού σχεδιασµού, ώστε στη χώρα µας επιτέλους να
αποκτήσουµε µία εµπεριστατωµένη και εφαρµόσιµη πολιτική
γης.
Θα σας έλεγα ότι η µη εφαρµογή µιας πολιτικής γης τα τελευταία τριάντα χρόνια στην Ελλάδα αποτέλεσε µία από τις πολύ
µεγάλες αδυναµίες της Μεταπολίτευσης. Αν θέλουµε κάποια
στιγµή να φανταστούµε στη χώρα µας ένα καινούργιο µοντέλο
ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πραγµατικά στα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα αυτής της χώρας, µία συγκροτηµένη πολιτική
γης θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα κάθε κυβέρνησης.
Πώς αντιµετώπιζε, λοιπόν, το κράτος ιστορικά αυτήν την αδυναµία; Κάθε λίγο και λιγάκι ψήφιζε ένα νόµο στη Βουλή µε τον
οποίο ρύθµιζε -µε µία συνταγµατική πρόνοια, η οποία ήταν αµφισβητήσιµη- το ζήτηµα των αυθαιρέτων:
Από τον πρώτο αναγκαστικό της χούντας, στο ν.720/1977, στο
σηµαντικό ν.1337 του Τρίτση, σε επόµενους νόµους που ψήφισε
η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αυτή ήταν η πρακτική των νοµοθετών.
Και σε κάθε συζήτηση που γινόταν στη Βουλή, κάθε φορά οι οµιλητές, οι Υπουργοί, έλεγαν το ίδιο πράγµα: «τώρα θα τραβήξουµε µια κόκκινη γραµµή. Θα τακτοποιήσουµε τα υφιστάµενα
αυθαίρετα και θα αποτρέψουµε τη δηµιουργία καινούργιων αυθαιρέτων από εδώ και στο εξής».
Άρα το πραγµατικό ζητούµενο, κύριε Υπουργέ, είναι πώς θα
πείσουµε όχι απλά για την ειλικρίνεια των προθέσεών µας αλλά
για την αποτελεσµατικότητά τους. Γιατί και εµείς εδώ µε αυτό το
νοµοσχέδιο λέµε ακριβώς τα ίδια πράγµατα. Ότι θα έρθουµε να
τραβήξουµε µια κόκκινη γραµµή. Αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι όσες φορές κυβερνήσεις επιχείρησαν να το κάνουν
στο παρελθόν, απέτυχαν παταγωδώς.
Και, βέβαια, στο περίπλοκο αυτό ζήτηµα ήρθε να προστεθεί
και µια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας το οποίο ως
θεµατοφύλακας της συνταγµατικής τάξης επεσήµαινε πάντα
στον κοινό νοµοθέτη την ανάγκη τα νοµοθετήµατα τα οποία ψηφίζονται στη Βουλή να είναι σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Συντάγµατος. Και η κύρια µέριµνα του Σ.τ.Ε. ήταν να βάζει ένα
φραγµό στην αυθαίρετη δόµηση από εδώ και στο εξής, αλλά κυρίως να επισηµαίνει ότι η ρύθµιση των υφιστάµενων αυθαιρέτων
πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν της τα κριτήρια του χωροταξικού
σχεδιασµού και την προστασία βέβαια των ευπαθών οικοσυστηµάτων. Γι’ αυτό εξάλλου και το Συµβούλιο της Επικρατείας έχει
κρίνει στο παρελθόν αντισυνταγµατικούς διάφορους από τους
νόµους σχετικά µε τη ρύθµιση των αυθαιρέτων. Αυτή, λοιπόν,
είναι η πραγµατικότητα την οποία αντιµετωπίζουµε σήµερα.
Βέβαια οφείλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι αυτήν την πραγµατικότητα η Νέα Δηµοκρατία την έχει επισηµάνει εδώ και αρκετό καιρό. Εµείς και διά του Προέδρου µας Αντώνη Σαµαρά
έχουµε πει επανειληµµένως ότι στο ζήτηµα των αυθαιρέτων η
πολιτεία έχει τρεις επιλογές.
Η µια είναι να µην κάνει απολύτως τίποτα. Να αφήσει να διαιωνίζεται αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. Η δεύτερη είναι να
γκρεµίσουµε όλα τα αυθαίρετα. Να εφαρµόσουµε το νόµο όπως
τον έχουµε ψηφίσει. Και η τρίτη είναι να βρούµε κάποια λύση,
µια ρύθµιση η οποία θα ρυθµίζει το ζήτηµα των αυθαιρέτων,
όµως µε πολύ συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Και ποια είναι αυτά
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τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει οποιαδήποτε ρύθµιση
των αυθαιρέτων;
Πρώτο σηµαντικό χαρακτηριστικό. Δεν µπορεί να είναι µια οριζόντια ρύθµιση. Υπάρχουν αυθαίρετα που έχουν κτιστεί σε περιοχές
ιδιαίτερης
περιβαλλοντικής
ευαισθησίας,
σε
αναδασωτέες εκτάσεις, σε αιγιαλούς, σε κορυφογραµµές και
είναι προφανές ότι µια τέτοια ρύθµιση δεν µπορεί να συµπεριλαµβάνει και αυτά τα αυθαίρετα. Άρα η ρύθµιση των αυθαιρέτων
εκ των πραγµάτων θα πρέπει να είναι επιλεκτική, δεν µπορεί να
είναι οριζόντια.
Δεύτερον. Μια ρύθµιση για τα αυθαίρετα τη σηµερινή εποχή
δεν µπορεί να λαµβάνει µόνο υπ’ όψιν την κοινωνική πραγµατικότητα, όπως έχει διαµορφωθεί, αλλά θα πρέπει να λαµβάνει υπ’
όψιν και δηµοσιονοµικά κριτήρια. Αυτό είναι κάτι το οποίο εµείς
το επισηµάναµε. Και το επισηµάναµε µε έντονο τρόπο. Η πραγµατικότητα είναι ότι αυτήν τη στιγµή βιώνουµε µια δύσκολη οικονοµική κατάσταση και η δυνατότητα ρύθµισης των αυθαιρέτων
µπορεί να φέρει στο κράτος σηµαντικά έσοδα, είτε µέσω ενός
παραβόλου, έσοδα τα οποία θα πάνε κατ’ ευθείαν στον κρατικό
προϋπολογισµό, είτε µέσω των ιδίων των προστίµων των αυθαιρέτων, πρόστιµα που θα χρησιµοποιηθούν από το Πράσινο Ταµείο στη λογική του περιβαλλοντικού ισοζυγίου.
Τρίτη βασική παράµετρος η οποία πρέπει να καθορίζει µια
ρύθµιση για τα αυθαίρετα: πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο
δίκαιη. Τελείως δίκαιη δεν µπορεί να είναι ποτέ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, διότι υπήρξαν πολίτες νοµοταγείς, πολίτες που υπάκουσαν το νόµο και έχτισαν µε βάση τις κείµενες διατάξεις. Και
αυτοί οι πολίτες πάντα –και έχω λάβει αρκετές αλληλογραφίες
απ’ αυτούς- θα αισθάνονται αδικηµένοι, διότι δυστυχώς και στο
ζήτηµα των αυθαιρέτων προωθήθηκε αυτή η λογική στη µεταπολιτευτική Ελλάδα ότι αυτός που θα κάνει τη λοβιτούρα και θα κινηθεί διά της πλαγίας οδού µε κάποιον τρόπο θα επιβραβευθεί.
Άρα είναι σαφές ότι οι πολίτες που θα τακτοποιήσουν τα αυθαίρετά τους πρέπει να πληρώσουν αλλά δεν πρέπει να πληρώσουν όλοι το ίδιο. Και εκεί υπεισέρχεται η δεύτερη διάσταση της
κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι προφανές ότι πρέπει να πληρώσει
λιγότερο ο πολίτης ο οποίος κατέφυγε στην αυθαίρετη δόµηση
για να καλύψει ανάγκες πρώτης κατοικίας και περισσότερο ο πολίτης που επέλεξε από επιλογή και όχι από ανάγκη να χτίσει ένα
δεύτερο εξοχικό σε πλήρη παράβαση της πολεοδοµικής νοµοθεσίας και του οποιουδήποτε χωροταξικού σχεδιασµού. Και
πράγµατι αυτό και µετά από παρεµβάσεις που κάναµε και στην
επιτροπή φαίνεται να επιτυγχάνεται και από το νοµοσχέδιο.
Τέταρτη παράµετρος µιας ρύθµισης είναι αυτό που είπα και
πριν. Με ποιον τρόπο θα µπορέσουµε να εξασφαλίσουµε ότι το
πρόβληµα αυτό δεν θα επαναληφθεί στο µέλλον. Θα µιλήσω λίγο
περισσότερο στη συνέχεια για το ζήτηµα αυτό.
Και πέµπτη σηµαντικότατη προϋπόθεση την οποία συζητήσαµε
εκτενώς µε τον Υπουργό στη συζήτηση στην επιτροπή και πάντα
το θέτουµε ως θέµα στις δηµόσιες τοποθετήσεις µας είναι ο
νόµος αυτός να είναι συµβατός µε τη νοµολογία του Συµβουλίου
της Επικρατείας. Γιατί µη γελιόµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας ακούνε σήµερα εκατοµµύρια πολίτες, οι οποίοι θα σπεύσουν –και θα τους ενθαρρύνουµε να σπεύσουν- να ενταχθούν σ’
αυτήν τη ρύθµιση για τα αυθαίρετα και δεν έχουµε κανένα απολύτως περιθώριο να διακινδυνεύσουµε ότι ο νόµος αυτός κάποια
στιγµή στη συνέχεια θα κριθεί αντισυνταγµατικός από το ανώτατο δικαστήριο.
Αυτά, λοιπόν, λέµε εµείς. Και δεν τα λέµε τώρα. Τα λέµε εδώ
και αρκετό καιρό. Μόνο που η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αυτά που
λέει σήµερα δεν τα έλεγε πριν από έξι µήνες. Και θα καταθέσω
στα Πρακτικά της Βουλής µια συνέντευξη της τέως Υπουργού
Περιβάλλοντος, της κ. Μπιρµπίλη, η οποία στις 27/12/2010 µε
ρητό και κατηγορηµατικό τρόπο απέκλειε οποιαδήποτε νοµοθετική πρωτοβουλία για ρύθµιση των αυθαιρέτων.
Καταθέτω τη σχετική συνέντευξη στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εποµένως, κύριε Υπουργέ, στο ζήτηµα αυτό εµείς σας καλω-
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σορίζουµε στη σφαίρα της κοινής λογικής. Χαιρόµαστε που επιτέλους αντιλαµβάνεστε εσείς, που είστε καινούργιος στο Υπουργείο, ότι υπάρχει µια πραγµατική ανάγκη να ρυθµιστεί το ζήτηµα
των αυθαιρέτων, διότι η Κυβέρνηση διά της προηγούµενης
Υπουργού ήταν κάθετα αντίθετη µε τέτοια ρύθµιση.
Επισηµαίνω ότι αντίστοιχη αναστροφή, «U-turn» για να χρησιµοποιήσω την αγγλική λέξη, στροφή 180°, είχε κάνει και η Κυβέρνηση και στο ζήτηµα των ηµιυπαίθριων. Στο ζήτηµα των
ηµιυπαίθριων παραλάβατε µια νοµοθετική ρύθµιση από τη Νέα
Δηµοκρατία, την καταργήσατε για να την επαναφέρετε. Έστω
κάλλιο αργά παρά ποτέ αναγνωρίζετε και εσείς την ανάγκη να
µπορέσουµε να βρούµε εδώ έναν κοινό τόπο για το ζήτηµα που
απασχολεί πάρα πολλούς συµπολίτες µας.
Όπως σας είπα και πριν εµείς χαιρόµαστε που στην επιτροπή
κάνατε δεκτές µια σειρά από παρατηρήσεις µας και χαιρόµαστε
που πραγµατικά έγινε ένας γόνιµος διάλογος που µας επιτρέπει
έστω και την τελευταία στιγµή να εξετάσουµε καινούργιες αλλαγές που έχετε κάνει στο νοµοσχέδιο από τις οποίες οι πιο πολλές
κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.
Εµείς σας είχαµε πει στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ, γιατί πρέπει να υπάρχει διάκριση µεταξύ των εντός σχεδίου και των εκτός
σχεδίου αυθαιρέτων σχετικά µε το χρόνο ρύθµισης των αυθαιρέτων αυτών υπό την προϋπόθεση ότι θα ενταχθούν σε αυτή τη
ρύθµιση. Σας είχαµε προτείνει τότε να υπάρχει µια ενιαία χρονική
περίοδος σαράντα χρόνια. Με χαρά είδα ότι και ο εισηγητής της
πλειοψηφίας είπε το ίδιο πράγµα. Κάνατε τα σαράντα χρόνια
τριάντα. Εµείς θα επιµείνουµε ότι η ρύθµιση αυτή θα είναι πιο
εύπεπτη και πιο δηµοφιλής αν τα τριάντα χρόνια γίνουν σαράντα
και θα σας παρακαλούσα τη συγκεκριµένη παρατήρηση να την
εξετάσετε και να επανέλθετε.
Σωστά κατά την άποψή µου, στο σχετικό άρθρο επίσης, κάνετε
µια σύνδεση µε τον πολεοδοµικό σχεδιασµό. Πράγµατι αυτό
ήταν και το βασικό ζητούµενο όλου των σκεπτικού των αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας και της σχετικής νοµολογίας. Είναι θετικό ότι γίνεται αυτή η σύνδεση µε τον πολεοδοµικό
σχεδιασµό. Πλην όµως εδώ εγείρεται ένα ερώτηµα σχετικά µε
τη χρονική διορία των είκοσι ετών που θέτετε. Και υπάρχει µια
λογική αντίφαση.
Από τη µια ερχόµαστε και λέµε ότι για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα της αυθαίρετης δόµησης, το κυριότερο
εργαλείο που έχουµε στη διάθεσή µας είναι ο χωροταξικός και
πολεοδοµικός σχεδιασµός. Άρα θα πρέπει να τον επιταχύνουµε
και θα πρέπει να επανεξετάσουµε γιατί αυτή τη στιγµή το σύστηµα έχει τέτοιες αδυναµίες που δεν επιτρέπει τον πολεοδοµικό
σχεδιασµό να ολοκληρώνεται πιο γρήγορα και από την άλλη δίνεται µια πολύ µεγάλη διορία είκοσι ετών για την ολοκλήρωση
του πολεοδοµικού σχεδιασµού. Είναι προβληµατικά αυτά τα είκοσι χρόνια. Το επεσήµανε και ο εισηγητής. Νοµίζω ότι θα πρέπει
να εξεταστεί η δυνατότητα να µειωθούν, να πάνε τουλάχιστον
στα δέκα, που θεωρώ ότι είναι ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραµµα
για την ολοκλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού.
Είδα ότι έχετε κάνει κάποιες αλλαγές σχετικά µε τα πρόστιµα.
Έχει επέλθει και µια πρόσθετη µείωση των προστίµων για την
εκτός σχεδίου δόµηση. Και αυτές κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Είναι κάτι το οποίο και εµείς είχαµε εισηγηθεί στην επιτροπή.
Επιτρέψτε µου να εκφράσω ορισµένες επιφυλάξεις και ορισµένους προβληµατισµούς, σχετικά µε τη δυνατότητά σας αυτά τα
οποία λέτε στο νοµοσχέδιο να τα κάνετε πράξη.
Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις:
Πρώτον, Πράσινο Ταµείο. Το Πράσινο Ταµείο έτσι όπως έχει
δηµιουργηθεί, αποτελεί, κύριε Υπουργέ, ένα πραγµατικά πολύ
σηµαντικό εργαλείο για πολεοδοµικές παρεµβάσεις και για αποκατάσταση περιβαλλοντικού ισοζυγίου.
Εγώ, όµως, θέλω να σας ρωτήσω: Το Πράσινο Ταµείο έχει συσταθεί εδώ και πάνω από ένα χρόνο, έχει ήδη προικισθεί µε σηµαντικούς πόρους από τη ρύθµιση των ηµιυπαίθριων χώρων και
µέχρι στιγµής η εικόνα την οποία έχω εγώ είναι ότι καρκινοβατεί.
Έχετε στα χέρια σας, µε άλλα λόγια, ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο το οποίο µπορεί να προχωρήσει σε αναπλάσεις, σε απαλλοτριώσεις, να δώσει και θέσεις απασχόλησης, αν θέλετε, στις
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τοπικές κοινωνίες και το εργαλείο αυτό µέχρι σήµερα δεν το
έχετε αξιοποιήσει. Αυτό δεν µπορεί να συνεχιστεί. Πόσο µάλλον
όταν το Πράσινο Ταµείο θα προικισθεί µε πολλούς περισσότερους πόρους ως αποτέλεσµα της διάταξης για τα αυθαίρετα.
Εκεί µέχρι στιγµής ο πρότερος βίος σας δεν µας κάνει πολύ
αισιόδοξους για το πώς θα κινηθείτε από εδώ και στο εξής.
Το δεύτερο σηµαντικό κεφάλαιο αφορά στις κατεδαφίσεις.
Όλοι γνωρίζουµε ότι για να µπορέσει να πετύχει µία ρύθµιση για
τους ηµιυπαίθριους θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει και καρότο
και µαστίγιο. Πράγµατι, είναι σωστή η πρόβλεψη του νόµου να
δηµιουργηθεί µία ισχυρή ειδική υπηρεσία κατεδαφίσεων η οποία
θα έχει αρµοδιότητα σε όλη την ελληνική επικράτεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ζητήσω κι εγώ την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, για τρία,
τέσσερα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Θα την έχετε, κύριε συνάδελφε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Πλην, όµως, αυτή η ειδική υπηρεσία κατεδαφίσεων ήδη υπάρχει. Δηµιουργήθηκε µε δικό σας
νόµο το 2009 µε γεωγραφική αρµοδιότητα τις καµένες εκτάσεις
της βορειοανατολικής Αττικής.
Σας ερωτώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Πόσες κατεδαφίσεις έχει κάνει αυτή η Υπηρεσία; Μπορείτε να το µαντέψετε. Καµµία. Βέβαια, µπορεί να υποθέσει κανείς ότι ενδεχοµένως να µη
χτίστηκε κανένα αυθαίρετο κτίσµα εντός των καµένων εκτάσεων
της βορειοανατολικής Αττικής ή ότι η συνηθισµένη αδράνεια της
Δηµόσιας Διοίκησης οδηγεί τέτοιους µηχανισµούς σε πλήρη, αν
θέλετε, αποδόµηση.
Δεν έχουµε κανένα περιθώριο να µιλήσουµε για πραγµατική
κόκκινη γραµµή εάν δεν προχωρήσει αυτή η Υπηρεσία Κατεδαφίσεων σε πραγµατικές κατεδαφίσεις.
Και επειδή νοµίζω ότι είναι ανέφικτο να συζητούµε για την
πλήρη κατεδάφιση όλων όσων κτισµάτων δεν θα µπορούν να
ενταχθούν στη ρύθµιση διότι θα είναι πάρα πολλά, πάλι οφείλει
η Υπηρεσία Κατεδαφίσεων να ξεκινήσει –το έχω πει πολλές
φορές- από τις πιο κραυγαλέες περιπτώσεις µεγάλων αυθαίρετων κτισµάτων, τα οποία κτίστηκαν σε εκτάσεις που έχουν κριθεί
αναδασωτέες την τελευταία δεκαετία.
Μόνο µε αυτόν τον τρόπο θα µπορέσουµε να στείλουµε ένα
ξεκάθαρο µήνυµα, ότι εννοούµε αυτό που λέµε. Και µόνο, βέβαια, µέσα από την πρακτική εφαρµογή της λογικής της τηλεπισκόπησης και της αεροφωτογράφισης, θα µπορούµε να
εντοπίζουµε τα καινούργια αυθαίρετα κτίσµατα τα οποία θα κτίζονται. Έτσι, θα µπορούµε να παρεµβαίνουµε στα µπετά, πριν τα
κτίσµατα αυτά ολοκληρωθούν και πριν δηµιουργηθεί η φυσική
δυσκολία που η κατεδάφιση ενός έτοιµου κτίσµατος πάντα θα
συνεπάγεται.
Κύριε Υπουργέ –και το έχουµε συζητήσει στην επιτροπή- οι κατεδαφίσεις από µόνες τους δεν θα αρκούν για να µπορέσουµε
πραγµατικά να αποτρέψουµε την αυθαίρετη δόµηση από εδώ και
στο εξής. Θα χρειαστούµε κι άλλα εργαλεία. Θα χρειαστούµε µία
νοµοθεσία, την οποία γνωρίζω ότι δροµολογείτε, σχετικά µε την
αλλαγή της έκδοσης οικοδοµικών αδειών, έτσι ώστε να µπορέσουµε επιτέλους να απλοποιήσουµε µία διαδικασία, η οποία είναι
εξαιρετικά γραφειοκρατική και προκαλεί και µεγάλη διαφθορά.
Και, βέβαια, θα πρέπει να προχωρήσουµε, όπως σας είπα και
πριν, στην επιτάχυνση και όχι στην επιβράδυνση του πολεοδοµικού σχεδιασµού, έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές να τύχουν της σωστής πολεοδόµησης.
Έχω την εντύπωση ότι αδίκησα λίγο –και θα είµαι πολύ σύντοµος- το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου που αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση. Θα πω δύο κουβέντες µόνο γι’ αυτό και
επιφυλάσσοµαι να τοποθετηθώ µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια στα
άρθρα.
Στην Ελλάδα είχαµε το εξής παράδοξο συµβάν: Να έχουµε µία
εξαιρετικά βαριά και γραφειοκρατική διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία, όµως, δεν απέφερε τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα. Είχαµε και βαριά διαδικασία και πληµµελή προστασία του περιβάλλοντος. Θα σας έλεγα ότι η προηγούµενη νοµοθεσία ήταν η µεγάλη χαρά του µελετητή. Είχαµε υπερβολικά
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µεγάλο αριθµό µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι πιο
πολλές από τις οποίες ήταν µελέτες φασόν, copy paste, µελέτες
οι οποίες δεν προσέθεταν τίποτα το ιδιαίτερο στη διαδικασία της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Και πολύ καλά κάνει το νοµοσχέδιο το οποίο φέρνετε και κάνει µία ριζική τοµή µε το παρελθόν. Στην ουσία επιβάλλει λιγότερες και καλύτερες µελέτες,
δροµολογώντας µία ξεκάθαρη διαδικασία αδειοδότησης περιβαλλοντικής, κάνοντας µία σωστή κατανοµή µεταξύ εκείνων των
αδειοδοτήσεων που θα πρέπει να πάνε σε επίπεδο Υπουργείου
και εκείνων που πρέπει να πάνε σε επίπεδο περιφέρειας και αναµειγνύοντας, βέβαια, και τον ιδιωτικό τοµέα στη διαδικασία της
περιβαλλοντικής αξιολόγησης, χωρίς να γίνονται εκπτώσεις στην
προστασία του περιβάλλοντος.
Έχουµε κάποιες επιµέρους επιφυλάξεις στα άρθρα. Θα τις
αναφέρω τότε. Δεν υπάρχει, όµως, καµµία αµφιβολία ότι το νοµοσχέδιο αυτό κινείται συνολικά προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα
υπερψηφίσουµε τα περισσότερα άρθρα.
Εν κατακλείδι, κύριε Υπουργέ, η Νέα Δηµοκρατία θα στηρίξει
επί της αρχής το νοµοσχέδιο το οποίο φέρνετε. Και νοµίζω ότι
δικαιολογείται να ισχυρίζεται ότι έχει την πατρότητα αυτής της
ιδέας. Εκφράσαµε τις ενστάσεις µας και τις επιφυλάξεις µας σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα υλοποίησης αυτού του νοµοσχεδίου. Επί της αρχής, όµως, θέλουµε κι εµείς να στείλουµε ένα
µήνυµα, ότι µία ρύθµιση για τα αυθαίρετα η οποία πληροί αυτές
τις βασικές προϋποθέσεις τις οποίες πρώτοι εµείς θέσαµε, µπορεί να υπερψηφιστεί και από τη Νέα Δηµοκρατία.
Αποδεικνύουµε για άλλη µία φορά –και θα κλείσω µε αυτόόπως είπα και στην αρχική µου τοποθέτηση, ότι εµείς στη Νέα
Δηµοκρατία δεν κάνουµε αυτό το οποίο κάνατε εσείς όταν βρεθήκατε στην αντιπολίτευση πριν από λίγα χρόνια. Δεν θα ήθελα
ποτέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να βρεθώ στη δυσάρεστη
θέση στην οποία βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας κ. Λοβέρδος, να
αναγνωρίζω, όταν µε το καλό το κόµµα µου έρθει στην Κυβέρνηση, ότι όταν ήµασταν στην αντιπολίτευση, ήµασταν ένα κόµµα
το οποίο έλεγε «όχι» σε όλα. Εµείς αυτό στη Νέα Δηµοκρατία δεν
θα το κάνουµε. Θα στηρίξουµε τα σωστά, θα κρατήσουµε την
κριτική µας -δόξα τω θεώ έχουµε µπόλικη να κάνουµε σε αυτά
τα οποία κάνετε λάθος, ειδικά στην οικονοµική πολιτική- και από
εκεί και πέρα, θα συνεχίσουµε να συµπεριφερόµαστε ως το
υπεύθυνο κόµµα, το οποίο εσείς δεν υπήρξατε όταν ήσασταν
στην Αντιπολίτευση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μητσοτάκη.
Παρακαλείται η ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντω Μανωλάκου, Βουλευτής Α’ Πειραιώς,
να λάβει το λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο αυτό αφορά γεωγραφικά όλη την Ελλάδα και
την πλειοψηφία του λαού ανεξάρτητα εισοδήµατος και µόρφωσης. Δεν λύνει ουσιαστικά προβλήµατα. Αντίθετα τα εντείνει.
Πλήττει, όµως, κύρια τη µικροϊδιοκτησία των λαϊκών εισοδηµάτων και το περιβάλλον, που ήδη βιώνουν άγρια την πολιτική σας.
Επιβάλλετε εξωφρενικά, δυσβάσταχτα, άδικα, µεγάλα χαράτσια,
που µε τον εκβιασµό της κατεδάφισης προσπαθείτε να τα υφαρπάξετε.
Δεν αλλάζει η ουσία µε τις σηµερινές απαράδεκτες προσθήκες
και τον προκλητικό τρόπο στη διαδικασία. Αντίθετα, ευνοείτε το
τουριστικό κεφάλαιο και τις καταπατήσεις του. Και όχι µόνο! Και,
βέβαια, µεγαλώνει ακόµα περισσότερο το ύψος στο χαράτσωµα.
Αυτό κάνετε και µε τις σηµερινές ξαφνικές τροποποιήσεις που
εσείς ονοµάζετε βελτιώσεις.
Αναµφισβήτητα η αυθαίρετη δόµηση είναι εκτεταµένη και συνυφασµένη µε το ρουσφέτι από κυβερνήσεις και τοπική αυτοδιοίκηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, που
εκµεταλλεύτηκαν και εκµεταλλεύονται τη λαϊκή ανάγκη της κύριας και εξοχικής κατοικίας για να αναπαράγουν την κοµµατική
τους δύναµη.
Γι’ αυτό ψηφίζετε αντάµα και παρέα και αυτό το νοµοσχέδιο.
Και παρέα στηρίζετε και την απαράδεκτη διαδικασία, όλα συνο-

16124

πτικά, να µην πάρει χαµπάρι κανείς.
Η ευρύτατη συναίνεσή σας είναι λογική, γιατί την ίδια αντιλαϊκή πολιτική έχετε. Και µην τσακώνεστε για το ποιος έχει την
πατρότητα σε κάθε νοµοσχέδιο, γιατί η συναίνεσή σας σε βάρος
του λαού είναι. Μην έχετε, όµως, αυταπάτες. Δεν έχετε τη συναίνεση της κοινωνίας. Και σήµερα τα συλλαλητήρια για την παιδεία σας δίνουν την απάντηση.
Ήδη υπολογίζετε ότι µέχρι το τέλος του 2011 θα µαζέψετε
800.000.000 ευρώ µόνο από τα παράβολα των αιτήσεων για υπαγωγή σε αυτήν τη διαδικασία. Εξάλλου, το αναφέρετε πολύ καθαρά στο µνηµόνιο. Βέβαια, σε δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ
υπολογίζονται τα έσοδα από πρόστιµα, αδειοδοτήσεις, ιδιωτικοποίηση αντικειµένου του δηµοσίου κ.λπ..
Μόνο από το Νοµό Ηρακλείου Κρήτης έλεγαν δικοί σας Βουλευτές ότι θα µαζευτούν δέκα δισεκατοµµύρια ευρώ, αν τα έχουν
και αν θέλουν να σας τα δώσουν. Και στο παρελθόν παρόµοιο
τρόπο ακολουθήσατε, χωρίς να δίνετε οριστική λύση στα αυθαίρετα. Χρησιµοποιήσατε το σλόγκαν «Δώστε και σώστε». Πήρατε,
αλλά δεν σώθηκε τίποτα. Το ίδιο θα γίνει και τώρα.
Αυτή η κατάσταση ακόµα είναι συνυφασµένη µε την εµπορευµατοποίηση της γης και την ύπαρξη κυκλωµάτων, που εξασφαλίζουν κέρδη σε επιχειρηµατίες, καταπατώντας και
υποβαθµίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος και µε τις
πλάτες των κυβερνήσεων. Γι’ αυτό δεν δίνετε οριστική λύση στα
αυθαίρετα, δεν είναι και αυτός ο στόχος σας. Εξάλλου, αρκετά
από αυτά που υπόσχεστε, αµφισβητούνται από την έκθεση της
Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής και δεν απαντώνται ούτε µε τις σηµερινές προσθήκες και αναδιατυπώσεις
που δώσατε.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο έχει χαρακτήρα εισπρακτικό, εξασφαλίζοντας -µε πολλά ερωτηµατικά αυτό- µια προσωρινή αναστολή στην αυθαίρετη δόµηση για τριάντα χρόνια, προκειµένου
να συγκεντρώσετε από τα χαράτσια πόρους για να τα µοιράσετε
στους τραπεζίτες και τους βιοµήχανους.
Ταυτόχρονα, υποβαθµίζετε την όποια περιβαλλοντική προστασία υπήρχε για να εξασφαλιστούν πιο γρήγορες διαδικασίες στα
µονοπώλια και τους επιχειρηµατικούς οµίλους, να εκµεταλλευτούν και να κερδοφορήσουν από το φυσικό πλούτο της χώρας.
Εκτός από τους όρους fast track για την περιβαλλοντική αδειοδότηση βιοµηχανικών, τουριστικών, ενεργειακών και άλλων εγκαταστάσεων παραδίνεται από το κράτος σε ιδιώτες τόσο ο
έλεγχος των περιβαλλοντικών µελετών, όσο και ο έλεγχος της
τήρησης περιβαλλοντικών όρων από τους επιχειρηµατίες κατά
την περίοδο λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
Έτσι, η Κυβέρνηση ικανοποιεί ένα πάγιο αίτηµα του µεγάλου
κεφαλαίου για αδειοδοτήσεις «εξπρές» σε βάρος του φυσικού
περιβάλλοντος και της υγείας των εργαζοµένων. Διευκολύνει την
ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας που έχει αποµείνει, προκειµένου τα µονοπώλια να εγκαταστήσουν τις κερδοφόρες επενδύσεις τους. Συνεπώς δεν πρόκειται για απλοποίηση
της διαδικασίας περιβαλλοντικής άδειας, ούτε του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, αλλά υποβάθµισης περιβάλλοντος.
Εξάλλου, καταργείτε περιβαλλοντικές άδειες σε σειρά έργων
και δραστηριοτήτων που σαφέστατα έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μάλιστα, σας το επισηµαίνουν ως αυθαίρετη εξαίρεση
και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που είναι και σύµβουλοί σας.
Συνολικά, στοχεύει η κυβερνητική πολιτική και µέσα από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, στην ενίσχυση της τάσης συγκέντρωσης
και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου.
Στο πρώτο κεφάλαιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση
επενδυτικών σχεδίων προωθούνται ρυθµίσεις µε συγκερκιµένα
χαρακτηριστικά. Πρώτον, τη δραµατική µείωση των περιπτώσεων
έργων για τις οποίες απαιτούνται µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη λογική εναρµόνισης µε την κοινοτική οδηγία, δηλαδή µε την κατάργηση της ενδιάµεσης κατηγορίας Β3.
Δεύτερον, την κατάργηση της προµελέτης που γίνεται, πλέον,
προαιρετική. Επρόκειτο για διαδικασία που επεδίωκε κύρια να
καταλήξει στην επιλογή της βέλτιστης θέσης για το µελετώµενο
έργο. Ανεξάρτητα από τις λαθροχειρίες µε πολιτικές παρεµβάσεις που γίνονταν σ’ αυτό το στάδιο, η διαδικασία αυτή έδινε τη
δυνατότητα στο µαζικό κίνηµα να αντιδράσει αγωνιστικά σε αντι-
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περιβαλλοντικές, αντιλαϊκές επιλογές πριν να δηµιουργηθούν τετελεσµένα.
Τρίτον, την υποβάθµιση κρίσιµων σταδίων της διαδικασίας,
όπως είναι η έγκριση από τη δασική ή την αρχαιολογική υπηρεσία στο επίπεδο απλής και όχι δεσµευτικής αποφασιστικής γνώµης, η οποία µάλιστα θα µπορεί να ζητείται από τον
ενδιαφερόµενο πριν την κατάθεση του πλήρους φακέλου της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δηλαδή, χωρίς η γνωµοδοτούσα υπηρεσία να έχει υποχρεωτικά σε γνώση της όλο το
κεφάλαιο του έργου. Μια κοροϊδία και µισή!
Τέταρτον, την υποβάθµιση του ίδιου του περιεχοµένου της µελέτης µέσα από τη διαδικασία προτυποποίησης που θα οδηγήσει
στον εξευτελισµό της σε µια απλή λίστα ελέγχου.
Πέµπτον, την ιδιωτικοποίηση ακόµα και της υποτυπώδους και
ανεπαρκούς διαδικασίας περιβαλλοντικών ελέγχων και αυτοψιών, η οποία ανατίθεται σε ιδιώτες ελεγκτές. Με τον τρόπο αυτό
η αγορά καλείται να ελέγξει τον εαυτό της!
Έκτον, καταργούνται διατάξεις στη διαχείριση αποβλήτων επικίνδυνων και µη. Ακόµα και η άδεια λειτουργίας της οικείας εγκατάστασης φεύγει από τους καλλικρατικούς δήµους και
συγκεντρώνεται όλο το βασικό αντικείµενο της διαχείρισης των
αποβλήτων σε επίπεδο σχεδιασµού αδειοδότησης στα χέρια του
κεντρικού κράτους, που σηµαίνει πλήρη ασυδοσία στη δράση
συγκεκριµένων επιχειρηµατικών οµίλων που θέλετε να εξυπηρετήσετε για να κερδοφορήσουν, άρση κάθε προσκόµµατος στην
πορεία του κεφαλαίου για την ταχεία απόδοση των επενδύσεων
και στη µεγιστοποίηση των κερδών του. Έτσι, η αρµοδιότητα της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των µεγάλων έργων επεξεργασίας και διάθεσης απορριµµάτων της Αττικής και της µητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο ΥΠΕΚΑ,
καταργώντας τις αντίστοιχες διατάξεις του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Και
αυτό δικό σας έργο είναι.
Έβδοµον, επιτρέπεται η κατασκευή κάθε είδους έργων σε περιοχές «NATURA», ακόµα και εάν ενδέχεται να υπάρχουν σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις µε την επίκληση του δηµοσίου
συµφέροντος κοινωνικής και οικονοµικής φύσης, που βέβαια γίνονται λάστιχο κατά πάγια τακτική του κράτους του κεφαλαίου.
Σε ό,τι αφορά τις ρυθµίσεις για τα αυθαίρετα συνδυάζει την
εξυπηρέτηση του κεφαλαίου µε το φοροεισπρακτικό χαρακτήρα
και τις υποχρεώσεις στο µνηµόνιο απέναντι σε πλατιά λαϊκά
στρώµατα, αξιοποιώντας το κοινωνικοοικονοµικό πρόβληµα της
αυθαίρετης δόµησης που το χρησιµοποιείτε ως εργαλείο. Αυτό
για να προωθήσει η Κυβέρνηση και να εξυπηρετήσει την αλλαγή
χρήσεων γης και τη συγκέντρωσή της στα λίγα χέρια, στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής που έχετε για πράσινη, βιώσιµη
κ.λπ. ανάπτυξη, δηλαδή κοροϊδεύετε.
Αυτή η γενική στόχευση εντείνεται στο φόντο των όρων του
µνηµονίου και του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος. Γι’ αυτό στο
δεύτερο κεφάλαιο, που αφορά τα αυθαίρετα, διαφωνούµε και το
καταψηφίσουµε, γιατί επιβάλλει υπέρογκα ποσά, χαράτσια χωρίς
όρια. Δεν εξαιρεί µια σειρά περιπτώσεων µικροϊδιοκτητών µε χαµηλό εισόδηµα που δεν υποβαθµίζουν το περιβάλλον, αλλά και
περιπτώσεων που για τα βασανιστικά προβλήµατα ευθύνονται
κυβερνήσεις και τοπική αυτοδιοίκηση. Έχω υπ’ όψιν µου στην περιοχή του µικρού Καραβά, σε κεντρικό σηµείο του Πειραιά, αλλά
και στην περιοχή Χαραυγής και Έξω Παναγίτσα του Δήµου Χαλκιδέων που έχουν πληρώσει πολλαπλώς και επανηλλειµένα και
είναι µε την αγωνία µήπως και ξανακληθούν για νέα χαράτσια.
Πολλές περιπτώσεις αδικίας έχουν αναφερθεί και µε τις σηµερινές διορθώσεις δεν αλλάζουν. Έχουν αναφερθεί και από άλλους
Βουλευτές και µάλιστα οφείλετε να απαντήσετε στις σηµαντικές
παρατηρήσεις στην έκθεση της Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής.
Πιο ειδικά σ’ αυτό το δεύτερο κεφάλαιο: Πρώτον, αναθέτετε
στην αγορά, που δηµιουργεί το πρόβληµα των παραβιάσεων της
νοµοθεσίας και της χαµηλής ποιότητας των έργων, την ευθύνη
για τον έλεγχο και την επίλυσή του.
Το νοµοσχέδιο επιχειρεί να καταστήσει συνυπεύθυνους το
θύµα µε τους θύτες του. Το κατασκευαστικό κεφάλαιο, η Κυβέρνηση, το κράτος-υπηρέτης των µονοπωλιακών οµίλων και οι εργαζόµενοι είναι όλοι στο ίδιο καζάνι.
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Δεύτερον, η ρύθµιση για αναστολή δεν αφορά τον πυρήνα του
προβλήµατος που είναι οι αποχαρακτηρισµοί και η αλλαγή χρήσεων γης για την προώθηση της µεγάλης κλίµακας επενδυτικών
σχεδίων. Ίσα-ίσα, συνεχίζοντας την επικοινωνιακή γραµµή των
προκατόχων σας, η Κυβέρνηση επικαλείται την ανάγκη αντιµετώπισης του υπαρκτού κοινωνικού προβλήµατος των αυθαιρέτων
για να τσουβαλιάσει το λαϊκό αυθαίρετο, στο οποίο αναγκάστηκε
–και σε ένα βαθµό ακόµη αναγκάζεται- να καταφύγει η λαϊκή οικογένεια συχνά µε τίµηµα την ποιότητα και την ασφάλεια της λαϊκής κατοικίας. Τσουβαλιάζεται το λαϊκό αυθαίρετο, λοιπόν, µε το
αυθαίρετο των µεγαλοκαταπατητών κάθε είδους.
Τρίτον, η ευθύνη µετακυλίεται πλήρως από το κράτος στις
πλάτες των ιδιωτών επαγγελµατιών που εµπλέκονται στο «κύκλωµα» δικαιοπραξιών αναφορικά µε τη γη: µηχανικοί, οι οποίοι
βεβαιώνουν τις αυθαιρεσίες επί ποινή αφαίρεσης της άδειας
επαγγέλµατος, στους συµβολαιογράφους, στους δικηγόρους,
στους µεσίτες κ.λπ..
Τέταρτον, µε τη νέα ρύθµιση διατήρησης χρήσης των αυθαιρέτων οµολογείται απροκάλυπτα ότι τα λαϊκά στρώµατα που δεν
έχουν την ευθύνη για το πρόβληµα των αυθαιρεσιών στα κτήρια,
καλούνται να πληρώσουν το πράσινο χαράτσι, προκειµένου να
έχουν πράσινο, ελεύθερους χώρους κ.λπ. στους δήµους τους.
Αυτό ανατίθεται στο Πράσινο Ταµείο, το οποίο εισπράττει το χαράτσι και από την άλλη, οι µεγαλοκατασκευαστές που είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για το πρόβληµα των αυθαιρεσιών παραµένουν
στο απυρόβλητο.
Πέµπτον, ο εκβιασµός στους µικροϊδιοκτήτες γίνεται ολοφάνερος, αφού το δικαίωµα αναστολής –για δικαίωµα αναστολής
µιλάµε, όχι διατήρησης- περιορίζεται στα τριάντα χρόνια. Ταυτόχρονα, αυξήθηκε ακόµη πιο πολύ το χαράτσωµα µε τις σηµερινές νοµοτεχνικές βελτιώσεις σας. Σας λείπουν, φαίνεται,
αρκετά χρήµατα από τη µείωση των κρατικών εσόδων.
Έκτον, περιέχονται φωτογραφικές διατάξεις που ικανοποιούν
και διευρύνουν αυθαιρεσίες που θέλετε να εξυπηρετήσετε. Με
τις ίδιες, όµως, αυθαιρεσίες κυνηγάτε και χαρατσώνετε άγρια
φτωχά λαϊκά στρώµατα και εκβιάζετε µε κατεδαφίσεις. Το ίδιο
γίνεται και µε την τροπολογία που δώσατε που είναι µια φωτογραφική διάταξη, για να εξυπηρετηθούν συγκεκριµένοι επιχειρηµατικοί όµιλοι, οι επενδύσεις των οποίων είχαν απενταχθεί από
το καθεστώς ενίσχυσης και τώρα έχουν ολοκληρωθεί. Πρόκειται
για ζεστό χρήµα που θα δοθεί αναδροµικά στο µεγάλο κεφάλαιο
που έχει επενδύσει στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Η αυθαίρετη δόµηση, ασφαλώς, πέρα από πολεοδοµικό, χωροταξικό και περιβαλλοντικό πρωτίστως είναι πολιτικό και ταξικό
πρόβληµα. Αναπτύχθηκε επί δεκαετίες, όχι µόνο κάτω από την
ανοχή, αλλά κυρίως µε τις ευλογίες των κυβερνήσεων του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας. Διότι όλες αυτές οι αυθαιρεσίες υπήρχαν και θα υπάρχουν, όσο υπάρχει φτώχεια, όσο υπάρχει η πολιτική της εµπορευµατοποίησης της γης και των λαϊκών
αναγκών και ειδικότερα η ανάγκη της στέγης, για να κερδοφορούν οι κατασκευαστικές εταιρείες και το τραπεζικό σύστηµα
που ληστεύουν τώρα τα λαϊκά εισοδήµατα.
Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο, λοιπόν, όχι µόνο από ιδεολογική αντίθεση, αλλά και για τη ληστρική αντιλαϊκή πολιτική που
προωθεί. Για εµάς λύση για να πάψει να είναι εµπόρευµα η γη,
είναι η κοινωνικοποίησή της. Με αυτόν τον τρόπο θα µπορούν να
υπάρχουν προγράµµατα κρατικού φορέα κατασκευών για
ασφαλή, φθηνή, λαϊκή κατοικία που θα ικανοποιεί τις σύγχρονες
ανάγκες του εργαζόµενου και η κατοικία δεν θα είναι εµπόρευµα,
αλλά κοινωνικό δικαίωµα. Αυτό απαιτεί άλλη εξουσία πραγµατικά
του λαού, για να εφαρµόσει φιλολαϊκή οικονοµία που θα εξυπηρετεί την ευηµερία του λαού και όχι τα κέρδη των επιχειρηµατιών. Αυτή η µέρα θα έρθει ανεξάρτητα από τις συναινέσεις σας
µέσα στη Βουλή. Δεν έχετε τη συναίνεση των κοινωνικών οµάδων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Διαµάντω Μανωλάκου, ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας.
Καλείται στο Βήµα ο Βουλευτής Αχαΐας κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος, ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
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Παρακαλώ, κύριε Χρυσανθακόπουλε, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω από ένα εύλογο
ερώτηµα: Γιατί τόσες πολλές δεκαετίες έχουµε τόσα πολλά αυθαίρετα και δεν κατεδαφίζονται; Γιατί δεν έτρεξαν οι φρουροί
των λαϊκών συµφερόντων να τα κατεδαφίσουν, να καταλάβουν
αυτές τις βίλες και να τις κατεδαφίσουν µε λαϊκή εντολή, αλλά
κάνουν αλλού καταλήψεις και κατεδαφίζουν δηµόσια κτήρια;
Αυτή είναι µια σκληρή πραγµατικότητα, κύριε Υπουργέ.
Διότι, τελικά, την αυτοδικία τη θεωρούν µερικοί µέγα ζήτηµα.
Και η ίδια, όµως, η πράξη της αυθαίρετης κατασκευής ενός οικοδοµήµατος χωρίς άδεια, η κατά παρέκκλιση παράβαση και
υπέρβαση είναι µία άλλη διάσταση του θέµατος. Βέβαια, ο ελληνικός λαός δεν βρίσκεται στη δεκαετία του ’30, για να χρειάζεται
απλά φθηνή εργατική κατοικία. Ο ελληνικός λαός προόδευσε.
Μάλιστα, µπορούµε να πούµε, ότι πάρα πολλοί Έλληνες έχουν
και σπίτι στο χωριό, αλλά και στην πόλη. Και δεν είναι εξοχικό το
σπίτι στο χωριό, είναι πατρικό. Είναι άλλο θέµα το εξοχικό.
Πρέπει να πω, επίσης, ότι υπήρξε µία περίοδος δηµιουργική
τα χρόνια της Μεταπολίτευσης, όπου νόµιµα έχουµε εκατοντάδες χιλιάδες νέες κατοικίες. Μάλιστα, έφθασε σε ένα υψηλό
βαθµό η ιδιοχρησία στην Ελλάδα των σπιτιών να καλύπτει ένα
ποσοστό περίπου στο 70% µε 80% του πληθυσµού. Αυτό είναι
πολύ σηµαντικό. Επίσης, πάρα πολλοί είναι αυτοί, οι οποίοι έχουν
προς ενοικίαση οικήµατα, χώρους.
Ας αντιληφθούµε, όµως, την πραγµατικότητα, όπως έχει. Είναι
δυνατόν αυτά τα εκατοντάδες χιλιάδες αυθαίρετα –γιατί αυτό
είναι ένα άλλο καθεστώς- να συνυπολογίζονται µε τον ίδιο τρόπο;
Εµείς διαφωνούµε. Δεν πρέπει να συνυπολογίζονται µε τον ίδιο
τρόπο. Αυτό το δείγµα, κύριε Υπουργέ, έχει αδυναµίες. Σας είχα
επισηµάνει ότι άλλο είναι ένα πλινθόκτιστο κτίσµα…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Υπάρχει αλλαγή.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, υπάρχει µία αλλαγή. Την είδα. Δεν είναι, όµως, επαρκής. Το θέµα είναι πολύ σοβαρό. Επίσης χωρίς τη στατική µελέτη, την πρώτη υπογραφή δεν
πρέπει να αναγνωρίζεται τίποτε, εάν κάτι υπάρχει κίνδυνος να
σκοτώσει κόσµο. Αυτά είναι άµεσα θέµατα. Στο ξεκίνηµα δηλαδή
της διαδικασίας, προτού φτιαχτούν όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει
αυτή η προϋπόθεση και µετά να δούµε τις υπερβάσεις και όλα
τα άλλα. Πρώτα απ’ όλα, προέχει η ασφάλεια του πολίτη.
Θα ήθελα να πω ότι µου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι η
Νέα Δηµοκρατία βλέπει συχνά «ΤΗΛΕΑΣΤΥ» και Καρατζαφέρη
την τελευταία πενταετία, ο οποίος έχει κάνει τουλάχιστον είκοσι
µε τριάντα εκποµπές ειδικά για τη νοµιµοποίηση αυθαιρέτων. Και
µου αρέσει πάρα πολύ που όταν ήταν κυβέρνηση πριν δύο χρόνια για µία δικιά της πενταετία, δεν έκανε τίποτα, απλά πολλαπλασίαζε τα αυθαίρετα. Συγχαρητήρια, κύριοι! Μάλιστα, θέλετε
να πάρετε και την πατρότητα της ιδέας του σηµερινού νοµοσχεδίου της Κυβέρνησης; Καλά, θα σας µονογράψει ο Καρατζαφέρης τη δικαιοδοσία για να αποκτήσετε και εσείς µέρισµα
επιτυχίας.
Μα, όταν κάποιος κυβερνάει και δεν διορθώνει τα κακώς έχοντα, ε, δεν µπορεί να έρχεται µετά και να λέει: «Το είχα στο πίσω
µέρος του µυαλού µου, αλλά δεν το έβρισκα, το έχανα. Ήταν
πολύ δύσκολο να το αντιµετωπίσω και να το µετατρέψω σε νοµοθετική πράξη». Αυτά είναι αστεία πράγµατα. Απλά καταλαβαίνει τη λαϊκή πίεση. Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται µέσα από τη
λαϊκή πίεση για νοµιµοποίηση. Διότι εκεί που έφθασαν τα πράγµατα ή νοµιµοποίηση θα υπάρξει ή κατεδαφίσεις θα γίνουν. Και
έτσι, επιλέγει τη νοµιµοποίηση, βάζοντας βέβαια και κάποιους
κανόνες.
Εξαιρείται, όµως, του νοµοσχεδίου, κύριε Υπουργέ, µια µεγάλη κατηγορία ανθρώπων που έχουν αυθαιρετήσει –και αυτοί
είναι οι περισσότεροι από τα λαϊκά στρώµατα- και έχουν χτίσει
σε δηµόσια γη, όχι στη δική τους. Ο Υπουργός, όµως, Αγροτικής
Ανάπτυξης αυτές τις µέρες ανακοινώνει διά τηλεοράσεως παραχώρηση δηµόσιας γης.
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι; Καλό θα ήταν η Κυβέρνηση να συντο-
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νίζεται µεταξύ της και όταν ο ένας κάνει ένα νοµοσχέδιο, ο άλλος
από την άλλη πλευρά να το συµπληρώνει για να υπάρξει και
αυτός ο συγκερασµός, αυτή η σύνθεση και να βγει αποτέλεσµα.
Θα έβγαινε αποτέλεσµα εάν συνεννοούσασταν και εάν ο κάθε
Υπουργός δεν είχε δικό του φέουδο και υπουργοκεντρική διαχείριση του θέµατος και είχε διυπουργική διαχείριση του θέµατος. Όταν δεν τσακώνονται µεταξύ τους, καλό θα είναι
τουλάχιστον να συνεργάζονται οι Υπουργοί σας. Διότι αυτό είναι
καίριο θέµα και µας το έχουν θέσει πάρα πολλοί πολίτες. Λένε
«βρε παιδιά, στις καταπατήσεις όπου έχουν εντοπιστεί, έχουµε
πληρώσει και ένα κάρο πρόστιµα, δηλαδή τη δεκαπλάσια αξία
των τετραγωνικών µέτρων ή του εδάφους που είχαµε καταπατήσει σαν δηµόσιο. Τι κάνετε;»
Η πολιτεία µπορεί να επιχαίρει απέναντι σε έναν κόσµο στον
οποίο δεν έχει παράσχει ολοκληρωµένους χάρτες για χρήσεις
γης που δεν αλλάζουν κάθε τόσο, για οικιστικές ζώνες που θα
πρέπει να ήταν σαφώς προσδιορισµένες και εντεταγµένες; Και
σήµερα φέρνετε διάταξη άρθρου σε είκοσι χρόνια να έχει ολοκληρωθεί ο πολεοδοµικός σχεδιασµός. Δεν το βάζετε τριάντα,
όσο είναι ακριβώς και η πρότασή σας για τη διατήρηση των αυθαίρετων χτισµάτων; Μέγα λάθος. Ολιγωρία, ανεπάρκεια και έλλειψη στρατηγικής. Ο πολεοδοµικός σχεδιασµός είτε σαν
ανοικτές πόλεις από την εποχή Τρίτση είτε σε άλλες ζώνες στα
µετέπειτα πρέπει να είναι σαφής.
Και θα πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσουµε και ένα µεγάλο ζήτηµα
απέναντι σε αυτούς που θεωρούν ότι καταψηφίζοντας γενικά το
νοµοσχέδιο πράττουν επαναστατικά. Τι θέλουν δηλαδή; Να διατηρηθεί η αυθαιρεσία ή να πληρώσουν; Και βέβαια αυτά που ζητάτε εσείς να πληρωθούν δεν έχουν τα επαρκή κοινωνικά
κριτήρια. Με παρέµβασή µας ασκώντας πολλαπλή πίεση, ζητούσαµε διαρκή βελτίωση των συντελεστών. Κάτι καταφέραµε. Δεν
µπορούµε να πούµε ότι έχουµε παράπονο γιατί εάν δείξω τα διαφορετικά σχέδια που φέρατε και το γεγονός ότι ο Υπουργός
έφερε το νοµοσχέδιο, στην πρώτη συνεδρίαση έφερε αναδιατυπώσεις, στη δεύτερη καινούργιες, στη δεύτερη ανάγνωση πάρα
πολλές και σήµερα στη Βουλή ακόµη περισσότερες, αυτό σηµαίνει ότι κάνουµε καλά τη δουλειά µας, ότι πιέζουµε επαρκώς για
να φέρουµε ένα θετικό αποτέλεσµα. Αυτός είναι ο ρόλος της
εποικοδοµητικής αντιπολίτευσης, να συµβάλλει θετικά.
Και µπορώ να πω ότι η ενσωµάτωση µιας σειράς προτάσεών
µας έγινε. Δεν είµαστε ικανοποιηµένοι. Πρέπει να ζητάµε πολύ
περισσότερα, όχι το απόλυτο βέβαια που είναι ανέφικτο, για να
έχουµε µεγαλύτερα αποτελέσµατα. Φάνηκε ότι ειδικά µε αυτήν
την ηγεσία του Υπουργείου θα πρέπει να ασκούµε πολύ µεγάλες
πιέσεις, γιατί φαίνεται ότι κάνει βήµατα πίσω και ενσωµατώνει
προτάσεις της Αντιπολίτευσης.
Πρέπει να πω ότι ο συντελεστής σαράντα χρόνια διατήρησης
στα εντός και είκοσι εκτός, µετατράπηκε ενιαία στα τριάντα. Και
γιατί όχι στα σαράντα και για τα δύο; Είναι ένα ερώτηµα. Δηλαδή,
έγινε απλά µέσος όρος; Λάθος. Θα µπορούσε να γίνει σαράντα.
Και να τονίσω επ’ αυτού ότι η φτωχολογιά που ζητά απλή νοµιµοποίηση αυθαιρέτου αισθάνεται βαρύ το φορτίο αυτών των εισπρακτικών µέτρων. Δηλαδή, εσείς που υπολογίζετε…
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Κύριε Υπουργέ, να
ακούτε τον εισηγητή µας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις της Νέας Δηµοκρατίας χθες, ο κ. Σαµαράς συναντώντας τον κ. Βενιζέλο µόνο άκουγε. Είχε ράψει το στόµα του.
Μόνο άκουγε, δηλαδή, τέντωνε τα αυτιά του. Νοµίζω ότι αυτό
είναι υποκρισία, διότι θα έπρεπε να είσαι φυσιογνωµιστής ή να
ανήκεις στους aboriginal της Αυστραλίας, διά της φυσιογνωµίας
να αντιληφθείς τι θέλει ο άλλος να σου πει και µε συγκεκριµένο
νόηµα να συνεννοηθείς.
Νοµίζω ότι ο διάλογος είναι επιβεβληµένος στη δηµοκρατία.
Και πολύ σωστά ο κ. Βαρβιτσιώτης έτρεξε να συζητήσει, αλλά
σε λάθος θέση. Δεν είναι εκεί. Είναι δηµόσιος αφ’ ενός και όταν
είναι διακοµµατικός, είναι ευθύς και πάνω σε πρακτικά.
Θα ήθελα, λοιπόν, να πω αναφερόµενος στη φτωχολογιά που
βαρύνεται πάρα πολύ µε τα εισπρακτικά µέτρα που προτείνει η
Κυβέρνηση, τα εξής. Ξέρετε, όσο αδειάζουν οι τσέπες, στις κα-
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ταθέσεις των τραπεζών τώρα δεν θα βρείτε τα παλαιά δεκαχίλιαρα και εικοσαχίλιαρα. Τώρα πια θα βρείτε µόνο επιχειρηµατικά ή άλλα κεφάλαια από υψηλούς εισοδηµατίες. Ο φτωχός ο
κόσµος δεν έχει τα χρήµατα. Και σας είπαµε και την προηγούµενη φορά. Υπάρχει κάποιο πρόγραµµα, έστω διά µέσου τραπέζης, κάποιος να πάρει χρήµατα και µε αυτά να πληρώσει αυτά
τα πρόστιµα, δηλαδή οι τράπεζες να επιστρέψουν ένα µεγάλο
µέρος των εγγυήσεων που τους δίνουµε; Είναι ένα θέµα που σας
το ζητήσαµε κατ’ επανάληψη. Γιατί εάν ο φτωχός κόσµος θέλει
είκοσι χιλιάρικα να δώσει για τα πρόστιµά του, πού θα τα βρει;
Δεν τα έχει. Εδώ πρέπει να φάει σουβλάκι όρθιος για να πληρώσει 13%. Αν το τυλίξουµε, θα είναι 23%. Αυτά ψηφίσατε. Και είναι
λάθος η βάση των πραγµάτων.
Πιστεύω ότι κατανοείτε ότι εµείς και το ένα βήµα που κάνετε,
όχι το δεύτερο, θα το στηρίξουµε στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
για να πάµε µπροστά. Επιφυλαχθήκαµε να σας πιέσουµε. Ναι,
θα δώσουµε θετική ψήφο επί της αρχής, αλλά έχουµε µία γαλάζια γραµµή πίσω από την οποία δεν κάνουµε στο νοµοσχέδιο. Θα
συγκρουστούµε επ’ αυτού.
Στο άρθρο 29, στο θέµα του τεµένους, θα βρεθούµε απέναντι,
γιατί θεωρούµε ότι είναι λάθος επιλογή να υπάρξει ένας τεράστιος χώρος προσηλυτισµού, όπου κάποιος ιµάµης µπορεί να
βγάζει πύρινους λόγους και να λέει «κηρύσσω αυτήν την στιγµή
την ιερή οργή των µουσουλµάνων που θα πρέπει να εκδικηθούν
-τζιχάντ όπως λέγεται- και όλοι οι αλλόθρησκοι θα πρέπει να αποκεφαλισθούν για να µην πάνε στον παράδεισο». Φοβόµαστε
αυτές τις εξελίξεις. Είναι λάθος δρόµος. Εµείς θέλαµε τις ήπιες
µορφές, τα πολύ µικρά τεµένη, περιορισµένα και κατά αίρεση.
Είναι τόσο πολλές οι µουσουλµανικές αιρέσεις, που δεν ξέρω
εάν µπορούν να χωρέσουν σε ένα τζαµί. Το φαινόµενο των σταδίων είναι απαράδεκτο, όπως και το περυσινό στηµένο παιχνίδι
στην πλατεία Συντάγµατος, όπου καταλύθηκε η δηµοκρατία µας
από αυτό το σύστηµα, που σταλµένοι ήρθαν για να προκαλέσουν. Επίσης, είναι και το άλλο, όπου δήθεν αστυνοµικοί τούς
σκίζουν το Κοράνι, όταν απαγορεύεται να το πιάσουν ή να το βάλουν στον κόρφο τους, γιατί έχουν ιδρώτα. Να σταµατήσουν
αυτά τα τεχνάσµατα των µέσων ενηµέρωσης, του Τύπου και της
προπαγάνδας, που ξεκίνησαν µεθοδικά ακριβώς πριν από είκοσι
χρόνια, για να γίνει η Ελλάδα, θέλει -δεν θέλει, πολυπολιτισµική
κοινωνία, µε εισαγόµενες µειονότητες, που τεχνητά θα γίνουν
στη συνέχεια αυτονοµηµένες οµάδες ενάντια στο εθνικό µας
κράτος. Όλη η Ευρώπη αµύνεται στην ισλαµική εισβολή. Δεν
αµύνεται στην παρουσία µουσουλµάνων. Άλλο το ένα, άλλο το
άλλο. Μιλάµε για την εισβολή, για τη µεθόδευση.
Και µην ξεχνάτε τι γίνεται στην Ισπανία τώρα, όπου στον ισπανικό νότο έχουµε αποχριστιανισµό εκατό χιλιάδων ατόµων και
µουσουλµανοποίησή τους. Μάλιστα, θεωρείται και εθελοντική
αυτή η οργανωµένη κίνηση. Να προσέχουµε πολύ αυτές τις κινήσεις, όπως πρέπει να προσέχουµε τι γίνεται στη Θράκη, γιατί
πολλά δικαιώµατα πήρε ο ψευδοµουφτής, πολλές αγκαλιές µε
τις επίσηµες αρχές της χώρας.
Εµείς αυτήν την κίνηση να υπάρχει ένα πολιτιστικό κέντρο δεν
τη θεωρούµε σωστή. Ακόµα κι ο µακαριστός, ο Χριστόδουλος,
το είχε ξεκαθαρίσει: άλλο ευκτήριος οίκος κι άλλο πολιτιστικό κέντρο, είναι τελείως διαφορετικά πράγµατα. Τι δουλειά έχει το πολιτιστικό κέντρο; Τι φτιάχνουµε εκεί; Λαϊκή επιµόρφωση
ισλαµικής παιδείας; Προσοχή µην αρχίσουν να εφαρµόζουν τα
έθιµά τους πολλαπλά στη χώρα µας. Δεν µιλάµε για τους φερετζέδες, για τα πανιά στα πρόσωπά τους. Σοβαρός κίνδυνος που
αφορά τα κορίτσια που έρχονται στην Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ υπάρχει Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ελληνική Δηµοκρατία. Όποιοι
πειράξουν τα κοριτσάκια και τα ευνουχίσουν θα πρέπει να απελαύνονται πάραυτα, όχι τα κοριτσάκια αλλά οι ίδιοι. Αυτοί είναι
καθαροί λογαριασµοί. Ανοίγετε µεγάλα ζητήµατα µε αυτές τις
επιλογές που κάνετε ως Κυβέρνηση.
Μάλιστα, δεν ξέρω τι θα κάνουν οι διάφορες οµάδες, αν θα
είναι οι Σουνίτες ή οι Σιίτες ή διάφοροι άλλοι Ουχαµπίτες κι όλοι
οι τύποι αυτοί, οι οποίοι δεν ξέρουµε από πού ξεκινούν και πού
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καταλήγουν. Έχουµε σοβαρά θέµατα απέναντι στην επιλογή
σας.
Θα είµαστε κάθετα απέναντι σας. Θα αναµετρηθούµε, γιατί
είναι καίριο ζήτηµα για εµάς και ήρθε σε αυτό το νοµοσχέδιο για
να υλοποιήσει αυτό που οραµατίζεται ο Γιώργος Παπανδρέου:
µια πολυπολιτισµική Ελλάδα που δεν θα ανήκει στους Έλληνες,
αλλά σε όσους έχουν έρθει και αυτοµάτως θα έχουν µετατραπεί
και σε πολίτες του κράτους. Το έχει εξηγήσει αναλυτικά και ο κ.
Πάγκαλος, το εξηγείτε κι εσείς και το περνάτε και σε διάταξη
νόµου. Κάνετε τεράστιο λάθος. Είµαι συνεπής απέναντι σε αυτό
το ζήτηµα προσωπικά. Το πολέµησα και το 2000, συγκρούστηκα
τότε µε τον κ. Φλωρίδη που ήταν Υπουργός. Το πολέµησα απέναντι στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τότε. Γράφτηκαν βιβλία εναντίον µας. Έγραψε ο κ. Βασιλάκης κι άλλοι εναντίον µας,
εναντίον όσων σταθήκαµε απέναντι. Επειδή όµως είµαι συνεπής,
εκφράζω σήµερα και µέσω του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
την ίδια θέση. Είναι λανθασµένη επιλογή, που θα έχει ολέθρια
αποτελέσµατα. Είναι σοβαροί οι κίνδυνοι, κίνδυνοι τροµοκρατικών οµάδων να φωλιάζουν µέσα σε τέτοιους χώρους. Ξέρετε
κάτι; Το άσυλο στα πανεπιστήµια –το ψευδοάσυλο, η κατάχρησή
του δηλαδή, των εγκληµατικών ενεργειών- καταργήθηκε. Θα
λέει, όµως, ο άλλος «εγώ βρήκα καταφύγιο στην εκκλησία µου,
δεν µπορείτε να έρθετε µέσα». Προσέξτε τι πάτε να ψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αλέξανδρο Χρυσανθακόπουλο.
Πριν δώσω το λόγο στην κα Διώτη, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 2 Σεπτεµβρίου 2011.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 129 παράγραφου 2 και 3 και 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού
της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1188/30-8-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αικατερίνης
Μπατζελή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, σχετικά µε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ).
2. Η µε αριθµό 1189/30-8-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γρηγορίου Αποστολάκου προς
τους Υπουργούς Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την επιδότηση για την αντικατάσταση των υπεραστικών λεωφορείων
του ΚΤΕΛ.
3. Η µε αριθµό 1185/82/30-8-2011 επίκαιρη ερώτηση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκας Παπαρήγα προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας για τους ανέργους.
4. Η µε αριθµό 1200/30-8-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αθανασίου Πλεύρη
προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά
µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος ασφάλειας και υγιεινής
εξ αιτίας της παρουσίας κινητών µονάδων του ΚΕΕΛΠΝΟ στο κέντρο των Αθηνών.
5. Η µε αριθµό 1184/81/30-8-2011 επίκαιρη ερώτηση του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την προετοιµασία του Υπουργείου για τη νέα
σχολική χρονιά.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1190/30-8-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού της Νέας Δηµοκρατίας κ. Διονυσίας – Θεοδώρας Αυγερινοπούλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών του Νοµού Ηλείας.
2. Η µε αριθµό 1197/30-8-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε τον αναδασµό στην πεδιάδα του Μόρνου.
3. Η µε αριθµό 1194/30-8-2011 επίκαιρη ερώτηση του Προέ-
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δρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την απόδοση ευθυνών για την
επίθεση εναντίον του δηµοσιογράφου Μανώλη Κυπραίου.
4 Η µε αριθµό 1193/30-8-2011 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Ιωάννη Δηµαρά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την απόδοση ευθυνών για την
επίθεση εναντίον του δηµοσιογράφου Μανώλη Κυπραίου.
Παρακαλείται η ειδική αγορήτρια του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ηρώ Διώτη, Βουλευτής Λάρισας, να
λάβει το λόγο.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να πω στον κύριο Υπουργό, στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας και στον εισηγητή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού ότι προφανώς χαίρονται και
ικανοποιούνται από αυτήν τη διακοµµατική συναίνεση. Άλλωστε,
έχουν ζητήσει και δηµόσια τη διακοµµατική συναίνεση και διάφοροι υποστηρικτές της Κυβέρνησης και διάφοροι σύµµαχοί της,
όπως είναι ο Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων.
Εισέρχοµαι, λοιπόν, στο νοµοσχέδιο και ξεκινώ λέγοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αφού παρακολουθούµε όλοι και
όλες εµβρόντητοι να καίγονται περιοχές απίστευτου κάλλους,
όπως το δάσος της Δαδιάς και εις αναµονή της οµιλίας του κυρίου Υπουργού επί τη ευκαιρία να µας ενηµερώσει για αυτές,
αντιµετωπίζουµε πλέον µε ρυθµό χιονοστιβάδας νοµοθετήµατα
που διαλύουν, απαξιώνουν και εµπορευµατοποιούν δηµόσια
αγαθά. Τι πιο µέγιστα αγαθά, εξ άλλου, από αυτά που συζητάµε
τις τελευταίες εβδοµάδες στο Κοινοβούλιο, παιδεία και περιβάλλον;
Σχολιάσαµε και στην επιτροπή, αλλά µάλλον παραβιάζουµε
ανοιχτές πόρτες µε το να αναφέρουµε ξανά για ποιο λόγο περνούν αυτά τα νοµοσχέδια µέσα στον Αύγουστο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως στην παιδεία έτσι και στο περιβάλλον η µάχη είναι και ιδεολογική. Νεοφιλελευθερισµός, συνεπικουρούµενος από το µνηµόνιο θέλει να επιβάλει την αγορά επί
των πάντων, φυσικά και επί των συλλογικών δηµόσιων αγαθών.
Πάµε ολοταχώς, αν εφαρµοστούν όλα αυτά προς µαύρα σκοτάδια σε αυτόν τον τόπο και βαριά πλήγµατα στο κοινωνικό σύνολο από όλες τις απόψεις. Πανηγυρίζει η ακροδεξιά για την
επιστροφή στα µαύρα χρόνια, και µε το δίκιο της βέβαια, διότι
αρχίζει να πετυχαίνει τα οράµατά της.
Βεβαίως όλα αυτά είναι χωρίς τον ξενοδόχο: όχι τον ξενοδόχο
που είναι πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, που ζητούσε µάλιστα και στην επιτροπή να µειωθεί
το πρόστιµο για τα ξενοδοχεία κατά 50% για τακτοποίηση της
αυθαίρετης δόµησης των ξενοδοχείων, για να προωθηθεί, όπως
είπε ο τουρισµός, αλλά µε ξενοδόχο την ελληνική κοινωνία. Γι’
αυτό, ας µη βιάζονται ακόµα να χαρούν οι κάθε λογής πρόθυµοι.
Η επικράτηση της αγοράς ως αξία για αυτήν την Κυβέρνηση
και τους συµµάχους της επιβεβαιώνεται από κάθε νοµοθέτηµα
και φυσικά έχει και αντίκρισµα. Μόνο που οι κάθε λογής επενδυτές, που έρχονται να µοιράσουν χάντρες και καθρεφτάκια στους
ιθαγενείς, τα θέλουν όλα.
Έτσι, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Οικονοµίας της Γερµανίας
στο «Βήµα της Κυριακής», «οι γερµανικές επιχειρήσεις δεν χρειάζονται εγγυήσεις για να επενδύσουν στην Ελλάδα, αλλά η χώρα
σας χρειάζεται να διαµορφώσει ένα ελκυστικό πλαίσιο προσέλκυσης επενδύσεων». Και παρακάτω διευκρινίζει πως «ένα τέτοιο
πλαίσιο πρέπει να περιλαµβάνει ειδικές οικονοµικές ζώνες µε ξεχωριστό νοµικό, διοικητικό και εργασιακό καθεστώς, προκειµένου να διευκολυνθούν οι επενδυτές».
Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες, τι άλλο
πρέπει να πει ο κύριος αυτός; Θέλει µια χώρα που θα την κόψουµε κοµµάτια να του την προσφέρουµε µε άλλους νόµους
µαζί µε τους πολίτες της, για να τα επενδύσει.
Πρώτη διευκόλυνση είναι η κατάργηση ενοχλητικών εµποδίων,
όπως για παράδειγµα, η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Όχι να έρθουν εδώ γερµανικά κεφάλαια και να πρέπει να σεβαστούν το
περιβάλλον και το Εργατικό Δίκαιο! Πού ακούστηκε αυτό άλλωστε;
Θέτουµε, λοιπόν, πάλι το ερώτηµα που θέσαµε και στην επι-
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τροπή. Τι σηµαίνει νοµοθετικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση; Γιατί δηµιουργήθηκε και τι στόχο έχει; Νοµίζουµε
ότι δηµιουργήθηκε για να προστατεύσει το περιβάλλον από τις
παραγωγικές δραστηριότητες που µπορούν να το βλάψουν και
όχι για να προστατεύσει τις δραστηριότητες και τα µεγάλα έργα
από το περιβάλλον.
Όπως αναφέρεται και στο ν. 1650/1985, σκοπός του νόµου
είναι η θέσπιση θεµελιωδών κανόνων και η καθιέρωση κριτηρίων
και µηχανισµών για την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι ώστε
ο άνθρωπος ως άτοµο και ως µέλος του κοινωνικού συνόλου να
ζει σε ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον µέσα στο οποίο να προστατεύεται η υγεία του και να ευνοείται η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Η προστασία του περιβάλλοντος, θεµελιώδες και
αναπόσπαστο µέρος της πολιτιστικής και αναπτυξιακής διαδικασίας και πολιτικής, υλοποιείται κύρια µέσα από το δηµοκρατικό
προγραµµατισµό. Αυτό έλεγε ο ν. 1650/1985.
Αυτό, λοιπόν, το σχέδιο νόµου, κύριε Υπουργέ, δεν λέει πουθενά εάν εξακολουθεί να ισχύει ο σκοπός αυτός. Και δεν µπορεί
να το πει, γιατί ουσιαστικά τον έχει καταργήσει.
Η περιβαλλοντική αδειοδότηση, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες, πέρα από διαδικασία είναι πολιτικό ζήτηµα και δεν είναι στενά τεχνοκρατικό. Σε κάθε περίπτωση,
βέβαια, στο υπάρχον θεσµικό πλαίσιο υπάρχει ανάγκη για βελτιώσεις, γιατί ουσιαστικά δεν ήταν ικανή η διοίκηση να το τηρήσει
ή δεν είχε τη θέληση και υπάρχει και ανάγκη για την αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας και υπάρχει και ανάγκη για την αντιµετώπιση της αναξιοπιστίας των µελετών των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και υπάρχει και ανάγκη πραγµατικής προστασίας και
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. Άρα µέτρα προς αυτήν την
κατεύθυνση θα ήταν κατ’ αρχάς θετικά αλλά και αυτονόητα.
Το σοβαρό ζήτηµα αφορά τη σύνταξη των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αναξιοπιστία τους, µιας και ο µελετητής επιλέγεται και αµείβεται από τον ίδιο τον ανάδοχο του
έργου, πράγµα που από µόνο του είναι ιδιαιτέρως προβληµατικό,
διότι έτσι οι µελέτες είναι πάντα ελλιπείς και «µαγειρεµένες», θα
µπορούσαµε να πούµε. Αυτό, όµως, δεν µπορεί να δηµιουργεί
επιχείρηµα για το Υπουργείο, για να επιδεινώσει ακόµα περισσότερο αυτήν την κατάσταση.
Εδώ δηλαδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται περί
πάταξης προβληµάτων ή οτιδήποτε τέτοιο. Εδώ επιχειρούνται
δύο βασικά πράγµατα:
Πρώτον, επιχειρείται, στο όνοµα φυσικά της πάταξης της γραφειοκρατίας και της υποτιθέµενης ανάπτυξης, η διάλυση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Είναι διάχυτο εξ άλλου σε όλο το
νοµοσχέδιο το πνεύµα των συγγραφέων. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι ενόχληση για τις επενδύσεις και πρέπει να αντιµετωπιστεί.
Το δεύτερο που επιχειρείται είναι η απόσυρση της πολιτείας
από την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τουτέστιν ιδιωτικοποίηση
όλης της αλυσίδας, εκπόνηση µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αποφάσεις συγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων, αξιολογήσεις, έλεγχοι, όλα αυτά. Σαφώς αντιβαίνουν όλα αυτά το
Σύνταγµα, µιας και η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση της πολιτείας, αλλά δεν στέκεται η Κυβέρνηση ποτέ σε
τέτοιες λεπτοµέρειες.
Για εµάς είναι δυσάρεστο ως απεχθές το γεγονός της απόσυρσης της πολιτείας και η ανάθεση σε ιδιώτες και αγορές να ρυθµίσουν τα θέµατα των µελετών, των αξιολογήσεων και των
ελέγχων. Μιλάµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για δηµόσιο και
κοινωνικό συµφέρον και αυτό δεν µπορεί να ανατίθεται στον ιδιωτικό τοµέα.
Όπως όµως, είπα και νωρίτερα, είναι κοινό µυστικό ότι οι µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω της εξάρτησης του µελετητή από τον ανάδοχο, µιας και αυτός τον προσλαµβάνει και
αυτός τον πληρώνει, σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν είναι αξιόπιστες και αντικειµενικές και είναι και ανεπαρκείς ως προς τις
προτεινόµενες λύσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που
δηµιουργεί το έργο.
Υπάρχουν όµως και άλλες σηµαντικές αιτίες για τα προβλήµατα γύρω από την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Κάποιες από
αυτές είναι το χαµηλό κόστος πολλών µελετών περιβαλλοντικών
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επιπτώσεων, η ανεπάρκεια των υποχρεωτικών προδιαγραφών, η
απουσία νοµικά κατοχυρωµένης περιβαλλοντικής ευθύνης όλων
των εµπλεκόµενων στη διαδικασία, η απουσία ελεγκτικών µηχανισµών που θα επιβάλλουν την τήρηση των περιβαλλοντικών
όρων κ.ο.κ..
Επιπλέον, ένα τεράστιο ζήτηµα είναι το ζήτηµα της ανάπτυξης
έργων και δραστηριοτήτων χωρίς γενικό χωροταξικό σχεδιασµό,
στρατηγική και περιβαλλοντική εκτίµηση και τόσα άλλα. Αυτά
όµως δυστυχώς, δεν αντιµετωπίζονται µε το παρόν σχέδιο
νόµου. Αντιθέτως, το παρόν νοµοσχέδιο κατ’ αρχάς ακυρώνει
κάθε έννοια δηµόσιου ελέγχου. Ακόµη και µια ειδική περίπτωση
που αναφερόταν σε κάποιο άρθρο ως δυνατότητα των υπηρεσιών να αναλαµβάνουν αυτές την αξιολόγηση κάποιων µελετών
που κρίνουν πολύ σηµαντικές, αποσύρθηκε και αυτή. Οι µελέτες
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η ΑΕΠΟ, η αξιολόγηση ανατίθεται
στον ιδιωτικό τοµέα.
Δεύτερον, απαλλάσσει µεγάλο µέρος έργων και δραστηριοτήτων από την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης είτε µε
τον «καινοτόµο» ορισµό του Υπουργείου περί έργων που έχουν
µόνο τοπικές αντιδράσεις και που παρεµπιπτόντως δεν υπάρχει
πουθενά ως όρος και σε καµµία ευρωπαϊκή νοµοθεσία είτε εντελώς αυθαίρετα. Τα έργα σε αυτή την περίπτωση θα τηρούν µόνο
κάποιες οριζόντιες προδιαγραφές.
Περιττό να υπογραµµίσουµε ότι η κατηγοριοποίηση θα γίνει
µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου, µε σχετική υπουργική απόφαση και ενδέχεται να απαλλάσσονται από την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης µεγάλα έργα όπως δασικοί δρόµοι,
έργα άρδευσης και ύδρευσης, γήπεδα, εµπορικά κέντρα, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις κ.ο.κ..
Τρίτον και σηµαντικό, καταργεί ουσιαστικά το στάδιο της προκαταρκτικής αξιολόγησης. Σας καλούµε λοιπόν, κύριε Υπουργέ,
να µην προχωρήσετε στη διάλυση της νοµοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και στην ουσιαστική κατάργηση της
ίδιας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Κύριε Υπουργέ, κατά
τη γνώµη µας, δεν έχετε αυτό το δικαίωµα.
Πιστεύουµε ότι αν πραγµατικά υπάρχει ενδιαφέρον της πολιτείας για την προστασία του περιβάλλοντος και όχι για την προστασία των επιχειρήσεων που θα κερδοσκοπήσουν επί του
περιβάλλοντος, υπάρχουν µερικά κρίσιµα ζητήµατα που θα
έπρεπε να ενταχθούν σε ένα σχέδιο νόµου. Βασικότερο όλων
είναι ο δηµόσιος και κοινωνικός έλεγχος. Περαιτέρω και επιπλέον
αυτού είναι η κατοχύρωση της ανεξαρτησίας των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γενικότερα του ελεγκτή από τον ελεγχόµενο, η ανάληψη των µελετών και ελέγχων για έργα µε
σηµαντικές επιπτώσεις από δηµόσιες υπηρεσίες, από φορείς ή
και ερευνητικά κέντρα, η διαµεσολάβηση και η εγγύηση του δηµοσίου για µελέτες που αναθέτονται σε ιδιώτες µελετητές και
γενικότερα µια δηµόσια διαδικασία αξιόπιστη και όχι µια ιδιωτική
και ανεξέλεγκτη.
Κλείνοντας αυτό το πρώτο κοµµάτι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφέρω κάτι για τα απόβλητα. Κατά τη γνώµη
µας –και είναι πολύ σηµαντικό- το άρθρο 15 είναι σκανδαλώδες
γιατί εναρµονίζει τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των διατάξεων της ενότητας 29 του άρθρου 186 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» που ουσιαστικά σηµαίνει αφαίρεση αρµοδιοτήτων της
περιφέρειας και του περιφερειακού συµβουλίου στα θέµατα του
περιφερειακού σχεδιασµού των αποβλήτων, στη διαχείριση των
απορριµµάτων µε λίγα λόγια και η µεταφορά τους στις αποκεντρωµένες διοικήσεις. Το ζήτηµα του περιφερειακού σχεδιασµού
δεν µπορεί να δίνεται στο γραµµατέα της αποκεντρωµένης διοίκησης δηµιουργώντας έτσι υπερσυγκεντρωτισµό και αδιαφάνεια,
παρακάµπτοντας τη γνώµη του περιφερειακού συµβουλίου για
θέµατα που έχουν γίνει µάχες και που προφανώς θα δοθούν και
στο µέλλον.
Σε ό,τι αφορά τώρα το δεύτερο κοµµάτι για την τακτοποίηση
των αυθαιρέτων, να πούµε κατ’ αρχάς και να διορθώσουµε τον
εισηγητή του ΛΑΟΣ ότι δεν πρόκειται για νοµιµοποίηση αλλά για
αναστολή των κυρώσεων. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό να το ξέρουν και όλοι οι ενδιαφερόµενοι που θέλουν να τακτοποιήσουν
τα προβλήµατα δόµησης.
Κύριε Υπουργέ, φέρατε όλο το κεφάλαιο που αφορά στα αυ-
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θαίρετα, τούµπα, τροποποιώντας προς το χειρότερο για το περιβάλλον και µεταθέτοντας αλλού τις ευθύνες του Υπουργείου.
Το τελικό σχέδιο, αυτό που πήραµε στα χέρια µας, µε τις βελτιώσεις, µεσάνυχτα, προφανώς ακόµα και η πιο φιλότιµη προσπάθεια ανθρώπου να το επεξεργαστεί δεν µπορεί να αποδώσει
τα µέγιστα, δηλαδή δεν µπορούµε να το δούµε σήµερα, βρίθει
φωτογραφικών διατάξεων για νοµιµοποίηση παρανοµιών. Πλέον
είναι και φανερή η προσπάθειά σας, µε αλλαγές επί αλλαγών, να
µαζέψετε χρήµατα από τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων ακινήτων,
ώστε να γεµίσετε τα άδεια ταµεία προσπαθώντας ουσιαστικά να
ξεπεράσετε και το πολύ µεγάλο σκόπελο του Συµβουλίου της
Επικρατείας.
Κατά τη γνώµη µας, το είπαµε και στην επιτροπή, είναι ηλίου
φαεινότερο ότι και η τρέχουσα νοµοθετική προσπάθεια τακτοποίησης των αυθαίρετων κτισµάτων και κατασκευών έχει καθαρά
εισπρακτικό χαρακτήρα, νοµιµοποιώντας παρανόµως µε την καταβολή µικρότερων έως υπέρογκων προστίµων όσους βρίσκονται εντός αλλά και εκτός σχεδίου πόλεων και οικισµών.
Το γεγονός ότι στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 το ΥΠΕΚΑ
βάζει δήθεν κόκκινες γραµµές για κτίσµατα σε δασικές εκτάσεις,
αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, δηµόσια κτίσµατα κ.ο.κ., δεν
κάνουν καµµία διαφορά για δυο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι
αυτές οι εξαιρέσεις δεν είναι καινούργιες. Υπήρχαν από το νόµο
Τρίτση του 1983, το µοναδικό ίσως νόµο του «σοσιαλιστικού»
ΠΑΣΟΚ που επιχείρησε να βάλει µια τάξη στην αυθαιρεσία της
δόµησης, εξετάζοντας σφαιρικά το θέµα και µιλώντας γενικότερα για πολεοδοµικό σχεδιασµό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Φυσικά, µε όλες αυτές τις βελτιώσεις που φέρνετε ακόµη και
στο άρθρο 23, το χειροτερεύετε.
Δεύτερον, όσοι ουσιαστικοί έλεγχοι, σύµφωνα και µε την παροχή του νοµοθέτη, δεν είναι εφικτοί στο 100% των αυθαίρετων
κτισµάτων, όπως άλλωστε συνέβη και µε τους ηµιυπαίθριους χώρους, τότε κανείς δεν µπορεί να πει µε σιγουριά ότι αυτή η κόκκινη γραµµή δεν θα ξεπεραστεί. Άλλωστε στην παράγραφο 3 του
άρθρου 27 ο νοµοθέτης αναφέρει ότι η αρµόδια πολεοδοµική
υπηρεσία ελέγχει δειγµατοληπτικά ποσοστό τουλάχιστον 5% των
δηλώσεων που υποβλήθηκαν. Με το υπόλοιπο 95% των υποβληθέντων δηλώσεων, όπως και µε τα µη δηλωθέντα αυθαίρετα, για
τα οποία θα κουβεντιάσουµε και την Τρίτη στη συζήτηση κατ’ άρθρων, τι γίνεται; Δεν πρόκειται, λοιπόν, περί τακτοποίησης, όπως
θέλει να δηλώνει το νοµοσχέδιο, αλλά για άλλη µια φορά πρόκειται για µια προσπάθεια παράνοµης νοµιµοποίησης.
Νοµίζω ότι όλα αυτά που έχετε πει, κύριε Υπουργέ, µετά την
ανάληψη των καθηκόντων σας, είναι δηλωτικά για το τι θα γίνει
µε την λεγόµενη πράσινη πολιτική και ανάπτυξη, που από την
αρχή δεν ήταν και επιλογή. Πλέον αυτή η εκτίµησή µας ότι δεν
ήταν επιλογή η πράσινη πολιτική επιβεβαιώνεται και πανηγυρικά
καθώς και µε αυτό το παρόν νοµοσχέδιο και τις επιµέρους ρυθµίσεις τόσο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση όσο και για τα
αυθαίρετα υπονοµεύεται ένα υπό εξέλιξη έργο που το περιβάλλον περίµενε χρόνια. Η σύνταξη του Εθνικού Κτηµατολογίου και
των δασικών χαρτών θα αναδείκνυαν πόσα και πού είναι τα αυθαίρετα κτίσµατα, πόσα από αυτά βρίσκονται σε προστατευόµενες ή καταπατηµένες εκτάσεις, πόσα βαρύνονται µε προκλητικές
πολεοδοµικές παραβάσεις που τα καθιστούν άµεσα κατεδαφιστέα και πόσα καλύπτουν πραγµατικές κοινωνικές ανάγκες; Αυτό
θα έδινε απαντήσεις, λοιπόν, σε όλα αυτά τα ερωτήµατα.
Επιπλέον, το έργο που θα επιτρέψει το χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό αποτελεί το βασικό ζητούµενο για µια σωστή
πολεοδόµηση. Διαιωνίζετε όµως την παρανοµία και αφήνετε παραθυράκια µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που φέρνετε για την
κατασκευή και άλλων αυθαιρέτων. Κάτι τέτοιο κάνατε, αφού τα
σαράντα και είκοσι έτη αντίστοιχα έγιναν τριάντα, τη µεταβίβαση
του αυθαιρέτου ακινήτου την απαγορεύετε στην ουσία από
αύριο, αν και τα µπλέκετε λίγο στην παράγραφο 4 του άρθρου
24 και πετάτε το µπαλάκι αλλού για την ολοκλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού µε έγκριση και αναθεώρηση γενικών πολεοδοµικών σχεδίων και swap, βάζοντας χρονικό όριο την
εικοσαετία. Αντί να επισπεύσετε λοιπόν τη διαδικασία που κατά
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οµολογία αιρετών δηµάρχων και τοπικής αυτοδιοίκησης σε πολύ
µικρό χρονικό διάστηµα θα είχαν ολοκληρωθεί τα χωροταξικά
σχέδια, ανοίγετε προκλητικά έναν ορίζοντα είκοσι ετών. Θα µου
επιτρέψετε να σας πω ότι δεν τρώγεστε µε τίποτα, κύριοι Υπουργοί!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Την ανοχή σας για λίγο παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιπλέον, οι δασικοί χάρτες δεν έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολο τους. Τα αγροτικά σχέδια και οι χρήσεις γης ακόµη τελούν
υπό γενική και νεφελώδη συζήτηση. Το δε Εθνικό Κτηµατολόγιο,
όπως είπαµε και στην αρχή, έχει ακόµα δρόµο µπροστά του.
Επίσης, το ΕΤΕΡΠΣ παλαιότερα, το Ταµείο Δασών µετά και το
Πράσινο Ταµείο σήµερα γίνεται περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Είναι
ωραία η χρήση των λέξεων που χρησιµοποιεί το ΠΑΣΟΚ. Ποτέ
κανείς δεν έµαθε τι υποτίθεται ότι έχει γίνει µε τα χρήµατα που
έχουν κατατεθεί σε όλα αυτά τα ταµεία και έχουµε ασκήσει δεόντως την κριτική µας και στο νοµοσχέδιο για το Πράσινο Ταµείο
και σε άλλα σχετικά νοµοθετήµατα. Ρωτήσαµε, φυσικά απάντηση
δεν πήραµε, αν χρηµατοδοτήθηκαν περιβαλλοντικές δράσεις ή
χρηµατοδοτήθηκαν περιβαλλοντικές αποκαταστάσεις.
Εάν δει κανείς ποιοι άλλοι στόχοι συµπεριλαµβάνονται στον
εφαρµοστικό νόµο του µεσοπρόθεσµου, θα δει σύντοµα ότι οι
δήθεν κόκκινες γραµµές του νοµοσχεδίου, που θέλει να βάζει το
νοµοσχέδιο, όπως είπε και ο εισηγητής, είναι τελικά άλλου χρώµατος. Όταν έχεις λάβει απόφαση να ξεπουλήσεις αιγιαλό, δεν
νοµίζουµε ότι το αυθαίρετο κτίσµα στον αιγιαλό θα προβληµατίσει ιδιαίτερα. Το πολύ-πολύ, όπως είπαµε, να έχουµε ένα νέο
κύµα µιας νέας τακτοποίησης όσων αυθαιρέτων δεν χώρεσαν
στις τρέχουσες ρυθµίσεις. Άρα, και άλλα έσοδα εξυπηρέτησης
στόχων µεσοπρόθεσµου ή µήπως το ΠΑΣΟΚ τελικά θα ενδώσει
στην πράσινη ανάπτυξη και τα χρήµατα από το ενιαίο ειδικό πρόστιµο θα πάνε για το περιβάλλον; Επιτρέψτε µας να πιστεύουµε
ότι θα συµβεί το πρώτο και θα οδηγηθούµε σε µια γενιά αυθαιρέτων και όχι στο να κλείσει αυτό το µελανό κεφάλαιο της χώρας
µας.
Κλείνω κύριε Πρόεδρε, µε το ζήτηµα του τεµένους. Αφήνω
ασχολίαστα όλα αυτά που είπε ο κ. Χρυσανθακόπουλος. Είναι
λυπηρό µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο να ακούγονται τέτοιες
απόψεις που καλλιεργούν και τη µισαλλοδοξία και τελικά καταλήγουν να είναι και επικίνδυνες.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Πού ακούσατε για µισαλλοδοξία;
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Σας παρακαλώ, αφήστε µε να ολοκληρώσω. Θα
τα πείτε στην τοποθέτησή σας.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Να τα πάρετε πίσω.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Δεν παίρνω τίποτα πίσω. Έχω το δικαίωµα του
λόγου µου.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Να λυπάστε τον εαυτό σας.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Ροντούλη,
σας παρακαλώ. Τι είναι αυτό που κάνετε τώρα;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Υβρίζει συνάδελφο που είναι απών
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Δεν ύβρισα κανέναν, κύριε Ροντούλη. Έλεος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχει το δικαίωµα
και παίρνει την ευθύνη αυτών που λέει.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατέθεσε πολιτικές απόψεις ο κ.
Χρυσανθακόπουλος.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Το σχολίασα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχει το δικαίωµα η
κυρία συνάδελφος να σχολιάζει.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι κατ’ αυτόν τον τρόπο.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Δεν θα µου υποδείξετε τον τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εσείς, κύριε Ροντούλη, δεν έχετε το δικαίωµα να διακόπτετε.
Συνεχίστε, κυρία Διώτη.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Πάγια θέση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς είναι ότι σε µια χώρα που σέβεται τον εαυτό της δεν µπορεί παρά να γίνονται σεβαστές και να ικανοποιούνται οι ανάγκες
προσευχής και λατρείας των συµπολιτών µας, ανεξαρτήτως του
δόγµατος, στο οποίο πιστεύουν.
Η πόλη της Αθήνας δεν έχει τίποτα να φοβηθεί εξασφαλίζο-
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ντας τα δικαιώµατα των κατοίκων της, όπως κάθε πολιτισµένη
πόλη. Αντίθετα, έχει πολλά να χάσει από µια φοβική και στενόµυαλη αντιµετώπιση της διαφοράς, που είναι στοιχείο της ίδιας
της ταυτότητας της Αθήνας.
Η Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει
µεριµνήσει για εξασφάλιση σχετικού λατρευτικού χώρου, πρακτική που αντίκειται στο άρθρο 13 του Συντάγµατος και στο
άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα δικαιώµατα του ανθρώπου, που ορίζουν ρητά ότι η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι ανεµπόδιστη.
Εµείς έχουµε στηρίξει µε κάθε ευκαιρία το αίτηµα δηµιουργίας
διάσπαρτων λατρευτικών χώρων για όλες τις θρησκευτικές κοινότητες της πόλης, µέσα στον αστικό ιστό, σε διαφορετικές γειτονιές, πλησιέστερα στους τόπους κατοικίας και αναψυχής των
µεταναστών και ενταγµένου οργανικά στην καθηµερινή ζωή της,
της αδιαµφισβήτητα πολυπολιτισµικής Αθήνας. Οι αντιρρήσεις
όµως που εκφράζονται έχουν να κάνουν, πρώτον, ότι η συγκεκριµένη χωροθέτηση εκτός αστικού ιστού και µακριά από τις εν
λόγω γειτονιές έχει χαρακτήρα να βγάλουµε την υποχρέωση και
δεν εξυπηρετεί πραγµατικά τις λατρευτικές ανάγκες του µουσουλµανικού πληθυσµού της πόλης. Δεύτερο και κυριότερο, για
µια ακόµη φορά επιχειρείται µια µεµονωµένη χωροθέτηση στο
χώρο του Βοτανικού, χωρίς ένα συνολικό σχέδιο, ενώ υπάρχουν
τα γνωστά ανοιχτά ζητήµατα.
Έχουµε πει πολλές φορές ότι ο Ελαιώνας έχει ανάγκη από συνολικό πολεοδοµικό ανασχεδιασµό, µε βασικό στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων, κυρίως µε την
εξασφάλιση χώρων πρασίνου. Κάθε χωροθέτηση νέων χρήσεων
οφείλει να γίνεται βάσει συνολικής µελέτης καθώς η αποσπασµατική και κατά περίπτωση χωροθέτησή τους στον Ελαιώνα, όταν
γίνεται δίχως συνολικό σχεδιασµό, ανοίγει την πόρτα σε µια άνευ
όρων παράδοση της περιοχής στο real estate.
Θα τοποθετούµε εκτενέστερα και στη συζήτηση των άρθρων
για το άρθρο που αφορά το τέµενος.
Φυσικά καταψηφίζουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Ηρώ Διώτη, ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Για ποιο θέµα, κύριε
Ροντούλη;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Για ένα πολύ σοβαρό θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, έχετε το
λόγο για ένα λεπτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Έχει δικαίωµα ο κάθε πολιτικός χώρος διά του εισηγητού του
να εκφράσει την άποψή του για το άρθρο 29. Σεβαστό. Και εµείς
σεβόµαστε όλες τις απόψεις. Όταν όµως εισηγητής κοινοβουλευτικού κόµµατος κάνει λόγο για µισαλλοδοξία Βουλευτών του
ΛΑΟΣ, επιτρέψτε µου να πω ότι είναι κάτι το ανεπίτρεπτο.
Γιατί, κύριε Πρόεδρε; Γιατί στοχοποιούνται συνάδελφοι.
Έλεος! Έχουµε τις δικές µας απόψεις που είναι κατά της ανέγερσης του τεµένους. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της ανέγερσης του
τεµένους. Σεβαστή η άποψη. Αλλά όχι να κάνουµε λόγο για µισαλλοδοξίες ή για άλλου είδους ιδιότητες, που µπορούν να στοχοποιήσουν δυνητικά συναδέλφους.
Θα παρακαλούσα, λοιπόν, επειδή πρόκειται για ένα ευαίσθητο
θέµα, όσοι συνάδελφοι αναφερθούν και στη συνέχεια επί του άρθρου αυτού, µε κοσµιότητα και σεβασµό στην αντίθεση άποψη
να εκφέρουν τις απόψεις τους.
Θα παρακαλούσα την κ. Διώτη να πάρει πίσω τα όσα είπε περί
µισαλλοδοξίας ή να διαγραφούν από τα Πρακτικά, γιατί στοχοποιείται συνάδελφος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Ροντούλη,
κάθε Βουλευτής έχει το δικαίωµα πολιτικού χαρακτηρισµού,
όπως και το δικό σας κόµµα. Και εσείς προσωπικά έχετε κάνει
πολύ πιο…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ήταν πολιτικός χαρακτηρισµός,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Σας σέβοµαι απολύτως, αλλά η µι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σαλλοδοξία δεν είναι πολιτικός χαρακτηρισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Η µισαλλοδοξία
είναι πολιτικός χαρακτηρισµός. Επιτρέψτε µου να έχω µια διαφορετική γνώµη. Και από εσάς και από το κόµµα σας και από τις
άλλες πτέρυγες, έχουν διατυπωθεί επανειληµµένως πιο βαρείς
χαρακτηρισµοί. Δεν υπάρχει καµµία προσωπική αιχµή υποτίµησης. Κρίνεται µία άποψη και χαρακτηρίζεται. Με την έννοια αυτή
θεωρώ ότι δεν υπάρχει ζήτηµα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ανοίγετε τον ασκό του Αιόλου. Θα
δείτε τι θα γίνει στη συνέχεια.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Μας εκβιάζετε;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τα 2/3 του ελληνικού λαού είναι µισαλλόδοξοι; Να το αποσύρετε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ να µη
γράφεται τίποτα στα Πρακτικά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: …
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ!
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Μιχελογιαννάκης, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ας αφήσουµε στο ΣΥΡΙΖΑ τα ωραία λόγια και την πολιτική ορολογία και όσον αφορά το ΛΑΟΣ…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Το «ΛΑΟΣ» τονίζεται στο τέλος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Είναι δύσκολο να το µάθεις.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Να το συνηθίσετε, δεν πειράζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ, µην
κάνετε διάλογο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Όσον αφορά το ΛΑΟΣ και το
τέµενος, ας ασχοληθούµε σήµερα µε την παράγκα του φτωχού
Έλληνα, που είναι σήµερα τουλάχιστον ιστορική ανάγκη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εσείς ασχολείστε µε το τέµενος.
Εµείς µε την παράγκα ασχολούµαστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Η µελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων είναι χρονοβόρα. Για να φτιάξεις ένα ξενοδοχείο θέλεις τέσσερα χρόνια για να πάρεις άδεια. Για να φτιάξεις µια βιοµηχανία θέλεις δύο χρόνια. Έχουµε τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες
φακέλους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα και η ποιότητα και η ασφάλεια του δικαίου και το διοικητικό κόστος και οι φάκελοι και οι
προδιαγραφές των έργων και των µελετών να µη λειτουργούν.
Πραγµατικά πρωτοπορείτε που προσπαθείτε -προς τιµήν σαςνα ελαττώσετε τις απαιτήσεις των αδειοδοτήσεων, να καταργήσετε συνυπογραφές άλλων Υπουργείων, να καταργήσετε αλληλεπικαλυπτόµενες αδειοδοτήσεις, να καθορίσετε δικαιολογητικά
ανά κατηγορία και οµάδα και να τα φέρετε σε έντυπη γραφή και
µέσα σε µια δεκαετία -ή µέχρι και δεκατέσσερα χρόνια- να δώσετε έναν δίαυλο ευελιξίας σε ένα µεγάλο ζήτηµα.
Αυθαίρετα. Το 1922 η Μικρασιατική Καταστροφή φέρνει ενάµισι εκατοµµύριο πρόσφυγες. Το ’50 µε ’60 η εσωτερική µετανάστευση φέρνει µια κοινωνική κινητικότητα. Το ’45 µε ’66 έχουµε
την πρώτη γενιά των αυθαιρέτων. Έχουµε µία µείωση επί χούντας και εκεί φαίνεται ότι το πολιτικό σύστηµα είχε ευθύνες οµηρίας, όπως συµβασιούχων και αυθαιρετούχων -που το
οµολογούµε σήµερα- και δηµιουργεί τη δεύτερη γενιά αυθαιρέτων, την παραθεριστική κατοικία. Έχουµε το ν.410, το ν.720, το
ν.1337 µε το 10% της αξίας, το ν.1512 µε την εξαίρεση των µικρών, το ν.3044. Δηµιουργείται η αντισυνταγµατικότητα µε το
άρθρο 24 και φθάνουµε στο σήµερα.
Λένε ότι είναι περίπου ένα εκατοµµύριο. Ε, δεν θα λύσουµε
το δηµόσιο χρέος µε τις τιµές που θα πάρουµε από τα εκατό τετραγωνικά µέτρα. Η µία στις πέντε κατοικίες είναι αυθαίρετο και
είναι ανθρώπων, οι οποίοι µέχρι τώρα είναι τουλάχιστον κακοµεταχειρισµένοι από το ίδιο το πολιτικό σύστηµα.
Τα ΣΧΟΠ µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» καταργήθηκαν. Τα Συµβούλια
Χωροταξίας δεν έχουν δηµιουργηθεί ακόµη. Όσον αφορά τις λιµενικές ζώνες, υπάρχουν κατασκευές που δηµιουργούν προβλήµατα.
Ακούστηκαν προτάσεις στην επιτροπή και είναι προς τιµήν των
Υπουργών που τις κουβεντιάσανε. Θα είναι προς τιµήν σας, κύριε
Υπουργέ, στο τέλος να τις δεχθείτε.
Ένα οίκηµα έχει ζωή εβδοµήντα χρόνια, όπως λένε οι µηχανι-
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κοί. Εγώ γιατρός είµαι. Ας βάλουµε τα εβδοµήντα χρόνια από την
ανέγερσή του, ας λύσουµε το πρόβληµα και ας το συµβολίσουµε
έτσι.
Ο οπτικός ταχύς που είναι αναποτελεσµατικός- έλεγχος, είναι
ένα κοµµάτι το οποίο πρέπει να το δούµε πάλι µέσα.
Επίσης, το παράβολο -που προτείναµε µέχρι τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά, το πεντακοσάρικο είναι κάτι πολύ σηµαντικό.
Ακόµη είναι και τα ζητήµατα των εξ αδιαιρέτου. Και το έχουµε
πει ότι ειδικά εµείς στο Ηράκλειο σε σαράντα πέντε χιλιάδες κατοικίες το ζούµε καθηµερινά. Εκεί όπου δηλαδή ο ένας έχει κτίσει
εκατό, ο άλλος τριακόσια κι ο άλλος πεντακόσια, που είναι διαφορετικοί αλλά είναι συνιδιοκτήτες, τίθεται το ζήτηµα του ποιος
θα έχει την πρώτη και ποιος θα έχει τη δεύτερη κατοικία.
Επίσης, είναι και τα ζητήµατα, για παράδειγµα, ενός πατέρα
που αγοράζει ένα οικόπεδο κι ο πρώτος γιος κτίζει ένα ισόγειο,
ο δεύτερος τον πρώτο όροφο κι ο τρίτος τον δεύτερο. Να γίνει
πρώτα η µεταβίβαση, για να δούµε τους πραγµατικούς ιδιοκτήτες, και µετά να το ρυθµίσουµε.
Δάση: Αφέθηκαν πολλές φορές από την ίδια την πολιτεία. Ή
το ρυθµίζουν ή το µεταβιβάζουν. Υπάρχουν ευθύνες του πολιτικού συστήµατος.
Παραδοσιακοί οικισµοί, ιστορικοί και διατηρητέοι: Να είναι συγκεκριµένος ο νόµος.
Ακίνητα των δήµων: Πρέπει να υπάρχουν γρήγορες πολεοδοµικές µελέτες, ώστε να το ξεµπλοκάρουµε.
Ακίνητα συνεταιρισµών: Ιδίως τώρα, µε τα νοµοσχέδια τα
οποία θα περάσουν για το νέο συνεταιρισµό, πρέπει να ξεκαθαριστούν.
Συµψηφισµός προστίµων, όπως το προτείναµε. Οφειλές στα
ασφαλιστικά ταµεία, το ΙΚΑ, µε το 15% που βάζετε. Να το δούµε
ακόµη πιο πέρα.
Κάναµε και µια πρόταση στον κ. Σηφουνάκη, την οποία ξανακάνω εδώ µέσα: Όσον αφορά την οικοδοµική άδεια, όταν κάποιος την έχει, ο συντελεστής του 1 Α να είναι στο 1. Όταν δεν
έχει οικοδοµική άδεια, να είναι περίπου στο 1,5. Όταν είναι εντός
σχεδίου ή οικισµού, να είναι στο 1 και όταν είναι εκτός, να είναι
στο 1,5. Επίσης, όταν είναι κύρια ή µοναδική κατοικία –και να ξεκαθαριστεί το «κύρια»- να πάει στο 0,4. Αν είναι άλλη κατοικία,
να πάει στο 0,5. Και για το 12β όσον αφορά το ‘83 θα έλεγα να
βάλουµε και µια νέα κατηγορία, όσον αφορά τις τρεις κατηγοριοποιήσεις: µέχρι το 1974, ’74 - ’83, 2003 και µετά, και να δώσουµε έτσι ένα στίγµα µιας κοινωνικής δικαιοσύνης. Προσέξτε.
Όλη η λογική είναι η εξής, ότι µε αυτά τα νούµερα που βάζουµε
γίνεται η νοµιµοποίηση όσο κάνει ουσιαστικά µια οικοδοµική
άδεια, το οποίο είναι κάτι λογικό και το οποίο νοµίζω ότι έχει ζυµωθεί και µέσα στην κοινωνία σαν κοινωνική επιταγή.
Σίγουρα πρέπει να µπουν και τα ζητήµατα τα οποία µπαίνουν,
των πολυτέκνων, όσον αφορά τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Κύριε Υπουργέ µου, πέρα απ’ αυτές τις προτάσεις, ασφαλώς
και θα παίξετε το παιχνίδι «το τέλος της αυθαιρεσίας». Όµως για
να σταµατήσει η αυθαιρεσία, θέλει γρήγορα να έρθει το νοµοσχέδιο για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών, θέλει το νέο Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό (ΓΟΚ), θέλει σαφώς το νοµοσχέδιο
αυτό µε τις τροποποιήσεις που κάναµε για τα αυθαίρετα και
θέλει Κτηµατική Υπηρεσία που να πάει γρήγορα να δουλέψει. Το
15% της περιουσίας είναι καταγεγραµµένη και το 45% απ’ αυτήν
είναι καταπατηµένη και υπάρχουν κι ελλιπή στοιχεία. Θέλει επίσης να τελειώνουµε γρήγορα µε την Αρχαιολογία, µε την οριοθέτηση του αιγιαλού και το δασικό χάρτη.
Πιστεύω, Υπουργέ µου, ότι µε αυτό το πρώτο βήµα και µε αυτά
τα οποία είµαι σίγουρος ότι µέχρι την Τρίτη θα ακούσετε από
µας, θα λύσετε αυτό το κοµµάτι µιας αυθαίρετης κοινωνίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πριν προχωρήσουµε στον επόµενο οµιλητή, θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα
ότι θα γίνει διακοπή των εργασιών 16.00’-18.00’ και θα συνεχίσουµε στην απογευµατινή συνεδρίαση µε τις οµιλίες των εγγεγραµµένων στον κατάλογο οµιλητών.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Νοµού Αιτωλοακαρνανίας της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης, για επτά λεπτά.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Οφείλω να οµολογήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
ήθελα να µιλήσω πολύ γι’ αυτό το νοµοσχέδιο. Δεν είναι µόνο το
θέµα των αυθαιρέτων, στο οποίο και θα περιοριστώ και το οποίο
αφορά πολλούς συµπολίτες µου κι αποτελεί ένα σηµαντικό κοινωνικό πρόβληµα. Νοµίζω ότι το πιο σηµαντικό είναι ότι ο τρόπος
που αντιµετωπίστηκε το µεγάλο αυτό θέµα από την πολιτεία αποτελεί µνηµείο της ελληνικής κακοδαιµονίας. Αν θέλουµε κάποτε
να εξέλθουµε αυτής της κακοδαιµονίας, αν θέλουµε να αλλάξουµε ρότα και µοίρα σ’ αυτήν τη χώρα, καλό είναι να διδασκόµαστε από τα λάθη µας. Και τα λάθη στην αντιµετώπιση του
προβλήµατος από την πολιτεία υπήρξαν µνηµειώδη.
Αφετηρία, νοµίζω, αυτού που συζητάµε σήµερα υπήρξε µια
υπουργική απόφαση, η 9732/2004, κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος. Η απόφαση αυτή αναπροσάρµοζε τα πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης των
αυθαιρέτων που είχε επιβάλει το π.δ 299/1998. Τι έλεγε, λοιπόν,
αυτή η απόφαση; Έλεγε –αν είναι δυνατόν!- ότι το πρόστιµο ανέγερσης ισούται µε την αντικειµενική αξία του ακινήτου και το ετήσιο πρόστιµο διατήρησης µε το µισό της αντικειµενικής αξίας.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε την απόφαση αυτή, ένας πολίτης που είχε
ένα αυθαίρετο δέκα χρόνια, -και µη µου πείτε ότι ευθύνη γι’ αυτό
έχει µόνο ο πολίτης, διότι τη µισή ευθύνη την έχουµε εµείς, που
σαν κράτος δεν φτιάξαµε ποτέ υποδοµές, από δασικούς χάρτες
µέχρι πολεοδοµικά σχέδια, ώστε να µη γίνονται παρανοµίεςέπρεπε να πληρώσει έξι φορές την αξία του αυθαιρέτου και αν
το είχε είκοσι χρόνια, έπρεπε να το πληρώσει δώδεκα φορές.
Αυτά έκανε η πολιτεία. Έβγαζε τέτοιες ανεκδιήγητες αποφάσεις.
Καµµία αρχή αναλογικότητας! Υπήρχε εξόντωση του πολίτη για
ένα πρόβληµα για το οποίο ήταν συνυπεύθυνη η πολιτεία.
Και βέβαια την ανεκδιήγητη αυτή απόφαση τη βγάλατε εσείς,
το ΠΑΣΟΚ. Δικοί σας Υφυπουργοί την υπέγραψαν και µάλιστα –
το λέω έτσι, για την ιστορία- λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τις
εκλογές του 2004 που έφεραν στην εξουσία τη Νέα Δηµοκρατία.
Το λέω αυτό για να καταδείξω τη νοοτροπία που είχατε και έχετε.
Γιατί υπάρχουν, δυστυχώς, στην παράταξή σας και τέτοιες νοοτροπίες, έτοιµες να εξοντώσουν τον πολίτη -και µη µου πείτε ότι
αυθαιρετούχοι υπάρχουν µόνο στη Μύκονο, λόγου χάριν- και µάλιστα τον µέσο και φτωχό πολίτη, για τα όποια παλαιάς κοπής
σοσιαλιστικά ιδεολογήµατα ακόµη επιβιώνουν.
Ένα απ’ αυτά νοµίζω ότι είναι και η ενστικτώδης αντίδραση
στην έννοια της ατοµικής ιδιοκτησίας, ενδηµική και σήµερα στο
χώρο σας αλλά και στην ευρύτερη Αριστερά, που –οποία έκπληξη!- καταψηφίζει το νοµοσχέδιο.
Και τα λέω όλα αυτά διότι νοµίζω ότι δίνουν το πολιτικό
στίγµα όσων συζητάµε. Ναι, υποστηρίζω το νοµοσχέδιο, γιατί δεν
βλέπει τον πολίτη σαν εχθρό και υπήκοο που έκανε κάτι κι εµείς,
η Κυβέρνηση, θα τον βάλουµε στη θέση του µε εξοντωτικές ποινές και πρόστιµα. Αυτά είναι νοοτροπίες άλλων εποχών και συστηµάτων και σίγουρα δεν έχουν σχέση µε τη δική µου
φιλελεύθερη αντίληψη.
Ναι, υποστηρίζω το νοµοσχέδιο, γιατί επίσης ισορροπεί, όσο µπορεί και µε σεβασµό της υπερκρατικής νοµικής αρχής
της αναλογικότητας, το σεβασµό στην ατοµική ιδιοκτησία, έστω
και αυθαίρετη, µε την ανάγκη να µπει τάξη στα πολεοδοµικά
πράγµατα, µε συνεργασία πολίτη και πολιτείας που, όπως είπα
πριν, έχουν ίσο µερίδιο ευθύνης για τη σηµερινή κατάσταση. Θα
δώσω εύσηµα -πράγµα που δεν συνηθίζω- στον Υπουργό Περιβάλλοντος, γιατί άλλαξε το νοµοσχέδιο απ’ αυτό που πρωτοπαρουσίασε προς την ορθή κατεύθυνση, δηλαδή άκουσε το µήνυµα
των φορέων και της κοινωνίας, ίσως όχι όσο θα έπρεπε, αλλά πάντως οι αλλαγές που έγιναν µου επιτρέπουν σήµερα να στηρίξω
το νοµοσχέδιο. Γιατί στην αρχή τουλάχιστον δεν απείχε πολύ από
τη νοοτροπία που πριν στηλίτευσα, δηλαδή τη νοοτροπία της επιβολής δυσανάλογων κυρώσεων σε βάρος του πολίτη. Ευτυχώς
όµως το καταλάβατε, κύριε Υπουργέ, και µας ακούσατε. Είναι
πρώτιστη αρετή στον πολιτικό το να ακούει. Κι επειδή δεν µας
είχατε συνηθίσει σε τέτοια όσο ήσασταν Υπουργός Οικονοµικών,
καλή αρχή λοιπόν!
Όµως υπάρχουν ακόµη σοβαρά προβλήµατα µε τη ρύθµιση
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και τα καλά µου λόγια θα τελειώσουν εδώ. Θα επισηµάνω, λοιπόν, ένα ειδικό κι ένα γενικό πρόβληµα. Σε επίπεδο ειδικών ρυθµίσεων φυσικά τα προβλήµατα και οι ατέλειες είναι πολλές, αλλά
λόγω ελλείψεως χρόνου θα επισηµάνω ένα πρακτικά σοβαρό
θέµα που χρήζει αλλαγής, δηλαδή τη διάταξη της παραγράφου
7 του άρθρου 24.
Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, όπως ήρθατε να τη διορθώσετε,
στις περιοχές που δεν υφίσταται το αντικειµενικό σύστηµα αξιών
ο υπολογισµός της τιµής ζώνης γίνεται µε βάση τη χαµηλότερη
τιµή του οικείου δηµοτικού διαµερίσµατος. Κύριε Υπουργέ, είναι
άδικο και απαράδεκτο και για ακόµη µία φορά πλήττει τους αδυνάτους και µάλιστα τους πλήττει για µία παράλειψη του κράτους,
ότι δηλαδή δεν έχει επεκταθεί παντού το αντικειµενικό σύστηµα.
Κατ’ αρχάς σας έχω ακούσει να λέτε –και συµφωνώ- ότι η τιµή
ζώνης, µε βάση το αντικειµενικό σύστηµα, έχει τεθεί ως βάση του
υπολογισµού των προστίµων, µε την έννοια ότι µε τον τρόπο
αυτόν υπεισέρχεται µια κάποια κοινωνική δικαιοσύνη στη ρύθµιση, αφού άλλο ποσό πρέπει να πληρώσει ο αυθαιρετούχος στη
Μύκονο ή στην Κέρκυρα και άλλο σε κάποιο αποµακρυσµένο
χωριό της ξεχασµένης Ελλάδας. Τη διάταξη αυτή, λοιπόν, όπως
τη διορθώσατε, την κάνατε χειρότερη και αδικεί τη µικρή και ξεχασµένη Ελλάδα. Και στην Αιτωλοακαρνανία έχουµε πολλές περιοχές που τις νιώθουµε σαν τέτοιες µικρές και ξεχασµένες.
Ειδικά τώρα µε τους καλλικρατικούς δήµους, που είναι µεγαλύτεροι, η λήψη υπ’ όψιν της ελάχιστης τιµής ζώνης του δηµοτικού
διαµερίσµατος καθιστά πολύ µεγάλα τα πρόστιµα γι’ αυτούς που
βρίσκονται στις πλέον αποµακρυσµένες και µικρότερης αξίας περιοχές. Ειδικά όσοι έχουν ιδιοκτησίες σε χωριά, υποχρεώνονται
στην πράξη να πληρώσουν πρόστιµα ίσα µε αυτά των πόλεων.
Διότι πολύ απλά, κύριε Υπουργέ, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα δηµοτικά διαµερίσµατα δεν έχουν αντικειµενικές αξίες,
αφού οι αντικειµενικές αξίες των δήµων αφορούν κυρίως µεγάλες πόλεις και κωµοπόλεις. Δεν είναι σωστό, είναι άδικο, και επαναλαµβάνω ότι αδικεί τους πλέον αδύναµους, ενώ ευνοεί τον
αυθαιρετούχο της Μυκόνου και της Κέρκυρας.
Αυτοί σας νοιάζουν µόνο, κύριε Υπουργέ, για να τους διευκολύνετε;
Σας προτείνω λοιπόν, να αποκαταστήσουµε την άδικη, διακριτική αλλά και πρόχειρη ρύθµιση µε τρόπο που να την κάνει δίκαιη
και αναλογική. Για όσες περιοχές δεν υπάρχουν αντικειµενικές
τιµές ζώνης, να ληφθεί υπ’ όψιν η αντικειµενική τιµή του ελάχιστου κόστους οικοδοµής του Υπουργείου Οικονοµικών η οποία
καλύπτει µε αναλογικό τρόπο όλη τη χώρα, ούτως ώστε οι περιοχές που δεν είναι ενταγµένες στο αντικειµενικό σύστηµα να
µην αδικηθούν.
Άλλωστε, όπως γνωρίζετε, οι πίνακες ελάχιστου αντικειµενικού
κόστους οικοδοµής χρησιµοποιούνται από την εφορία ακριβώς
για τον υπολογισµό της αξίας ακινήτων που βρίσκονται εντός οικισµών και δηµοτικών διαµερισµάτων όπου δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα. Παρακαλώ λοιπόν, να το δείτε. Πιστεύω ότι θα
είναι µία χρήσιµη και δίκαιη αλλαγή εκ µέρους σας που θα βελτιώσει σηµαντικά το νοµοσχέδιο για ένα θέµα που αφορά πολύ
κόσµο που θα αδικηθεί µε τη ρύθµιση όπως την έχετε.
Τελειώνω µε µία γενική επισήµανση που µε φέρνει πίσω στο
θέµα της φιλοσοφίας του νοµοσχεδίου: Όπως είπα, είναι ένα νοµοσχέδιο που στηρίζω και πηγαίνει στην ορθή κατεύθυνση στο
θέµα των αυθαιρέτων, όµως δεν πηγαίνει όσο πρέπει στην ορθή
κατεύθυνση και αυτό λόγω του πλήθους των εξαιρέσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 23. Σ’ αυτές όµως τις εξαιρέσεις βρίσκονται τα περισσότερα αυθαίρετα. Δεν λέω κάποιες εξαιρέσεις.
Είναι αυτονόητες. Εννοώ προφανώς αυτή για αυθαίρετα εντός
αρχαιολογικών χώρων ή εντός συγκεκριµένων κοινοχρήστων
χώρων πόλεως, όµως η εξαίρεση για τα δάση και τις δασικές
εκτάσεις και τα δηµόσια κτήµατα δεν λύνει το θέµα. Αντίθετα, αν
το διαιωνίζει, απλώς το µεταθέτει. Νοµίζω ότι «στρουθοκαµηλίζουµε». Το ελληνικό κράτος οφείλει να αντιληφθεί ότι είναι θέµα
χρόνου να καταρρεύσει σε διεθνή δικαστήρια αυτό που για πολλούς Έλληνες αποτελεί αναδροµική δήµευση περιουσίας, όπως
αντιλαµβάνονται πολλοί, λόγου χάριν, την απόπειρα να οριοθετηθούν δάση και δασικές εκτάσεις µε βάση αεροφωτογραφίες
του ’45 και µε επίκληση του Συντάγµατος του ’74.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ήδη, αν δεν κάνω λάθος, σε συναφές θέµα το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων δικαίωσε ελληνικό οικοδοµικό συνεταιρισµό και όχι το ελληνικό δηµόσιο. Αντίστοιχο θέµα αποτελεί η
εξαίρεση που τίθεται στο ίδιο άρθρο στο εδάφιο στ’ για τους παραδοσιακούς οικισµούς. Ολόκληρες περιοχές και χιλιάδες ιδιοκτησίες ανά την Ελλάδα µπαίνουν κυριολεκτικά «στον πάγο» µε
τη ρύθµιση αυτή και µάλιστα σε µια περίοδο που δεν χρειάζεται
να επαναλάβω πόσο εξαιρετικά κρίσιµη είναι οικονοµικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Καταθέτω στα Πρακτικά σχετική πρόταση του Δήµου Ναυπακτίας που αντιµετωπίζει τεράστιο πρόβληµα σε δικό του οικισµό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα ήθελα λοιπόν το νοµοσχέδιο να είχε υπάρξει τολµηρότερο
στη διατύπωση των εξαιρέσεών του γιατί πρέπει να τελειώνουµε
µ’ όλα αυτά.
Πρέπει επιτέλους, να γίνουµε ένα κράτος όπως όλα τα κράτη
της Ευρώπης, δηλαδή ένα κράτος στο οποίο ο πολίτης να ξέρει
τι µπορεί και τι δεν µπορεί να κάνει κι όχι να το µαθαίνει µισό
αιώνα µετά και µάλιστα µε εξοντωτικές συνέπειες για τον ίδιο.
Χρειάζεται να ισορροπήσουµε στην Ελλάδα το σεβασµό ανάµεσα στην ατοµική ιδιοκτησία και περιουσία και στο σεβασµό σε
κοινωνικά αγαθά όπως το περιβάλλον.
Για µένα το συζητούµενο νοµοσχέδιο κινείται έστω δειλά και
αποσπασµατικά στη σωστή αυτή κατεύθυνση της αποκατάστασης µιας σταθµίσεως συµφερόντων που έχει εδώ και καιρό βίαια
διαταραχθεί και της οποίας την πλήρη αποκατάσταση προσδοκώ
να δω από µια µελλοντική κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καραγκούνη, Βουλευτή Νέας Δηµοκρατίας του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης, Βουλευτής Β’ Αθηνών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Τζαµί κάνεις στην Αθήνα όταν υπάρχει αµοιβαιότητα. Αµοιβαιότητα σηµαίνει ότι παίρνεις ως αντάλλαγµα το άνοιγµα της Αγίας
Σοφίας ως ορθόδοξου ναού και µετά κάνεις τζαµί. Αµοιβαιότητα
σηµαίνει σεβασµός της απόφασης του Συµβουλίου Ασφαλείας
(12/12/81) που λέει ότι όλοι οι ναοί της Τουρκίας πρέπει να ξαναλειτουργήσουν για το σκοπό για τον οποίο ανεγέρθησαν, δηλαδή ως τόποι λατρείας των χριστιανών. Τότε µόνο χτίζεις τζαµί
µε χρήµατα µάλιστα των Ελλήνων µέσα σ’ αυτή τη συγκυρία,
όταν παίρνεις ως αντάλλαγµα την Αγία Σοφία. Έτσι κάνουν τα
σοβαρά κράτη που εννοούν ό,τι λένε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, δεν χρειάζεται να ερίζετε για το ποιος έκανε το καλύτερο «σκονάκι». «Σκονάκι» κάνατε και εσείς στο ΠΑΣΟΚ και εσείς
στη Νέα Δηµοκρατία και αντιγράψατε τις θέσεις του Γιώργου Καρατζαφέρη για τα αυθαίρετα και µπράβο σας, γιατί εµείς έχουµε
πει πολλές φορές ότι όσο «µπουσουλάτε» προς τις θέσεις του
ΛΑΟΣ, κερδίζει η Ελλάδα.
Η σηµερινή συζήτηση αποτελεί άλλο ένα δείγµα δικαίωσης του
Καρατζαφέρη. Δώδεκα φορές απ’ αυτό το Βήµα της Βουλής,
πρώτη φορά το φθινόπωρο του 2007 µε κυβέρνηση Καραµανλή,
ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ είχε ζητήσει να ξεκαθαρίσει το ζήτηµα
των αυθαιρέτων ώστε να ξεαγχωθεί ο κόσµος, 1,2 εκατοµµύρια
ιδιοκτήτες –τα θεωρεία ήταν γεµάτα και παραµένουν, ακόµα κόσµος είναι στα θεωρεία της Βουλής- και παράλληλα να µπουν
και πέντε δεκάρες στα κρατικά ταµεία.
Πέρασαν δύο κυβερνήσεις των δύο κατεστηµένων κοµµάτων,
τρεις Υπουργοί, τέσσερα χρόνια για να κατανοήσουν κάποιοι τι
έλεγε ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Όπως ο Καρατζαφέρης δικαι-
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ώθηκε για τη συγχώνευση τραπεζών, δικαιώθηκε για τη λαθροµετανάστευση, για το άσυλο στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, για
τον επαναπατρισµό των καταθέσεων, έτσι δικαιώνεται σήµερα
και για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων παρότι χάθηκαν και
χρόνια και πολλά έσοδα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Αθήνα έχει ίσως το πιο άθλιο αστικό
περιβάλλον στην Ευρώπη. Έχει καταβρωµιστεί από ελεεινά
γκράφιτι. Όπου γυρίσεις το µάτι σου βλέπεις βρώµα και δυσωδία
από ανεπάγγελτους και άεργους που έχουν γεµίσει την Αθήνα
µε γκράφιτι. Έχει τσαντίρια στα Προπύλαια, έχει σκουπίδια, παρατηµένα δηµόσια κτήρια, παρατηµένα πάρκα και την ίδια ώρα
τα µέλη των κυβερνήσεων των δύο παλιών κοµµάτων «έκαναν
την τρίχα τριχιά» για τα αυθαίρετα.
Δύο στάσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, δίπλα στο
σταθµό «Νοµισµατοκοπείο» του Χαλανδρίου, υπάρχει ο απόλυτα
χειρότερος καταυλισµός τσιγγάνων της Ελλάδας µε συνθήκες
υγιεινής άθλιες για τους τσιγγάνους, µε συνθήκες διαβίωσης που
θυµίζουν Αφγανιστάν, µε κίνδυνο επιδηµιών. Τρέχουν τα βρωµόνερα στους δρόµους, δεν υπάρχει αποχέτευση, δεν µπορείς να
περάσεις από την εγκληµατικότητα γιατί ο καθένας εκεί έχει και
από ένα κουµπούρι. Ενώ είναι δύο σταθµούς παρακάτω από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν κινείται, ούτε το Εσωτερικών, ούτε το Υγείας και αδιαφορούν για
την υγεία και των τσιγγάνων και των υπολοίπων που µένουν στα
δέκα µέτρα από εκείνη την περιοχή. Όσοι είχαµε την ατυχία να
µένουµε για χρόνια σ’ εκείνη την περιοχή ξέρουµε τι τραβάνε και
οι τσιγγάνοι και οι υπόλοιποι.
Ενώ λοιπόν το Λεκανοπέδιο έχει ορεινούς όγκους παρατηµένους όπου δεν φυτρώνει πλέον ούτε µαρούλι –ας δούµε τα νταµάρια στην Πεντέλη, ας δούµε τον Υµηττό κ.λπ.- το Υπουργείο
Περιβάλλοντος έκανε µέχρι πρότινος ηθικοπλαστικές διακηρύξεις περί των αυθαιρέτων.
Αυτό το κράτος-αρλούµπα µε τα δύο παλιά κόµµατα που άφησαν –στοχεύοντας φυσικά πάντα στα «ψηφαλάκια»- να γεµίσει η
Ελλάδα από αυθαίρετα, έκαναν τους δύσκολους στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων κι ας έλεγε ο Καρατζαφέρης ότι δεν µπορείς να φέρεις τις µπουλντόζες όλης της Ευρώπης να γκρεµίζουν
επί πέντε χρόνια τα ενάµισι εκατοµµύριο αυθαίρετα που έχει γεµίσει η Ελλάδα για να απαλλαγείς, κι ας έλεγε ο Καρατζαφέρης
ότι καθοριστική ευθύνη για το µπάχαλο έφερε το «ξεχαρβαλωµένο» «πρασινοµπλέ» κράτος, αφού εκατοµµύρια πολίτες περιµένουν είκοσι, είκοσι πέντε, τριάντα χρόνια για ένταξη των
περιοχών τους στο σχέδιο λες και πρόκειται για την επίλυση του
µεσανατολικού. Δεν µπορεί το ελληνικό κράτος να κάνει σχέδιο
πόλεως. Περιµένει ο Έλληνας.
Αυτό λοιπόν, το καραάσχετο κράτος ανακαλύπτει ξαφνικά ανύπαρκτα δάση στον Άγιο Στέφανο, εκεί που είναι τριάντα χρόνια
πολεοδοµηµένη περιοχή µε νόµιµες οικοδοµικές άδειες. Ανακαλύπτουν ξαφνικά δάση κάποιοι δασάρχες µε παρανοϊκό τρόπο
σκέψης.
Δεν κάνουν αντιπυρικές ζώνες στην Πεντέλη. Κατακάηκε η Αττική το 2009. Δεν έχουµε δει αντιπυρική ζώνη. Όποιος είδε αντιπυρική ζώνη, να µου το πει. Δεν κάνουµε αντιπυρικές ζώνες για
να σωθούν πέντε δέντρα και πάµε και ανακαλύπτουµε δάση εκεί
που υπάρχουν νόµιµες οικοδοµικές άδειες και σχέδιο πόλεως,
πολεοδοµηµένες περιοχές νόµιµα. «Δεν καίγεται καρφάκι» για τα
ήδη υπάρχοντα δάση σε κάποιους δασάρχες της Αττικής. «Καρφάκι δεν καίγεται» στο κράτος για το περιβάλλον κι ας έχουν
φτάσει τα σπίτια σχεδόν στην κορυφή στα Τουρκοβούνια. Ανεβαίνουν συνέχεια προς την Πάρνηθα τα σπίτια και κατατρώνε την
Πεντέλη.
«Δεν καίγεται καρφάκι» σ’ αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος
για µια δενδροφύτευση. Δεν υπάρχει δενδροφύτευση στην Αττική. Είναι «γουλί» όλοι οι ορεινοί όγκοι της Αττικής. Τα κανάλια
και οι ιδιώτες κάνουν δενδροφυτεύσεις.
Αυτά, λοιπόν, συµβαίνουν παρότι υπάρχουν αεροφωτογραφίες εξήντα χρόνια πριν που δείχνουν περιοχές να είναι βράχια
και πέτρες. Όχι. Δασάρχες ανακαλύπτουν κι εκεί δάση, στα βράχια και στις πέτρες και κάνουν τη ζωή δύσκολη σε νόµιµους και
αναγνωρισµένους από το κράτος οικοδοµικούς συνεταιρισµούς.
Αυτά τα παρανοϊκά συµβαίνουν στη σύγχρονη Ελλάδα.
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Εκτός όλων των άλλων, δεν υπάρχουν λεφτά για το Κτηµατολόγιο. Κανένας βέβαια δεν µπήκε φυλακή για το Κτηµατολόγιο.
Δεν την πλήρωσε κανείς. «Φαγώθηκαν» τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την τσέπη του πληρώνει το Κτηµατολόγιο ο
κάθε Έλληνας κι ας είµαστε στον 21ο αιώνα.
Εν τω µεταξύ, µέσα στην οικονοµική καχεξία ζητάτε να εισπράξετε σχεδόν «µονορούφι» πρόστιµα, όταν κάνατε τους δύσκολους τόσα χρόνια να βάλετε στα κρατικά ταµεία χρήµατα που
επί χρόνια και µονότονα σας προτείναµε να εισπράξετε. Ποιος
Έλληνας θα βρει 1.500 ευρώ το µήνα για να πληρώσει σε λίγους
µήνες το πρόστιµο των 37.000 ευρώ που αναλογεί σ’ ένα σπιτάκι
εβδοµήντα τετραγωνικών; Σ’ όλους µας έφτασε το ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο. Ποιος µπορεί να πληρώσει το πρόστιµο; Φυσικά
δεν µπορεί να είναι κορόιδα οι υπόλοιποι Έλληνες που πλήρωσαν νόµιµα την άδεια. Προφανώς δεν πρέπει να αισθάνεται κορόιδο ο Έλληνας που ήταν νόµιµος και φυσικά θα πρέπει να
πληρώσουν όσοι κάνουν αυθαίρετα, όµως από το να πληρώσουν
µέχρι να εξοντωθούν είναι µεγάλη απόσταση. Δεν πρέπει να γίνει
κάποια άλλη ρύθµιση;
Δεν υπάρχουν αποχρώσεις αναφορικά µε την πρώτη κατοικία,
την εξοχική κατοικία, τη δεύτερη εξοχική κατοικία;
Δηλαδή, κάποιος που έκανε σπίτι, έκανε µετά εξοχική και
έκανε και δεύτερη εξοχική δεν πρέπει να επιβαρυνθεί παραπάνω
απ’ αυτόν που έκανε ένα σπιτάκι για να βάλει τα παιδάκια του
µέσα όπως-όπως; Αυτός που έχει δεύτερη εξοχική κατοικία δεν
πρέπει να έχει βαρύτερη αντιµετώπιση;
Μειωτικός συντελεστής. Ίδιο είναι το κτίσµα του 1984, ίδιο το
κτίσµα του 2010; Η κ. Ροδούλα Ζήση ως Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ
είχε προωθήσει σηµαντική έκπτωση µε την εφάπαξ εξόφληση µε
την υπουργική απόφαση 55472/2002. Η κ. Ροδούλα Ζήση, η Αντιπρόεδρος της Βουλής. Μήπως θα πρέπει να επιταχυνθεί η ροή
προς τα ταµεία χρησιµοποιώντας τη σωστή ιδέα της κ. Ζήση για
σηµαντική έκπτωση στην εξόφληση του προστίµου;
Είναι γνωστό ότι η απλή λογική συστηµατικά ηττάται σ’ αυτόν
τον τόπο. Θα καταθέσω τις προτάσεις του πρώην δηµοτικού συµβούλου, κ. Σκαφά ο οποίος είναι άνθρωπος της αυτοδιοίκησης
και ξέρει τι του γίνεται. Και καλό θα ήταν, επειδή σας έχει έρθει
στο Υπουργείο, να το µελετούσατε. Θα παίρνατε κάποιες ιδέες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτά, λοιπόν, που συµβαίνουν στον τόπο µας και είναι αυτονόητες διαπιστώσεις καταλήγουν να γίνουν δυσνόητες συλλήψεις από την εκάστοτε εξουσία, να χάνονται µέσα στους
γραφειοκράτες, τις κοµµατικές επιδιώξεις και φυσικά πάντα στο
κυνήγι για τα ψηφαλάκια. Αυτό είναι το πρώτιστο για τα δυο
παλιά κόµµατα. Το κυνήγι για τα ψηφαλάκια. Όµως αν έχουν
αντιληφθεί κάποιοι την έκτακτη ανάγκη που ζούµε θα πρέπει να
δρουν ως σπρίντερ και όχι ως δροµείς βάδην.
Φυσικά όλοι δεν είναι κατάλληλοι για όλα και αυτό φάνηκε από
τον κ. Παπακωνσταντίνου. Ήταν ένας κακός Υπουργός Οικονοµικών. Αποδεικνύεται καλύτερος Υπουργός Περιβάλλοντος.
Όλοι, λοιπόν, δεν κάνουν για όλα. Έτσι και τα κόµµατα που έχουν
αποτύχει και δείχνουν ότι δεν µπορούν να κυβερνήσουν πρέπει
να έχουν το κουράγιο να ξεκολλήσουν από τις γλυκές καρέκλες
εξουσίας και να δώσουν την ευκαιρία στον ελληνικό λαό να µιλήσει µε εκλογές. Και αυτό γιατί και φλεγόµαστε και καιγόµαστε,
ενώ βουλιάζουµε επειδή δεν αλλάζουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη, Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Το λόγο έχει ο κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, Ανεξάρτητος Βουλευτής Ηρακλείου, για επτά λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου
αρχικά εκ µέρους της Δηµοκρατικής Συµµαχίας να χαιρετίσω τις
πολύ εποικοδοµητικές συζητήσεις που είχαµε στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής αλλά και τη διάθεση του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού να ακούσετε και φυσικά να υιοθετήσετε

16134

µέρος των προτάσεων. Δυο εξ’ αυτών διατυπώθηκαν και κατατέθηκαν από την πλευρά της Δηµοκρατικής Συµµαχίας.
Καλωσορίζουµε, λοιπόν, την ενσωµάτωση των προτάσεων
αυτών που αφορούσαν πρώτον την αρχή της εφαρµογής της νοµοθεσίας για τα αυθαίρετα άνω των διακοσίων τετραγωνικών µέτρων. Και βέβαια τη δεύτερη πρόταση για τη µείωση και τη
διαβάθµιση των προστίµων που προβλέπονται για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Και οι δυο αλλαγές, κύριε Υπουργέ, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι αναγκαίο για τους
µικροϊδιοκτήτες να µειωθούν τα πρόστιµα τιµής ζώνης αλλά και
τα παράβολα που επιπρόσθετα πληρώνονται και που ξεπερνούν
τα 1000 ευρώ εν µέσω της δεινής οικονοµικής κρίσης που µαστίζει τα νοικοκυριά λαµβάνοντας υπ’ όψιν αποδεδειγµένα την
ύπαρξη πρώτης κατοικίας όπου αυτή υπάρχει.
Επίσης, για µας, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι αδιανόητο. Υπερµεγέθεις πολυκατοικίες και εξοχικά κραυγαλέου πλουτισµού που βρίθουν υπερβάσεων ακόµα και µε την
άδεια της Ναοδοµίας ή τεράστια υπερπολυτελή κτήρια που
έχουν κατασκευαστεί ως βιοµηχανίες και νοικιάζονται ως γραφεία, ακόµα και στο ίδιο το κράτος, να χρησιµοποιούνται ως άλλοθι και να εξοµοιώνονται µε µικρής έκτασης παραβάσεις που
έγιναν για κάλυψη κοινωνικών αναγκών ειδικά στην περίπτωση
πρώτης κατοικίας. Γι’ αυτές µάλιστα δεν είναι καθόλου βέβαιο
ότι θα επιδιωχθεί τακτοποίηση υπό το άγχος της σηµερινής οικονοµικής κρίσης που βαραίνει τα χαµηλότερα στρώµατα.
Κατά την άποψη της Δηµοκρατικής Συµµαχίας βασική προϋπόθεση για να υπάρξει οριστική λύση στο θέµα της αυθαίρετης
δόµησης είναι να καταγραφεί και να χαρτογραφηθεί µε ακρίβεια
και εγκυρότητα η σηµερινή κατάσταση. Στόχος της οποιασδήποτε ρύθµισης θα πρέπει να είναι να µην υπάρξουν συνθήκες για
να δηµιουργηθεί µια νέα γενιά αυθαιρέτων. Αρκετά ως εδώ. Να
υπάρξει δηλαδή, σαφής διαχωριστική γραµµή που θα κλείσει το
θέµα από εδώ και πέρα οριστικά.
Αυτό απαιτεί κατά την άποψή µας πολιτική βούληση για συγκεκριµένες δράσεις βάσει των τεσσάρων κανόνων.
Πρώτον, βασική θέση µας είναι η ηλεκτρονική δορυφορική καταγραφή όλων των κτισµάτων που υπάρχουν στον ελληνικό
χώρο. Παρακολούθηση από µια κεντρική κρατική υπηρεσία όλων
των νέων κτισµάτων και υποδοµών και άµεση κατεδάφιση κάθε
νέου αυθαιρέτου που θα γίνει από εδώ και στο εξής. Διότι η περιοδική νοµιµοποίηση παρανοµιών βάζει στον πειρασµό –κάτι
σαν τις περαιώσεις, ας πούµε- και νέους παρανοµούντες αφού
αυτοί θα έχουν τη σχετική βεβαιότητα ότι κάποια στιγµή και στο
µέλλον, όπως συµβαίνει και τώρα ατασθαλίες τους θα νοµιµοποιηθούν.
Ζητούµε λοιπόν, εδώ και τώρα να µπει µια κόκκινη γραµµή.
Δεύτερον, αυστηρή προσαρµογή του υπάρχοντος νοµικού
πλαισίου για αιγιαλό αλλά και δασικές εκτάσεις, ειδικά για πολυτελείς κατοικίες πρόκληση.
Τρίτον, αφετηρία οποιασδήποτε οριστικής ρύθµισης, που να
µην κρατά σε οµηρία τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, είναι να διαπιστωθεί ότι επιτυγχάνεται ουσιαστικός µηδενισµός των νέων αυθαιρέτων. Αυτό θα πρέπει να διαπιστωθεί στην πράξη.
Τέταρτον, αντιµετώπιση των µεγάλων καθυστερήσεων στην
έγκριση των σχεδίων µε τη δηµιουργία χωροταξικών και πολεοδοµικών σχεδιαστικών υποδοµών, κυρίως Κτηµατολογίου, δασικών χαρτών και ολοκληρωµένα γεωγραφικά πληροφοριακά
συστήµατα, για την απλοποίηση της νοµοθεσίας, κύριε Υπουργέ,
των χωροταξικών και πολεοδοµικών σχεδίων, για αποφυγή των
αλληλοεπικαλύψεων. Και βασικό για να συµβούν όλα τα παραπάνω είναι να ενισχυθούν και να αναδιαρθρωθούν οι σχετικές
υπηρεσίες.
Να υπογραµµίσω όµως και κάτι παράδοξο. Δεν έχετε, κύριε
Υπουργέ, προφανώς καµµία εικόνα, πόσα ακριβώς είναι τα αυθαίρετα εντός Αττικής. Ως εκ τούτου αναθέσατε, όπως µάθαµε
χθες, στη WWF Ελλάς, όπως διαβάσαµε στο χθεσινό φύλλο της
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ», την καταγραφή των αυθαιρέτων σε δασικές
εκτάσεις. Θα ήθελα να γνωρίζω γι’ αυτήν σας την απόφαση το
σκεπτικό που σας οδήγησε σ’ αυτήν την πράξη.
Επίσης, όλως περιέργως, κύριε Υπουργέ, έγινε καταγραφή
των αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων που έχουν εκδοθεί
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από τη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής και προέκυψαν
µόλις χίλια πενήντα αυθαίρετα. Το ερώτηµα είναι: αλήθεια µόνο
αυτά υπάρχουν; Με βάση αυτή την εξωπραγµατική λίστα θα κινηθεί το Υπουργείο; Και µε δεκάδες άλλα που αποδεδειγµένα
υπάρχουν τι θα γίνει; Το έχετε λάβει υπ’ όψιν σας; Θα ήθελα την
απάντησή σας πάνω σ’ αυτό.
Εξίσου σηµαντικό είναι κατά τη διαδικασία ελέγχου να εξεταστούν και οι υπερβάσεις όγκου και όχι µόνο κάλυψης, ενώ θα
διασφαλιστεί στις εντός σχεδίου περιοχές και κατά τη διαδικασία
νοµιµοποίησης ότι δεν θα προσβάλλονται τα δικαιώµατα αυτών
που έχουν κτίσει νόµιµα. Λάβετέ το υπ’ όψιν σας παρακαλώ διότι
έχουµε πολλές περιπτώσεις που πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά.
Σε κάθε περίπτωση η Δηµοκρατική Συµµαχία υπογραµµίζει ότι
η πολιτική για την αντιµετώπιση της αυθαίρετης δόµησης δεν
µπορεί να είναι ευχολόγιο. Πρέπει να βασίζεται σε πραγµατικά
στοιχεία. Χρειάζονται µέτρα δικαιοσύνης και ανάπτυξης και όχι
εισπρακτικά µέτρα και οµηρία σε βάρος των ιδιοκτητών, την ώρα
που σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυθαιρέτων ηθικός αυτουργός
είναι το ίδιο το κράτος.
Από πλευράς µας υπογραµµίσαµε τη σηµασία να ενσωµατωθούν στις ρυθµίσεις για τη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων ειδικά
κοινωνικά κριτήρια µε συγκεκριµένες ευνοϊκότερες διατάξεις
όπως για παράδειγµα οι συµπολίτες µας µε αναπηρία, οι άνεργοι, πολύτεκνοι ή και τρίτεκνοι και κάποιες άλλες περιπτώσεις.
Σηµαντική παρέµβαση που ζητήσαµε να εξετάσετε είναι η επέκταση της νοµιµοποίησης από είκοσι στα σαράντα έτη και για τις
εκτός σχεδίου περιοχές. Εποµένως, κύριε Υπουργέ, κρίνουµε ως
θετική τη βελτίωση που σήµερα φέρατε για την εξοµοίωση των
εντός και εκτός σχεδίου περιοχών στα τριάντα έτη χωρίς να ικανοποιούµαστε και χωρίς βεβαίως να ικανοποιείται και ένα µεγάλο
µέρος των ιδιοκτητών αυθαιρέτων κτισµάτων.
Επιπλέον, θεωρούµε κρίσιµο, η ρύθµιση για το παράβολο για
κατοικίες µε εµβαδόν λίγο µεγαλύτερο των εκατόν είκοσι τετραγωνικών µέτρων να µην εξοµοιώνεται µε εκείνες των χιλίων τετραγωνικών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
Να µην έχουµε δηλαδή, στην ίδια κατηγορία τα ακίνητα από
τα εκατόν είκοσι ένα τετραγωνικά µέτρα, για παράδειγµα, ως τα
χίλια. Η σταδιακή αναπροσαρµογή του παραβόλου για µικρές,
µεσαίες και µεγάλες κατοικίες που σήµερα ανακοινώσατε είναι
θετική. Θα ήθελα να υπάρξει µια µικρή βελτίωση και παρακαλώ
πολύ εξετάστε το.
Σχετικά αναφέρω ότι παράλληλα µε τη µείωση των προστίµων
οφείλατε να εξετάσετε την αύξηση του χρόνου εξόφλησης σε
τριάντα έξιµήνες και για κατοικίες, όσο δηλαδή ισχύει και για τα
λοιπά κτήρια.
Επιπλέον, αναφέρω συνοπτικά, καθώς περισσότερα θα πω
στην επί των άρθρων τοποθέτησή µου, ότι οφείλετε να εξετάσετε
την ένταξη στο άρθρο 23, στις εξαιρέσεις, ακίνητα που είναι σε
περιοχές αποκλειστικής κατοικίας, όπου η οικοδοµική άδεια υπόκειται σε προέλεγχο και έγκριση της ΕΠΑΕ.
Σηµειώστε ότι το θέµα αφορά πάρα πολύ κόσµο, ενώ η νοµιµοποίηση των υπαρχουσών παρανοµιών στις περιοχές αυτές που
έχουν υψηλές τιµές ζώνης, δηµιουργεί µία τεράστια υπεραξία
στα παράνοµα κτίσµατα.
Και ερωτώ, χωρίς να υπονοώ τίποτα και για κανέναν: Μήπως
κρύβονται συγκεκριµένα συµφέροντα –λέω, µήπως- πίσω από
αυτήν τη ρύθµιση και τη µη ένταξη των ακινήτων αυτών στις εξαιρέσεις;
Επιτρέψτε µου να αναφερθώ, επίσης, στην τακτοποίηση των
πολεοδοµικών εκκρεµοτήτων που αφορούν τα χιονοδροµικά κέντρα που σήµερα ανακοινώσατε, καθώς, διαφορετικά, αυτά δεν
θα µπορούσαν να λειτουργήσουν την ερχόµενη χειµερινή τουριστική περίοδο µε ανυπολόγιστες αρνητικές οικονοµικές συνέπειες.
Κλείνοντας, επισηµαίνω εκ νέου ότι σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να υπάρξει δεσµευτική διαχωριστική γραµµή µε συγκεκριµένη ηµεροµηνία που να βάζει τέλος στην αυθαίρετη δόµηση
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στην Ελλάδα. Ας βάλουµε εµείς σήµερα τέλος σε ένα κραυγαλέο
αρνητικό φαινόµενο στη σύγχρονη Ευρώπη.
Η Δηµοκρατική Συµµαχία συµφωνεί µε τη γενική κατεύθυνση
του νοµοσχεδίου και βεβαίως ψηφίζουµε «ναι» επί της αρχής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ελευθέριο Αυγενάκη, Ανεξάρτητο Βουλευτή Ηρακλείου.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνά-
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κης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσω το απόγευµα. Απλώς θέλω να καταθέσω τις
νοµοτεχνικές βελτιώσεις που αφορούν και τις τροπολογίες, προκειµένου να µοιραστούν.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελ-
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τιώσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ να διανεµηθούν.
Προχωρούµε στον κατάλογο.
Το λόγο έχει η κ. Βασιλική Τσόνογλου – Βυλλιώτη, Βουλευτής
Βοιωτίας του ΠΑΣΟΚ, για επτά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ – ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πλέον κρίσιµη στιγµή της νεώτερης ιστορίας µας όπου η χώρα µας δέχεται
κύµατα ασφυκτικών δηµοσιονοµικών πιέσεων σε όλους τους τοµείς, το ΥΠΕΚΑ προωθεί µία σηµαντική, τολµηρή και φιλόδοξη
νοµοθετική ρύθµιση µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος
παράλληλα µε την ανάπτυξη, τη µείωση των φορέων των διοικητικών υπηρεσιών, την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης ανά είδος και κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων, αλλά
και τη δηµιουργία διεξόδου σε σχέση µε τη διευθέτηση του περιβαλλοντικού, οικονοµικού και κοινωνικού προβλήµατος των αυθαιρέτων κατασκευών, µε ολοκληρωµένες περιβαλλοντικές και
πολεοδοµικές αντισταθµιστικές ρυθµίσεις.
Προσδιορίζεται η κατηγορία των έργων και δραστηριοτήτων,
η διαδικασία ανανεώσεως και τροποποιήσεως των ΑΕΠΟ, η αξιολόγηση της οριστικής µελέτης. Ορίζονται οι ρυθµίσεις που αφορούν έργα και δραστηριότητες που στερούντο περιβαλλοντικών
όρων ή έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000. Ορίζονται τα
έγγραφα –οι άδειες, οι µελέτες- που αποτελούν το οριστικό περιεχόµενο του υποβαλλόµενου προς έγκριση φακέλου. Καταργούνται οι µέχρι σήµερα χορηγηθείσες άδειες προκειµένου να
επανελεγχθούν.
Συστήνεται Κεντρικό Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Μητρώο Πιστοποιηµένων
Αξιολογικών
ΜΠΕ,
προσδιορίζονται
τα
αντισταθµιστικά τέλη που τυχόν προβλέπονται στις ΑΕΠΟ, ενώ
τα επιβληθέντα πρόστιµα καταβάλλονται σε ειδικό λογαριασµό
υπέρ του «πράσινου ταµείου» κατά τις ειδικότερα προβλεπόµενες διαδικασίες και ρυθµίσεις.
Δηµιουργείται το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο Πληροφοριών σε σχέση µε την έκδοση, τροποποίηση και παρακολούθηση της εφαρµογής των ΑΕΠΟ, όπου πιλοτικά έχει αρχίσει
και εφαρµόζεται στην πρώην Νοµαρχία Βοιωτίας, στην Περιφέρεια Στερεάς τώρα. Καθιερώνονται οι πιστοποιηµένοι φορείς.
Για πρώτη φορά, δε, εισάγεται ο θεσµός της διαβούλευσης
για την ενηµέρωση του κοινού, που µέσω των διαδικασιών και
της αναρτήσεως στο διαδίκτυο συµµετέχει, παρακολουθεί, ελέγχει και υποβάλλει παρατηρήσεις.
Στο δεύτερο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου έχουµε τις ρυθµίσεις
για τις αυθαίρετες κατασκευές. Το πρόβληµα της αυθαίρετης
δόµησης είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο και ταυτόχρονα σύνθετο,
πολύχρονο πρόβληµα που ταλανίζει εκατοµµύρια πολίτες αυτής
της χώρας. Είναι ένα πρόβληµα που µας φέρνει εδώ και χρόνια
αντιµέτωπους µε πολλά ερωτήµατα αλλά και προβληµατισµούς.
Η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι έχει το σθένος να αντιµετωπίζει προβλήµατα που εµφανίζονται και να δίνει λύσεις σε δύσκολες περιπτώσεις, ακόµα κι αν αυτό σηµαίνει πολιτικό κόστος.
Η αυθαίρετη δόµηση διαχρονικά έχει γίνει µία συνήθης πρακτική. Και σε αυτό έχουµε φταίξει όλοι -και κράτος και πολίτεςγιατί δηµιουργήσαµε ένα φαύλο κύκλο και τον διαιωνίζουµε
µέχρι και αυτή τη στιγµή που µιλάµε για το παρόν νοµοσχέδιο.
Και το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται να βάλει µία σειρά και να θέσει
ένα τέλος.
Όταν µέχρι το 1977 η ίδια η πολιτεία επέτρεπε τις κατατµήσεις
και τη δηµιουργία µικρών οικοπέδων τριακοσίων τετραγωνικών
χωρίς να δίνει το δικαίωµα στον πολίτη να αναγείρει οικοδοµή,
λογικώς επόµενο ήταν ο πολίτης να καταφεύγει στην αυθαίρετη
δόµηση.
Στόχος, λοιπόν, του παρόντος νοµοσχεδίου δεν είναι µόνο η
είσπραξη χρηµάτων καθώς τα έσοδα που θα προκύψουν βεβαίως θα είναι σηµαντικά, αλλά και η δηµιουργία ενός περιβαλλοντικού και πολεοδοµικού ισοζυγίου.
Καθίσταται, λοιπόν, σαφής ο διαχωρισµός των αυθαιρέτων
ανάλογα µε αυτά που βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές και σε
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αυτά που δύνανται να ρυθµιστούν. Εξαιρούνται και θεωρούνται
κατεδαφιστέα όσα βρίσκονται σε περιοχές όπου προκαλείται
ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική βλάβη, όπως ρέµατα, δάση, αιγιαλούς, αρχαιολογικούς χώρους.
Βεβαίως, το µεγάλο ζητούµενο είναι η άµεση δηµιουργία των
χωροταξικών και πολεοδοµικών σχεδιασµών.
Από τη δηµοσίευση του παρόντος όλα τα ακίνητα δεν θα µπορούν να µεταβιβάζονται χωρίς υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη
και του µηχανικού, οι οποίες θα βεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και ότι δεν έχουν εγκατασταθεί
χρήσεις άνευ αδείας. Διότι παρατηρείται –και σήµερα µάλιστανα συµβαίνουν µεταβιβάσεις αυθαιρέτων και απλώς να εξαφανίζεται το κτήριο.
Θα επισύρονται αυστηρές ποινές εφόσον βρεθούν ψευδείς ή
ανακριβείς βεβαιώσεις και για τους υποθηκοφύλακες και για
τους συµβολαιογράφους και για τους δικηγόρους, αλλά και για
τους µηχανικούς. Θα προβλέπεται µέχρι και αφαίρεση της
αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος, ώστε να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες ότι επιτέλους θα εφαρµοστεί η νοµοθεσία.
Τα πρόστιµα που θα επιβάλλονται θα κατατίθενται σε ειδικό
κωδικό για την ενίσχυση του «πράσινου ταµείου» και θα αποδίδονται, µέσα στα πλαίσια της δηµοσιονοµικής αυτής στρατηγικής, στους δήµους, στη διοικητική περιφέρεια των οποίων
βρίσκονται τα µη νόµιµα κτίσµατα και θα διατίθενται για την εξισορρόπηση του ελλείµµατος γης, την αύξηση των κοινόχρηστων
χώρων, αλλά και την εκτέλεση των κατεδαφίσεων.
Αξιότιµε, κύριε Υπουργέ, εκλέγοµαι στην περιοχή του Νοµού
Βοιωτίας. Πρόκειται για έναν πολύπαθο νοµό, ο οποίος βρίθει,
δυστυχώς, αυθαιρέτων. Στην περιοχή Δηλεσίου, Οινοφύτων και
Σχηµαταρίου εκτείνεται µία τεράστια έκταση δεκαπέντε χιλιάδων
στρεµµάτων, όπου έχει ανεγερθεί ένα πλήθος αυθαιρέτων κτισµάτων. Πράγµατι, µε το παρόν νοµοσχέδιο αυτοί οι πολίτες θα
ωφεληθούν. Πλην, όµως, η οποιαδήποτε ωφέλεια θα πρέπει να
επιβληθεί από την πολιτεία και να προκύψει στους πολίτες µε κριτήρια που θα έχουν, όµως, και αξιολόγηση κοινωνικής αλληλεγγύης.
Τι θέλω να πω εγώ επ’ αυτού: Ειδικά στις περιοχές του Δηλεσίου, του Αγίου Βασιλείου –που υπάγονται στο Καπαρέλλι, περιοχές, δηλαδή, του Δήµου Θηβαίων- και της Αλυκής –επίσης του
Δήµου Θηβαίων- που είναι παραθαλάσσιες περιοχές, όλες σχεδόν οι κατασκευές ή τουλάχιστον η πλειονότητά τους, είναι φτωχικές. Έχουν γίνει από βιοπαλαιστές, οι περισσότερες µε
πλίνθους και µε σκέπαστρα ελενίτ. Πράγµατι, υπάρχει µία φτωχολογιά που προσπαθεί να φέρει τα παιδιά να κάνουν µπάνιο και
να χαρούν τις απολαύσεις του ήλιου και της θάλασσας.
Αυτήν τη στιγµή έχουµε ένα εκκαθαριστικό Φύλλο Καταγραφής Αυθαίρετης Κατασκευής και Υπολογισµού Ενιαίου Ειδικού
Προστίµου όπου, δυστυχώς, υπάρχει µία οριζόντια ρύθµιση,
διότι πουθενά δεν υπάρχει το αντίστοιχο τετραγωνάκι για τη µορφολογία της κατασκευής.
Βεβαίως, υπάρχει ρύθµιση, η οποία περιλαµβάνεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 24, ότι τα παραστατικά εξόφλησης του
ειδικού προστίµου προσκοµίζονται στην πολεοδοµική υπηρεσία
και θα ελέγχεται από επιτροπή που συστήνεται µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης που θα κρίνει τη
δυνατότητα υπαγωγής, εάν πρόκειται για πρόχειρη κατασκευή
κοκ. Τι κάνουµε όµως; Με αυτή τη διάταξη τους υποχρεώνουµε
να πληρώσουν τα πρόστιµα της ειδικής κατασκευής και από εκεί
και πέρα να κρίνουµε εάν καλώς πλήρωσαν ή όχι.
Πιστεύω λοιπόν –και εκφράζω και την ευχή- αυτή η διάταξη να
τροποποιηθεί ή τουλάχιστον να επέλθει νοµοτεχνική βελτίωση,
ώστε αυτή η ρύθµιση, δηλαδή του ελέγχου από την επιτροπή
σχετικά µε τις κατασκευές, να γίνεται πριν τους υποχρεώσουµε
να πληρώσουν το ενιαίο ειδικό πρόστιµο.
Εποµένως, σε αυτό εδώ το έντυπο το οποίο έχουµε και που
είναι το Φύλλο Καταγραφής Αυθαίρετης Κατασκευής πιστεύω –
κι έχω την εκτίµηση και τη βεβαία πεποίθηση εν όψει της µορφής
αυτών των κτισµάτων- ότι θα πρέπει να µπει τετραγωνάκι που να
περιγράφεται η µορφολογία του κτίσµατος και να επισυνάπτεται
σχετική φωτογραφία από το κτίσµα βεβαιωµένη από δηµόσια
υπηρεσία.
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Με τον τρόπο αυτό, βεβαίως, θα µπορούν πράγµατι µε κριτήρια κοινωνικής αλληλεγγύης να επιβληθούν τα ειδικά πρόστιµα,
αλλά σε εκείνες τις οικοδοµές που πρέπει, ώστε να µην υπάρχει
εξίσωση της καλύβας, µε την πολυτελή έπαυλη.
Επίσης, το γεγονός του ΙΚΑ, των ασφαλιστικών εισφορών. Ναι
µεν υπάρχει η τροπολογία αυτή, την οποία και εγώ διάβασα, ότι
θα υπολογίζονται οι εισφορές από το ενιαίο πρόστιµο που θα
υπολογίζεται στο 15%, αλλά πιστεύω ότι και πάλι δεν θα µπορεί
να αντεπεξέλθει σ’ αυτό, γιατί αντίστοιχα αυξάνει το πρόστιµο
αυτό, το 15%, και θα ήταν προτιµότερο πάλι για λόγους κοινωνικούς, τουλάχιστον, να επιβληθεί ένα άπαξ ποσό υπέρ των ασφαλιστικών φορέων.
Επίσης, στο θέµα της αύξησης των δόσεων σε τριάντα έξι, νοµίζω ότι αυτό θα ζητηθεί και από άλλους συναδέλφους, όπως
επίσης και οι τιµές ζώνης εκεί όπου δεν υπάρχουν αντικειµενικοί
προσδιορισµοί. Στο Δήλεσι ειδικώς είναι όλη σχεδόν βιοµηχανική
περιοχή µέχρι τις αρχές του Δηλεσίου. Υπάρχουν αντικειµενικές
αξίες, οι οποίες φτάνουν σε όριο βιοµηχανικών οικοπέδων. Αυτό,
λοιπόν, θα πρέπει να το προσέξουµε, ώστε να υπάρχει, πράγµατι,
µια κανονική τιµή και για τα φτωχικά αυτά αγροκτήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιχειρείται µέσω του παρόντος
νοµοσχεδίου µια σηµαντική παρέµβαση σχετικά µε το δυσεπίλυτο αυτό θέµα, που αφορά µεν πολίτες που έχουν αυθαιρετήσει, αλλά και πολίτες που δεν έχουν αυθαιρετήσει και θέλουν να
δουν να εφαρµόζεται ο νόµος από την πολιτεία.
Αυτό, όµως, θα πρέπει να γίνει και µε κριτήρια κοινωνικής αλληλεγγύης γι’ αυτό το λόγο και επειδή σ’ αυτό στοχεύει το παρόν
νοµοσχέδιο σας, καλώ να το υπερψηφίσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη, Βουλευτή Βοιωτίας του
ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής
του Νοµού Χίου της Νέας Δηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Γιατί θα διακόψουµε, κουραστήκαµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχουµε ανακοινώσει, κύριε Ιωαννίδη ότι στις 16:00 µε 18:00 θα γίνει διακοπή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το νοµοσχέδιο άρχισε
στις 13:00 η ώρα. Κουραστήκανε; Υπερκόπωση έπαθαν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Είναι άλλη συνεδρίαση το βράδυ και δεν µπορεί να πάµε συνεχόµενα, κύριε Ιωαννίδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ακόµα δεν αρχίσαµε και κάνουµε διακοπή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το έχουµε ανακοινώσει ήδη, κύριε Ιωαννίδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Εγώ έχω να προλάβω την πτήση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Να γίνει µια εξαίρεση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο κύριος Ιωαννίδης,
µπορεί να αλλάξει µε ένα Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Με ποιον να αλλάξω;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Νοµίζω ότι το Προεδρείο µπορεί να
πάρει αυτήν την πρωτοβουλία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Ιωαννίδη, θα
σας διευκολύνουµε. Είναι σίγουρο. Δεν θα χάσετε το αεροπλάνο,
θα µιλήσετε.
Κύριε Μουσουρούλη, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σήµερα
διεκπεραιώνουµε βιαστικά δύο δεσµευτικές διαδικασίες που
προέκυψαν από την περιπέτεια στην οποία µπήκε η χώρα τα τελευταία δύο έτη.
Η πρώτη, δηλαδή η απλούστευση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίαςπροβλέπεται στην τέταρτη επικαιροποίηση του µνηµονίου.
Η δεύτερη, η ρύθµιση των αυθαιρέτων, προβλέπεται στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. Ο στόχος είναι σωστός, η αφετηρία,
όµως, δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο γίνονται αυτές οι ρυθµίσεις
είναι λάθος. Ο καθαρά εισπρακτικός, για παράδειγµα, στην περίπτωση των αυθαιρέτων.
Επίσης, το όχηµα, δηλαδή η δηµόσια διοίκηση και τα µέσα που
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διαθέτει, είναι ακατάλληλο για να υποστηρίξει τις ρυθµίσεις.
Εάν για παράδειγµα κύριε Υπουργέ, γνωρίζαµε εκ των προτέρων µε δασικούς χάρτες, ή ακόµα και µε αρχαιολογικούς χάρτες,
το χαρακτήρα µιας περιοχής, ή ακόµα αν είχαν εκ των προτέρων
διατυπωθεί ειδικότεροι όροι και περιορισµοί, δηλαδή αν είχαν τυποποιηθεί όλες οι διαδικασίες δεν θα χρειαζόταν η γνώµη της
Αρχαιολογικής υπηρεσίας ή της Δασικής υπηρεσίας.
Θα πω δύο λόγια για τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων (ΑΕΠΟ). Λέτε ότι µπορεί να τεθούν πρόσθετοι όροι αν διαπιστωθούν κατόπιν ελέγχου πρόσθετα προβλήµατα. Σωστό, αλλά
πρέπει να υπάρχει και ποινή. Και συγκεκριµένη ποινή δεν υπάρχει
αν µετά από έλεγχο διαπιστωθούν προβλήµατα, που ανατρέπουν
την όλη διαδικασία της ΑΕΠΟ. Επίσης, αν στις γνωµοδοτήσεις
υπάρχουν αντιφάσεις ή αν δεν έχουν διαβιβαστεί οι γνωµοδοτήσεις, τόττε εµπλέκεται το Συµβούλιο Περιβάλλοντος για έκφραση γνώµης.
Πείτε µου σας παρακαλώ: δεν θα δηµιουργείται έτσι κίνδυνος
µεταβίβασης της ευθύνης; Δηλαδή, να κάνουν κράτει οι φορείς
στην έκφραση γνώµης ή να την διατυπώσουν µε προχειρότητα
προκειµένου να µεταθέσουν την ευθύνη στο Συµβούλιο;
Ένα ακόµα σχόλιο που θέλω να κάνω, αφορά την ανανέωση
της ΑΕΠΟ. Η ανανέωση αυτή, προβλέπεται να γίνεται δύο µήνες
πριν από τη λήξη της µε πέντε συν εικοσιπέντε, αν θυµάµαι καλά,
δηλαδή τριάντα µέρες προθεσµία για την έκδοση νέας αλλά
µέχρι να εκδοθεί η νέα ΑΕΠΟ ισχύει η υφιστάµενη. Αυτό δεν θα
προκαλέσει εφησυχασµό; Γιατί να τρέξει κάποιος για την έκδοση
νέας, εφόσον ισχύει η προηγούµενη; Δείτε το.
Προχωρώ. Περιοχές «NATURA»: Αν δεν υπάρχουν ειδικότεροι
όροι στα προεδρικά διατάγµατα για τα έργα Β’ κατηγορίας, θα
γίνεται –σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο- µια ειδική οικολογική αξιολόγη από την Περιφέρεια. Τι θα πει «ειδική οικολογική αξιολόγηση»; Μήπως θα το εξειδικεύσετε µε µια Κοινή Υπουργική
Απόφαση; Και κάτι ακόµη, έχουν οι υπηρεσίες τη δυνατότητα, τη
γνώση να προβούν σε αυτή την ειδική οικολογική αξιολόγηση; Η
ασάφεια ενέχει κίνδυνο αυθαιρεσιών από αυτούς που θα αξιολογήσουν;
Ένα άλλο θέµα αφορά στη διαχείριση στερεών αποβλήτων.
Σωστά καταργείτε όλες τις εγκρίσεις και τις άδειες και προβαίνετε στην αντικατάστασή τους από την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα έργα κατηγορίας Α’ και από τις
πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις για τα έργα κατηγορίας
Β’. Ίσως να είναι σκόπιµο επίσης µε µια Κοινή Υπουργική Απόφαση να ενσωµατώνονται και άλλες διοικητικές πράξεις στην
ΑΕΠΟ –δεν το ξέρω- γιατί έτσι δεν µειώνονται οι διοικητικοί χρόνοι. Όµως πάνω από όλα, δεν αποτρέπετε τις περιπτώσεις αυθαιρεσιών, όπως αυτά τα αίσχη που ακούσαµε σήµερα στο
ραδιόφωνο για Δηµάρχους –δεν ξέρω, αν είναι αλήθεια, κρατώ
µια επιφύλαξη- οι οποίοι παίρνουν µίζες για να επιτρέψουν την
ανάµιξη επικίνδυνων αποβλήτων µε κλασικά στερεά απόβλητα.
Τέτοιου είδους απλουστεύσεις κάθε άλλο παρά απαγορεύουν ή
δηµιουργούν φραγµούς σε αυθαιρεσίες των αιρετών.
Έρχοµαι τώρα στις δοµές. Δηµιουργείτε ένα Κεντρικό Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, το ΚΕΣΠΑ. Δηµιουργείτε Περιφερειακό Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, το
ΠΕΣΠΑ, ένα σε κάθε αποκεντρωµένη διοίκηση. Δηµιουργείτε και
µια Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ), στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Νέες δοµές, κύριοι συνάδελφοι, ίσον νέα γραφειοκρατία. Το
ΚΕΣΠΑ, για παράδειγµα, είναι άχρηστο. Τι ακριβώς θα κάνει; Θεσµοθετείτε δηλαδή µια συνάντηση διευθυντών του ΥΠΕΚΑ, , µε
εκπροσώπους των άλλων συναρµόδιων Υπουργείων υπό το Γενικό Γραµµατέα. Γιατί δεν προβλέπετε µια διοικητική υπηρεσιακή
διαδικασία, η οποία να καταλήγει στην υπογραφή του Γενικού
Γραµµατέα; Τα όργανα αυτά είναι, κατά τη γνώµη µου, άχρηστα.
Ίσως όχι η ΔΙΠΑ.
Και κάτι ακόµη. Όπως σε κάθε νοµοσχέδιο ΠΑΣΟΚ υπάρχει και
µια ανεξάρτητη αρχή ή ένας συνήγορος ή ένα µητρώο, έτσι και
εδώ. Μόνο που εδώ τα µητρώα είναι πολλά.
Πρώτον: Μήτρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σύνταξης ΑΕΠΟ. Πρόκειται για ιδιώτες µηχανικούς, οι οποίοι εµµέσως θα ασκούν και τις
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δραστηριότητες της υπηρεσίας. Δηλαδή εκχωρούµε σε έναν
ιδιώτη να ετοιµάσει σχέδιο απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων. Δεν έχω αντίρρηση για την εξωτερίκευση, αλλά ειδικά στο
θέµα του περιβάλλοντος θα πρέπει να µπουν κάποιοι περιορισµοί.
Δεύτερον: Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο Πληροφοριών για Διαδικασία της ΑΕΠΟ και Προτύπων Περιβαλλοντικών
δεσµεύσεων. Τι είναι στην ουσία αυτό το βαρύγδουπο Μητρώο;
Είναι η θεσµοθέτηση της ιστοσελίδα του Υπουργείου σας. Αφού
όλες οι αποφάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα, προς τι το «ηλεκτρονικό µητρώο»;
Τρίτον: Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών για Περιβαλλοντικές Επιθερωτήσεις. Οι υφιστάµενες επιθεωρήσεις περιβάλλοντος δεν αρκούν; Και έρχονται και οι ελεγκτές δόµησης µε το νέο
νοµοσχέδιο, µε τα σχετικά Μητρώα.
Αναφέρω επίσης τα Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, τα ΚΕΠΠΕ στις Περιφέρειες, που και το προσωπικό δεν
έχουν, αλλά και να το έχουν είναι δύσκολο να επιµορφωθεί στο
αντικείµενο.
Κύριε Υπουργέ, ο έλεγχος έχει σηµασία εάν είναι ποιοτικός.
Αν γίνεται συστηµατικά, ορθά αν αξιολογούνται τα ευρήµατά του
και τέλος αν προβλέπει αυστηρό σύστηµα ποινών. Ο έλεγχος θα
πρέπει επίσης, να είναι διακριτός σε σχέση µε την υπηρεσία που
αδειοδοτεί. Δυστυχώς µε το νοµοσχέδιο αυτό δηµιουργείτε ένα
συνονθύλευµα ελεγκτικών µηχανισµών που σίγουρα δεν υπακούει στις αρχές αυτές.
Θα κλείσω την παρέµβασή µου µε τα αυθαίρετα. Πρόκειται για
ένα ορατό σύµπτωµα της ελληνικής παθογένειας που γενικεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια, επειδή δόθηκε έµφαση στην νοµιµοποίηση και όχι στην καταστολή µέσω των ελέγχων. Έτσι
δηµιουργήθηκαν γενιές αυθαιρέτων και νόµων, αλλά και αυθαιρετούντων: µηχανικών, εργοληπτών που δεν ακουµπάµε καθόλου. Και όλα αυτά γιατί αυθαίρετη είναι η ίδια η δηµόσια
διοίκηση, όπως αυθαίρετοι είµαστε και εµείς οι πολίτες, οι οποίοι
λειτουργούµε κατά την δική µας κρίση. Τι σηµαίνει «κατά την δική
µας κρίση»; Σηµαίνει έξω από κανόνες.
Κύριε Υπουργέ, χωρίς απλούστευση, και γνώση της νοµοθεσίας, χωρίς σχεδιασµό χρήσεων γης, χωρίς απλουστευµένη και
άµεσα εφαρµοστέα πολεοδόµηση, χωρίς Κτηµατολόγιο, Δασολόγιο και έλεγχο δεν πρόκειται να κάνουµε τίποτα απολύτως.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε το
Βουλευτή Χίου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη.
Ευχαριστούµε και τον κ. Γείτονα που δέχεται να προηγηθεί ο
κ. Ιωαννίδης.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης Ιωαννίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και τον κ. Γείτονα για την εξυπηρέτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός αναµφισβήτητο
ότι η επί δεκαετίες ασταµάτητη αυθαίρετη δόµηση έχει συσσωρεύσει στη χώρα πολλά προβλήµατα που µας βασανίζουν όλους,
προβλήµατα πρωτίστως περιβαλλοντικής υποβάθµισης, αλλά και
προβλήµατα κοινωνικά και οικονοµικά.
Εµείς στη Νέα Δηµοκρατία πιστεύουµε ότι πρέπει να δοθεί οριστική λύση στη µεγαλύτερη ίσως εκκρεµότητα που υπάρχει, να
δοθούν ξεκάθαρες εξηγήσεις για το µελλοντικό καθεστώς των
όποιων ρυθµίσεων, αλλά και να αισθανθούν επιτέλους, οι πολίτες
ότι υπάρχει κράτος δικαίου στο συγκεκριµένο θέµα.
Για το λόγο αυτό θέσαµε το ζήτηµα των αυθαιρέτων µε το πρόγραµµα «ΖΑΠΠΕΙΟ 2» που ανέπτυξε ο Πρόεδρός µας ο Αντώνης
Σαµαράς. Η εξαγγελία εκείνη για τη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων ήταν απολύτως ρεαλιστική και µέσα στο πλαίσιο τόσο του
άρθρου 24 του Συντάγµατος για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και της νοµολογίας του Συµβουλίου της Επικρατείας
ως προς την ερµηνεία αυτού του άρθρου. Προτείναµε, λοιπόν,
µια οριστική λύση που αυξάνει το προς φορολόγηση κεφάλαιο
και αποκλείει κάθε δυνατότητα συνέχισης της αυθαιρεσίας.
Βέβαια, τότε η Κυβέρνηση αγνόησε τις σοβαρές εκείνες προ-
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τάσεις µας. Σήµερα, όµως, συµφωνεί µε τη θέση µας και φέρνει
άρον-άρον µια νοµοθετική ρύθµιση µε προφανή κύριο σκοπό την
είσπραξη παραβόλων και προστίµων. Λείπει η διάθεση της ουσιαστικής αντιµετώπισης του χρόνιου αυτού προβλήµατος και οι
σε βάθος παρεµβάσεις και προκρίνεται πάλι η µέθοδος των πρόχειρων ρυθµίσεων.
Πιστεύω ότι ταυτόχρονα θα έπρεπε να φέρετε προς ψήφιση
νέα χωροταξική νοµοθεσία που θα περιλαµβάνει µέτρα για την
αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, τις απαραίτητες
αλλαγές στο Γενικό Πολεοδοµικό Κανονισµό και στη λειτουργία
των πολεοδοµιών και να προωθεί τις διαδικασίες ένταξης γης σε
σχέδια πόλεων όπου αυτό χρειάζεται. Γιατί η έλλειψη ξεκάθαρων
κανόνων για τη χρήση γης ήταν η κύρια αιτία της αυθαίρετης δόµησης και η παράλειψη να τους θεσµοθετήσετε αφήνει παράθυρα για νέες γενιές αυθαιρέτων. Πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί
τέλος σε κάθε δυνατότητα πολεοδοµικής αυθαιρεσίας στο µέλλον.
Βέβαια εντός προθεσµίας, όπως είπατε –και παίρνει το νοµοσχέδιο είκοσι ετών- από τη ψήφιση του νοµοσχεδίου πρέπει να
ολοκληρωθεί ο πολεοδοµικός σχεδιασµός σε όλους τους δήµους που δηλώνονται αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις. Αυτό
είναι πολύ βασικό, ώστε να γλιτώσουµε από τη συνέχεια αυτών
των καταστάσεων.
Ακολούθως θα ήθελα να αναφερθώ σε µερικά θέµατα του σχεδίου νόµου.
Στο άρθρο 24 εκτιµώ ότι ο προβλεπόµενος για τις αυθαίρετες
κατασκευές µακροσκοπικός οπτικός έλεγχος που θα διενεργείται από µηχανικό για τον εντοπισµό εµφανών βλαβών δεν είναι
επαρκής για να αποκαλύψει την επικινδυνότητα ενός κτίσµατος
και µάλιστα αυθαιρέτου. Πρέπει να βρεθεί άλλη προσιτή µέθοδος –όχι βέβαια, ή άκρως δαπανηρή εκπόνηση µελέτης στατικής
επάρκειας, ίσως µε τη συνεργασία του Τεχνικού Επιµελητηρίουκαι η συγκεκριµένη διάταξη να επαναδιατυπωθεί.
Όσον αφορά το ζήτηµα της αναστολής στην επιβολή κυρώσεων, εκτιµώ ότι τα τριάντα χρόνια για τα αυθαίρετα εν σχέσει
µε τα σαράντα χρόνια που ισχύουν βάσει του προηγούµενου νοµοσχεδίου για τους ηµιυπαίθριους χώρους, µπορεί να αποθαρρύνουν πολλούς από το να υπαχθούν στη ρύθµιση. Υπάρχει
βέβαια, το Συµβούλιο της Επικρατείας. Πιστεύω ότι αν θα ισχύει
για σαράντα χρόνια, όπως ισχύει και για τους ηµιυπαίθριους, το
Συµβούλιο της Επικρατείας θα το περάσει. Ίσως, λοιπόν, το νοµοσχέδιο πρέπει σε αυτό το σηµείο να τροποποιηθεί παρότι στο
άρθρο 26 προβλέπονται κάποιοι όροι παράτασης.
Θέλω να επισηµάνω, επίσης, ότι στην περίπτωση της εφάπαξ
καταβολής παρέχεται έκπτωση 20%. Θα µπορούσατε να αυξήσετε αυτήν την έκπτωση ώστε να προσπαθούν να πληρώσουν
όλοι εφάπαξ. Θα µπορούσατε, επίσης, να δώσετε τη δυνατότητα
χρονικής αύξησης σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν δύνανται τόσο πολύ γρήγορα να αποπληρώσουν αυτά, τα οποία
χρωστούν. Προτείνω –επειδή κρίνεται δίκαιο- ένα ποσοστό επί
των καταβαλλοµένων παραβόλων νοµιµοποίησης να αποδοθεί
στο ΙΚΑ, ώστε να καλυφθούν έστω µερικώς οι απώλειες σε εισφορές.
Στο άρθρο 25 τα µέτρα πολεοδοµικής εξισορρόπησης για την
αποκατάσταση της προκαλούµενης βλάβης στο περιβάλλον, στα
οποία αναφέρεται και η έκθεση της Διεύθυνσης Επιστηµονικών
Μελετών της Βουλής πρέπει να είναι συγκεκριµένα και περισσότερο σαφή και να προβλέπεται σχετική προθεσµία για την εφαρµογή τους ανά ΟΤΑ.
Στο παράρτηµα 2 του νοµοσχεδίου είναι θετικό ότι έχει περιληφθεί ο κοινωνικός συντελεστής, κάποια µέριµνα δηλαδή για
περιορισµό των προστίµων για ΑΜΕΑ κτλ. Ίσως υπάρχει δυνατότητα για διεύρυνση που να περιλαµβάνει και άλλες πραγµατικά
ευπαθείς κοινωνικά οµάδες, όπως οι υπερπολύτεκνοι, τουλάχιστον στις περιπτώσεις µοναδικής κατοικίας ή πολύ χαµηλού εισοδήµατος.
Είναι θετικό το ότι η Κυβέρνηση αποφάσισε να υιοθετήσει τη
θέση την οποία είχαµε προτείνει για το ζήτηµα της αυθαίρετης
δόµησης. Θετικό είναι, επίσης, ότι ο Υπουργός ενσωµάτωσε αρκετές παρατηρήσεις που έγιναν στην αρµόδια επιτροπή. Αυτό
είναι το πνεύµα του διαλόγου και έτσι βελτιώνονται τα νοµοσχέ-
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δια.
Παρά το ότι του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου έπρεπε να προηγηθούν άλλου είδους ρυθµίσεις, όπως ανέφερα παραπάνω, εν
τούτοις παρουσιάζει πολλά σηµεία µε τα οποία συµφωνούµε. Γι’
αυτό το λόγο είµαστε θετικοί στο να το ψηφίσουµε επί της
αρχής.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ιωάννη Ιωαννίδη, Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας.
Προηγουµένως, έπρεπε να ευχαριστήσω και τον κ. Κεγκέρογλου, τον κ. Πλεύρη, τον κ. Στρατάκη και την κ. Τζάκρη για την
καλοσύνη που είχαν και αυτοί να επιβαρυνθούν, αλλά µόνο για
ένα εξάλεπτο απ’ ό,τι είδατε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντίνος Γείτονας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ορθώς αποκαταστήσατε τα πράγµατα, κύριε Πρόεδρε, γιατί
από την ώρα που ο κ. Ιωαννίδης δεν ήταν αµέσως µετά από
εµένα έπρεπε να ερωτηθούν και οι Βουλευτές, οι οποίοι προηγούντο. Τελείωσε, όµως, το θέµα και όλα είναι καλά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο ουσιαστικά
ρυθµίζονται δύο θέµατα: Το θέµα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και το θέµα των αυθαιρέτων. Αυτά είναι δυο θέµατα που
έχουν ιδιαίτερη σχέση µε τη σηµερινή οικονοµική συγκυρία.
Πρώτον, όσον αφορά τα θέµατα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ο εκσυγχρονισµός, η επικαιροποίηση και η απλούστευση του νοµικού πλαισίου για την αδειοδότηση γενικότερα
και ειδικότερα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς επίσης, και τα θέµατα χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού
είναι κλειδιά σε µια προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων και
βελτίωσης του επενδυτικού κλίµατος.
Σε αυτήν την περίοδο η προσέλκυση επενδύσεων είναι πρώτη
προτεραιότητα στην επιδίωξη που έχει η χώρα για την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής µηχανής -που ξεχνούν οι πολίτες ότι είχε
σβήσει πριν το µνηµόνιο,επί Νέας Δηµοκρατίας, δύο χρόνια πριν
είχαµε αρνητικούς ρυθµούς στην αύξηση του ΑΕΠ- και γενικότερα για την αναθέρµανση της οικονοµίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή προς την κατεύθυνση βελτίωσης του
επενδυτικού κλίµατος, είναι αναγκαίο να άρουµε κάθε διοικητικό
ή γραφειοκρατικό εµπόδιο.
Με τις ρυθµίσεις του κεφαλαίου αυτού αναµορφώνεται το
ισχύον πλαίσιο: ο νόµος κατά βάση 1650/1986 που είχα την τιµή
εγώ τότε µε τον Βαγγέλη τον Κουλουµπή να εισηγηθούµε σε
αυτή τη Βουλή. Κράτησε αυτός ο νόµος γερά, τροποποιήθηκε
ελαφρά στο µεταξύ και τώρα ουσιαστικά βελτιώνεται, επικαιροποιείται µε µια σειρά αλλαγών που σκοπεύουν στη µείωση της
γραφειοκρατίας, στην απλούστευση των διαδικασιών και τη σύντµηση του χρόνου της αδειοδότησης. Παραδείγµατος χάριν, γίνεται περιορισµός των έργων και των δραστηριοτήτων που
χρειάζονται αδειοδότηση, γίνεται νέα κατηγοριοποίηση, όπως
και κατάργηση συνυπογραφών και αλληλοεπικαλύψεων στις
αδειδοτήσεις. Αυτά είναι θετικά. Αυτή είναι η µια πλευρά.
Η δε, άλλη πλευρά που από το Βήµα αυτό δεν τονίστηκε πολύ
–και στην οποία εγώ συµφωνώ- είναι η ενίσχυση και η συστηµατοποίηση των ελέγχων.
Πραγµατικά µε αυτές τις ρυθµίσεις έχουµε θα έλεγα, µία µεταφορά του βάρους ελέγχου από το ex ante, από τον προηγούµενο στο επόµενο, δηλαδή, ουσιαστικά στο ex post, στη
µετάθεση του βάρους της εποπτείας και ελέγχου µε άλλα λόγια,
στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Όχι µόνο έλεγχοι στην
αδειοδότηση, αλλά και στο τι γίνεται στη συνέχεια.
Οι διατάξεις, γενικά, κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Βελτιώθηκαν όπως ειπώθηκε προηγουµένως και από την πλευρά της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µε διάλογο, θα συµβάλλουν σίγουρα στην καλύτερη ποιότητα των µελετών και δηµιουργούν
υπεραξία για την προστασία του περιβάλλοντος.
Δύο µόνο επί της αρχής επισηµάνσεις. Θα πούµε περισσότερα στα άρθρα. Πρώτον, η νέα κατηγοριοποίηση µε στόχο την
αποσυµφόρηση, θα πρέπει τουλάχιστον όσον αφορά την κατη-

16143

γορία των έργων β’, κύριε Υπουργέ, να είναι πλήρως τεκµηριωµένη. Είναι θετικό ότι ο Υπουργός δεσµεύτηκε στην Επιτροπή ότι
αυτό θα γίνει µετά από διάλογο και µάλιστα µετά από συζήτηση
στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Προβλέπεται γι’ αυτό, ένα µήνα.
Νοµίζω δεν φτάνει αυτός ο χρόνος, εκτός και αν το άλλαξε, δεν
το είδα, σήµερα. Οπωσδήποτε, όπως επισηµαίνεται και στην Έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής, είναι σκόπιµο να διευκρινιστεί πλήρως ο όρος «τοπικές και µη σηµαντικές επιπτώσεις» και
για την ουσία του πράγµατος, αλλά και για να µην έχουµε προβλήµατα µε τις κοινοτικές οδηγίες.
Η δεύτερη επισήµανση έχει σχέση µε την πρόβλεψη για δυνατότητα αξιολόγησης της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από σώµα πιστοποιηµένων αξιολογητών ιδιωτών, επικουρικά φυσικά των αρµοδίων υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16.
Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων από περιβαλλοντικούς ιδιώτες ελεγκτές, είναι
το άρθρο 20. Δεν έχω αντίρρηση εγώ, αλλά σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει -λέω προς την Κυβέρνηση- να υπάρξουν
επαρκή εχέγγυα για την αντικειµενική αξιολόγηση και πιστοποίηση αυτών των αξιολογητών και των ελεγκτών, για τα προσόντα
για την επάρκειά τους. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτηµα. Σ’ αυτά
θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, έτσι ώστε να µη δηµιουργήσουµε νέους πόλους αδιαφάνειας και συναλλαγής.
Έρχοµαι στο υπόλοιπο του χρόνου που έχω στο δεύτερο κεφάλαιο, που αφορά στη ρύθµιση των αυθαιρέτων. Είναι µια
αµαρτωλή υπόθεση η αυθαίρετη δόµηση. Ταλανίζει την ελληνική
κοινωνία, αλλά και την πολιτική, πολλά χρόνια. Πολύ περιπεπλεγµένο ζήτηµα, που παρά όλες τις προσπάθειες που έγιναν διαχρονικά, µε αποκορύφωση το ν.1337/83, το νόµο Τρίτση, όπως
συµπληρώθηκε µετά και µε τον ν.1512/85, ήµουν τότε και εγώ
στο Υπουργείο Υφυπουργός, και την επιχείρηση πολεοδοµικής
ανασυγκρότησης, ουσιαστικά δεν λύθηκε το θέµα όπως περιµέναµε.
Το παρόν νοµοσχέδιο επιχειρεί τώρα µία ρεαλιστική προσέγγιση, που υπαγορεύεται για µένα από δύο πλευρές. Η µια είναι
η κοινωνική πίεση και η άλλη οι δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες.
Και δεν θέλω να κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας. «Δει δη
χρηµάτων» και άνευ της ανάγκης αυτών, µάλλον τίποτε δεν θα
εγένετο και για τους ηµιυπαιθρίους και για τα αυθαίρετα. Ασφαλώς στη ρύθµιση και για λόγους συνταγµατικούς συνεκτιµάται η
περιβαλλοντική διάσταση. Επιχειρείται η χάραξη µίας «κόκκινης
γραµµής» για το µέλλον και προβλέπονται αντισταθµιστικά µέτρα
για την εξισορρόπηση της απαξίας που δηµιουργεί η διατήρηση
των αυθαιρέτων. Η ύπαρξη και διατήρηση των αυθαιρέτων, δηµιουργεί απαξία στο περιβάλλον. Έτσι τα πρόστιµα –και σωστάδιατίθενται ιδίως γι’ αυτόν τον σκοπό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, κύριε Υπουργέ, είναι ανάγκη να προσέξουµε το εξής:
Καλώς πάτε τα πρόστιµα στο πράσινο ταµείο και για αντισταθµιστικά του περιβάλλοντος. Όµως θα πρέπει να πάνε σε πραγµατικές δράσεις και έργα προστασίας του περιβάλλοντος. Γιατί
έχουµε το προηγούµενο του ΕΤΕΡΠΣ, το οποίο µε την χρηµατοδότηση κατασκευής «καµπαναριών και κρηνών», όχι µόνο δεν συνέβαλε ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά
δηµιούργησε και αναπαρήγε πελατειακές σχέσεις σε τοπικό επίπεδο.
Έγιναν βελτιώσεις και µε τις σηµερινές τροποποιήσεις και διευκρινίστηκαν ορισµένα ζητήµατα, όπως µε το άρθρο 24 για το
χρονικό διάστηµα διατήρησης των αυθαιρέτων. Θα πούµε περισσότερα στα άρθρα.
Το µόνο που θέλω από τώρα να επισηµάνω επί της αρχής
κύριε Υπουργέ, είναι ότι πρέπει να αποφύγουµε το φαινόµενο
των ψευδών δηλώσεων. Διότι θα παρουσιαστεί, δεν υπάρχει καµµιά αµφιβολία. Θα υπάρξουν ψευδείς δηλώσεις για δύο λόγους.
Ο ένας είναι για να αποφύγουν πρόστιµα, ο άλλος είναι για να
καλύψουν ενδεχοµένως µελλοντικές αυθαιρεσίες. Στο άρθρο 27
και στην παράγραφο 3, προβλέπονται ορισµένες κυρώσεις. Εγώ
θα τολµούσα να πω ότι σ’ αυτήν την προκειµένη περίπτωση θα
έπρεπε να βάλουµε τη «ρήτρα µη διατήρησης» του αυθαιρέτου.
Ψευδή δήλωση; Μπαίνει το ακίνητο στα µη διατηρητέα, όπως
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εκείνα στα δάση, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ. Διαφορετικά, θα
έχουµε νέα πληγή µε ψευδείς δηλώσεις και θα µε θυµηθείτε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας, λέγοντας ότι οι ρυθµίσεις για τα αυθαίρετα τακτοποιούν ένα πρόβληµα, δεν το λύνουν. Πραγµατικά, «κόκκινη γραµµή» για την
αυθαιρεσία µπορεί να µπει µε την προώθηση και ολοκλήρωση
του πολεοδοµικού σχεδιασµού και των χρήσεων γης. Αυτό θα
είναι το µεγάλο ανάχωµα στην αυθαιρεσία και στην κατ’ επέκταση υποβάθµιση του περιβάλλοντος που θέλουµε όλοι να αποφύγουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Γείτονα, Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών.
Το λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, για επτά λεπτά, µε σεβασµό στο χρόνο, σας
παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
περιβαλλοντική διάσταση πρέπει να αποτελεί βασικό παράγοντα
της ανάπτυξης, ώστε αυτή να είναι βιώσιµη. Με βάση αυτή την
αρχή, ας δούµε τι ισχύει µέχρι τώρα στη χώρα µας.
Πράγµατι, είχαµε ένα αυστηρότατο σύστηµα περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, ακόµη και για µικρές επιχειρηµατικές δράσεις, µε
χαρακτηριστική γραφειοκρατία, φακέλους επί φακέλων και µεγάλο χρόνο ολοκλήρωσης, που φτάνει ακόµη και τα τέσσερα
χρόνια. Ενώ, λοιπόν, θα περίµενε κάποιος να έχουµε την απαραίτητη προστασία του περιβάλλοντος µε τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, το αποτέλεσµα είναι σε πολλές περιπτώσεις
πενιχρό. Η κατασπατάληση χρόνου και ο εγκλωβισµός του ανθρώπινου δυναµικού στη γραφειοκρατία, δεν αφήνει περιθώρια
δράσης για ουσιαστικό ελεγκτικό έργο και την ίδια ώρα απογοητεύει επενδυτές δηµιουργώντας αρνητικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Είναι γνωστές οι περιπτώσεις µεγάλων και µικρών
επενδύσεων, που ακυρώθηκαν λόγω του ασαφούς γραφειοκρατικού και αναποτελεσµατικού συστήµατος που ισχύει στη χώρα
µας.
Με τις αλλαγές που φέρνει το νοµοσχέδιο, µειώνεται δραστικά
ο χρόνος αδειοδότησης, τυποποιούνται οι περιβαλλοντικοί όροι
ανά κατηγορία, τίθενται δεσµευτικές προθεσµίες στις υπηρεσίες
και δίδεται ουσιαστικό βάρος στους ελέγχους και στην τήρηση
των ελέγχων. Με δύο λόγια, περνάµε πράγµατι επί της ουσίας,
γιατί ανάπτυξη και περιβάλλον, εκ των πραγµάτων, συγκρούονται.
Είναι γεγονός ότι κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα επιφέρει
διαταραχές στο περιβάλλον. Όµως, ανάπτυξη και περιβάλλον
υποχρεωτικά πηγαίνουν µαζί. Με τις καινοτοµίες που φέρνει το
νοµοσχέδιο, αυτός ο στόχος µπορεί να επιτευχθεί. Η αναπτυξιακή δραστηριότητα µπορεί να συµβαδίσει µε τη βιωσιµότητα
και την προστασία του περιβάλλοντος. Πώς; Με πρόληψη, ώστε
οι διαταραχές να µην µετατραπούν σε επιπτώσεις και αντιµετώπιση των επιπτώσεων όπου υπάρχουν, ώστε αυτές να µην καταστούν µη αντιστρεπτές. Και µόνο, αγαπητοί συνάδελφοι, µε την
ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων µε την καθιέρωση διαφάνειας και βέβαια µε
την περιβαλλοντική ταυτότητα του έργου ή της δράσης, µπορούµε να έχουµε σοβαρά αποτελέσµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περνάω στο δεύτερο κεφάλαιο
κάνοντας µία αναφορά ότι το θέµα των αυθαιρέτων απασχολεί
πολλά χρόνια την πολιτική ζωή του τόπου. Την τελευταία φορά
που συζητήθηκε σε αυτήν την Αίθουσα ήταν όταν η Νέα Δηµοκρατία είχε φέρει τη ρύθµιση για τα ξενοδοχεία. Επιµέναµε τότε,
γιατί µόνον λειτουργική τακτοποίηση για τα ξενοδοχεία; Ας εντάξουµε και τις κατοικίες και τις άλλες αυθαίρετες κατασκευές.
Υπήρξε πλήρης άρνηση. Ας µην λένε σήµερα, λοιπόν, ότι είναι
δική τους πρόταση.
Η αυθαίρετη δόµηση αποτελεί σοβαρό πρόβληµα που συντελεί στην περιβαλλοντική υποβάθµιση. Η πολιτεία τι πρέπει να
κάνει; Να αντιµετωπίσει και την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά και
να βάλει φραγµό για µία νέα γενιά αυθαιρέτων.
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Κάνοντας µία αναδροµή θα πρέπει να πούµε ότι οι κοινωνικές,
πιεστικές ανάγκες για απόκτηση κατοικίας, για στέγαση από τη
µία και η έλλειψη στοιχειώδους σχεδιασµού από την άλλη, είναι
οι βασικές αιτίες της αυθαίρετης δόµησης. Με δεδοµένη, λοιπόν,
αυτή τη συνευθύνη, τη συνενοχή θα έλεγα της πολιτείας, µαζί
και της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την αυθαίρετη δόµηση, η πολιτεία, η Βουλή οφείλει να δώσει σήµερα τη βέλτιστη λύση.
Ποια είναι η βέλτιστη λύση; Βιώσιµη τακτοποίηση των αυθαιρέτων και ταυτόχρονα ανάπλαση των περιοχών που έχουν συγκέντρωση αυθαιρέτων. Οι προϋποθέσεις εποµένως, υπό τις
παρούσες οικονοµικές συνθήκες για να επιτευχθεί ο στόχος
είναι: Πρώτον, ο καθορισµός των ειδικών προστίµων σε τέτοιο
ύψος που να αποτελεί κίνητρο κι όχι αντικίνητρο για την ένταξη
στη ρύθµιση. Να µπορούν να πληρώσουν τα χαµηλά εισοδήµατα
που κατά πλειοψηφία είναι ιδιοκτήτες αυτών των κατοικιών που
πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονοµική συγκυρία. Δεύτερον, τα
χρήµατα τα Πράσινου Ταµείου, όπως τόνισαν κι άλλοι συνάδελφοι, να αξιοποιηθούν για την περιβαλλοντική αποκατάσταση, την
ολοκλήρωση των σχεδίων πόλης και γενικότερα, του σχεδιασµού
για τη χρήση γης, να έχουµε επιτέλους χωροταξικά, ρυθµιστικά
και ΣΧΟΑΠ όπου απαιτούνται.
Έρχοµαι τώρα σε συγκεκριµένα ζητήµατα που πρέπει εξαρχής
από σήµερα να τεθούν, για να µελετηθούν από το Υπουργείο,
ούτως ώστε στη συζήτηση επί των άρθρων να έχουµε αποτέλεσµα. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί πρέπει να πω ότι κατατέθηκαν και
υπήρξε βελτίωση και στην επιτροπή αλλά και µε τις σηµερινές
τροποποιήσεις που κατέθεσε ο Υπουργός, υπήρξαν βελτιώσεις.
Όµως, πρέπει να γίνουν κι άλλες. Κι αν δεν γίνουν, οι συγκεκριµένες διατάξεις δεν µπορούν να ψηφιστούν τουλάχιστον µε
όρεξη. Θα πρέπει να το δει το Υπουργείο µέχρι την Τρίτη που θα
έχουµε τη συνεδρίαση, να µας φέρει τις προτάσεις προκειµένου
να αξιολογηθούν.
Υιοθετήθηκε η αντίληψη ότι θα πρέπει να υπάρχει ενιαία αντιµετώπιση των αυθαιρέτων εντός και εκτός σχεδίου όπως έλεγε
το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής. Μειώθηκε όµως ο χρόνος από σαράντα σε τριάντα. Αντί να πάµε σε σαράντα για όλα,
µειώθηκε στα τριάντα Γιατί; Ή θα πρέπει να είναι τα εβδοµήντα
που πρότεινε κάποιος συνάδελφος ή επ’ αόριστον ή εν πάση περιπτώσει, η τακτοποίηση και η αναστολή από την κατεδάφιση δεν
θα πρέπει να έχει να κάνει µε χρόνια. Εδώ όµως που είναι υποχρέωση της πολιτείας να βάλει µια αυτοδέσµευση και να πει
µέχρι πότε θα έχουµε αναρχία, την έβαλε πολύ µακριά, είκοσι
χρόνια. Όχι, κύριε Υπουργέ. Τα δέκα είναι πάρα πολλά. Θα πρέπει να µειωθούν αυτά τα είκοσι χρόνια σε δέκα για να υπάρξει
πολεοδοµικός σχεδιασµός.
Στον υπολογισµό του ειδικού προστίµου υπάρχει άνιση αντιµετώπιση για τα εντός και εκτός. Βάζοντας το πολύ 1,5 συντελεστή
µπορούµε να αποκαταστήσουµε αυτή την άνιση αντιµετώπιση.
Ένα άλλο ζήτηµα είναι: έχει ή δεν έχει άδεια; Και εδώ ο
Υπουργός άφησε να εννοηθεί στην επιτροπή ότι κατά 50% βλέπει
ένα λογικό ποσό να είναι πάνω όταν δεν υπάρχει άδεια για µια
ίδια κατασκευή ως προς την αυθαίρετη δόµηση. Αντί, λοιπόν, να
είναι 1 και 1,5 ο συντελεστής γι’ αυτά που δεν έχουν άδεια, είναι
1 και 2. Άρα, τα ίδια που µας εξέθεσε ο Υπουργός στην επιτροπή
αναιρούνται από αυτόν τον υψηλό συντελεστή.
Μειώθηκε ο συντελεστής στο 0,5 –και πολύ σωστά- για την
δεύτερη κατοικία. Ίσως πρέπει όµως να δούµε κι άλλες σηµαντικές παραµέτρους. Η παράµετρος παλαιότητα. Από το 1983 µέχρι
το 2003 δεν είναι αναλογικός ο συντελεστής. Πρέπει το 0,8 να
πάει στο 0,5 ή έστω στο 0,6, ούτε χιλιοστό παραπάνω. Γιατί το
λέω; Για το 1982 µια κατασκευή θα πληρώσει 20% του προστίµου, ενώ για το 1984 θα πληρώσει το 80%.
Για τις δόσεις νοµίζω ότι είναι ηλίου φαεινότερο ότι δεν πρέπει
να υπάρχει αυτή η άνιση µεταχείριση. Τριάντα έξι µήνες για όλα.
Κλείνω επισηµαίνοντας ότι υπάρχουν θέµατα που έχουν να κάνουν και µε την υπέρβαση ύψους για τις κατοικίες µε άδεια και
το ζήτηµα του παραβόλου που συµψηφίζεται, παρότι αυξήθηκε
για τα ίδια τετραγωνικά. Από τη στιγµή που συµψηφίζεται, νοµίζω
ότι µειώνεται το πρόβληµα.
Όµως, θέτω τελευταίο ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, το θέµα της µεταβίβασης σε συγγενείς πρώτου βαθµού που ουσιαστικά τους
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ανήκουν τα αυθαίρετα. Η δεύτερη κατοικία που θεωρείται σήµερα για τον πατέρα, είναι του παιδιού. Άρα, στο τετράµηνο µετά
την αίτηση και την καταβολή του παραβόλου, πρέπει να δοθεί η
δυνατότητα της µεταβίβασης, να υπολογιστεί ως πρώτη κατοικία
στο παιδί και στη συνέχεια να δοθεί το δικαίωµα αυτή η συµβολαιογραφική πράξη να µετεγγραφεί. Υπάρχει η ασφαλιστική δικλίδα της µετεγγραφής, οπότε µπορεί στα τετράµηνο να γίνει
αυτή η διαδικασία της µετεγγραφής σε πρώτου βαθµού συγγενείς.
Με αυτό το νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, κλείνει ένα κεφάλαιο
του παρελθόντος και ανοίγει µια νέα προοπτική. Κι αυτήν την
προοπτική θα την στηρίξουµε. Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κεγκέρογλου, Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Πλεύρης, Βουλευτής Α’ Αθηνών
του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, όταν ασκούµε πολιτική, θα πρέπει πέρα
από ιδεατές αντιλήψεις και απόψεις, να έχουµε κι έναν ρεαλισµό.
Και το λέω, γιατί το θέµα της αυθαίρετης δόµησης ήταν κατ’ εξοχήν ένα από τα θέµατα όπου η πολιτεία έκλεινε τα µάτια της.
Εµείς ήδη από το 2007 όταν µπήκαµε στη Βουλή, πολύ πριν
διεκδικήσει την όποια πατρότητα είτε το ΠΑΣΟΚ είτε η Νέα Δηµοκρατία, από την Αναθεώρηση του Συντάγµατος στην οποία
ήµουν εκπρόσωπος του κόµµατος µου, θέσαµε κατά την αναθεώρηση του άρθρου 24 την ανάγκη για τη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων. Τότε ήµασταν λαϊκιστές, ήµασταν κατά των οικολόγων.
Δεχθήκαµε πολλούς χαρακτηρισµούς. Σας παραπέµπω –οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν τότε γιατί απείχαν από την Αναθεώρηση του Συντάγµατος- στα Πρακτικά Αναθεώρησης του
Συντάγµατος του 2008. Κατ’ εξοχήν θέση, που εξέθεσε ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης, ήταν ότι έπρεπε να
νοµιµοποιηθούν τα αυθαίρετα, για να µπορέσει να µπει µια τάξη.
Και γιατί ξεκινάµε στη βάση του ρεαλισµού, κύριε Υπουργέ και
κύριοι συνάδελφοι; Γιατί ακούω αυτήν την στιγµή τη θέση της
Αριστεράς και η Αριστερά πρέπει να πάρει κάποια ευθύνη και να
πει τι θέλει. Τι µας λέει η Αριστερά; Μας λέει: «Δεν θέλω τη νοµιµοποίηση της αυθαίρετης δόµησης». Εάν δεν θέλεις τη νοµιµοποίηση της αυθαίρετης δόµησης, δύο τρόποι υπάρχουν. Ο
ένας είναι ότι επιθυµείς να υπάρξουν τα σηµερινά δυσβάσταχτα
ποσά ως πρόστιµο που πρέπει να πληρώσουν όσοι έχουν αυθαίρετη δόµηση. Άρα, εκεί φεύγει το εισπρακτικό επιχείρηµα της
Αριστεράς. Γιατί αν η πολιτεία έβλεπε αµιγώς εισπρακτικά το
θέµα των αυθαιρέτων, θα την βόλευε να έχει διατήρηση αυτών
των υψηλών ποσών που υπάρχουν σήµερα και να είχε κάθε
χρόνο χρήµα στα ταµεία. Η διατήρηση όµως αυτών των ποσών
σηµαίνει ότι και στις λαϊκές συνοικίες θα πηγαίνεις και θα πληρώνεις σηµαντικά ποσά. Άλλως θα πας στο να γκρεµίσεις. Ας το
πει, λοιπόν, η Αριστερά. Θέλουµε να παραµείνει υψηλό το ποσό
των προστίµων ή θέλουµε να πάτε να γκρεµίσετε όλους τους αυθαίρετους χώρους. Γιατί αυθαίρετες δεν είναι µόνο οι βίλες και
οι µεγάλες εγκαταστάσεις. Μπορούµε να πούµε ότι πρωτίστως
αυθαίρετη δόµηση αναπτύχθηκε σε περιοχές και για οικονοµικούς λόγους σε λαϊκές συνοικίες. Συνεπώς, να είµαστε ειλικρινείς.
Εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να ρυθµιστεί αυτό το θέµα. Τώρα
το αν έχουµε επιµέρους διαφωνίες, θα τα συζητήσουµε όλα και
θα τα πούµε στα άρθρα. Ήδη θεωρούµε ότι η ρύθµιση είναι
καλή, άσχετα αν θεωρούµε ότι µπορούν να γίνουν κάποιες αλλαγές. Η βάση όµως, το σκεπτικό είναι σωστό.
Πρέπει επιτέλους να ρυθµιστεί αυτή η κατάσταση. Και προφανώς θα ρυθµιστεί και µε όρους µε τους οποίους θα πάρει το κράτος λεφτά, όχι µε την έννοια την εισπρακτική αλλά µε την έννοια
ότι δεν µπορεί ο διπλανός να βλέπει ότι αυτός ο οποίος ήταν παράνοµος ξαφνικά θα µπει στη νοµιµότητα χωρίς να δεχθεί ένα
βάρος. Συνεπώς, η έννοια του ποσού έχει την αξία του, ώστε και
οι νόµιµοι να πουν «Εγώ έχτισα νόµιµα, δεν έκανα υπερβάσεις.
Ο άλλος που έκανε, θέλω να δω ότι θα πληρώσει κάτι, ότι δεν θα
έρθει στην ίδια κατάσταση µε µένα µε την πλήρη νοµιµοποίηση
, ακόµα κι αν το επέτρεπε ενδεχοµένως το Σύνταγµά µας».
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Η ρύθµιση είναι στην κατεύθυνση που και συνταγµατικά ανεκτή είναι -ειδικά µε τις τροποποιήσεις που έγιναν τώρα που συνδέθηκε το όποιο χρονικό πλαίσιο µε τον πολεοδοµικό σχεδιασµόκαι είναι και ηθικά ορθή, διότι η πολιτεία ανέχθηκε µια κατάσταση
και έπρεπε να τη ρυθµίσει, και είναι και στη σφαίρα του ρεαλισµού που είναι το σηµαντικότερο. Αρκεί όµως, κύριε Υπουργέ,
να µπει πραγµατικά η κόκκινη γραµµή και να πούµε: «Ανεχθήκαµε
µια κατάσταση, την εντάσσουµε µέσα στη νοµιµότητα αλλά από
αύριο το πρωί λειτουργεί ο νόµος σε αυτά που χτίζονται». Αυτό
για µένα είναι το µεγάλο στοίχηµα οποιασδήποτε κυβέρνησης.
Τις επιµέρους διαφορές θα σας τις πούµε και στα άρθρα.
Έρχοµαι τώρα σε ένα σηµαντικό θέµα που δεν έχει σχέση µε
το νοµοσχέδιο, αλλά είναι άρθρο του νοµοσχεδίου, που είναι η
µεγάλη ένστασή µας, είναι αυτό το casus belli το οποίο θέτουµε
και στην κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και στην Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ.
Στο άρθρο 29, παράγραφος 5 γίνονται αλλαγές αναφορικά µε
το τζαµί, µε το τέµενος που πρέπει να γίνουν στο Βοτανικό. Εµείς
ξεκάθαρα λέµε ότι δεν θέλουµε να γίνει τέµενος. Και θα προσπαθήσω να είµαι ειλικρινής, διότι δεν µου αρέσει να υπεκφεύγω.
Δεν θα θέσω το θέµα σε µια βάση –αν θέλετε- απλώς και µόνο
ασφάλειας ή οτιδήποτε άλλο, το θέτουµε στον πυλώνα ότι εµείς
πιστεύουµε όχι σε µια πολυσυλλεκτική, πολυφυλετική, πολυθρησκευτική κοινωνία. Θεωρούµε ότι αυτή η κοινωνία έχει τα χαρακτηριστικά, ότι η Αθήνα έχει χαρακτηριστικά ελληνικού
πολιτισµού ορθόδοξης πίστης. Δεν θέλουµε να αλλοιωθούν αυτά
τα χαρακτηριστικά. Το πρώτο, λοιπόν, βασικό µας ιδεολογικό επιχείρηµα ξεκάθαρα έχει να κάνει µε το ότι δεν θέλουµε την κατεύθυνση που πάτε να δώσετε.
Παράλληλα, όµως, αναπτύσσονται και άλλα επιχειρήµατα που
έχουν να κάνουν αφ’ ενός µε τις ενστάσεις µας για το χρονικό
πλαίσιο, που το φέρνετε. Τι εννοούµε «χρονικό πλαίσιο»; Θεωρούµε ότι η πολιτεία έχει υποχρέωση ως προς την ανεξιθρησκία
να ανέχεται τις άλλες θρησκείες για ποιους; Εµείς το λέµε ξεκάθαρα. Για όσους βρίσκονται νόµιµα σε αυτόν εδώ τον τόπο.
Όπου έχουµε νόµιµα µουσουλµανικές µειονότητες, έχουµε λύσει
τα θέµατα της θρησκευτικής πίστης. Θεωρούµε, όµως, αδύνατο
σε ροές λαθροµεταναστών να έρχεται η συντεταγµένη πολιτεία
και να λέει «θα τους λύσω θρησκευτικό ζήτηµα». Όχι. Η µόνη
υποχρέωση που έχει η πολιτεία απέναντι σε αυτούς είναι πώς θα
τους επαναπροωθήσει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Όµως, πέρα από αυτό, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν και άλλα θέµατα. Δεν είναι δυνατόν να χρηµατοδοτείται από τον Έλληνα φορολογούµενο µια τέτοια κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν να δίνεται
γη του Πολεµικού Ναυτικού. Για το Βατοπέδι, που σας έφερε
στην Κυβέρνηση, θεωρήσατε σκάνδαλο το γεγονός ότι µια κυβέρνηση έδωσε έδαφος σε µία Ιερά Μονή. Και η Νέα Δηµοκρατία
το 2006 και το ΠΑΣΟΚ πριν από δύο-τρεις µήνες, όταν δόθηκε η
Ναυτική Βάση, αλλά και το ΠΑΣΟΚ σήµερα που αλλάζει τους
όρους µε περιβαλλοντική επιβάρυνση –κατά την άποψή µας- στο
Βοτανικό, έρχεστε εδώ πέρα να χαρίσετε κάτι. Δηλαδή, όταν
πρόκειται για Ιερά Μονή, για ορθόδοξη εκκλησία είναι σκάνδαλο
και όταν πρόκειται για µουσουλµανικό τέµενος, είναι υποχρέωση
της πολιτείας.
Εµείς για αυτό το θέµα θα θέσουµε και ονοµαστική ψηφοφορία, για να πάρει καθένας τις αποφάσεις του και θα είµαστε αντίθετοι σε κάθε στάδιο υλοποίησής του. Και αδικείτε το
νοµοσχέδιο µε αυτό το άρθρο. Το υπόλοιπο νοµοσχέδιο στο σύνολό του το στηρίζουµε.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θα ήθελα να
κάνω µια επισήµανση στο συνάδελφο τον κ. Πλεύρη, γιατί υπάρχει µία υπερβολή: παραλληλισµός του σκανδάλου του Βατοπε-
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δίου µε τη γη του δηµοσίου µε τη δηµιουργία και τον προσδιορισµό ενός χώρου, ο οποίος δεν παραχωρείται σε κανέναν και είναι
δηµόσιος και παραµένει στο δηµόσιο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Παραχωρείται η χρήση και δίνονται
και λεφτά από το δηµόσιο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Με συγχωρείτε, στο δηµόσιο παραµένει, η γη είναι του κράτους. Δεν είναι
το ίδιο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Τα λεφτά τα βάζει το δηµόσιο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Όχι, δεν το
βλέπουµε. Με συγχωρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εν πάση περιπτώσει,
εδώ γίνεται εµφανώς, κύριε συνάδελφε, διά νόµου, µε διαφάνεια,
µην επανέλθουµε τώρα στα της επιτροπής. Δεν συγκρίνονται.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Όχι, δεν λέω αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν συγκρίνονται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Η υπερβολή
είναι ωραίο πράγµα, αλλά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Εµµανουήλ Στρατάκης, Βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης, έχει το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αν έλειπαν οι υπερβολές, όπως λέτε και τις
καυτηριάζετε και η χώρα θα ήταν σε διαφορετική πορεία από
αυτήν που είναι σήµερα, γιατί αυτές οι υπερβολές είτε σε λόγους, είτε σε αρνητικά έργα έχουν δηµιουργήσει το πρόβληµα.
Συζητάµε σήµερα ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο και το λέω
αυτό, γιατί εκτιµώ ότι τα ζητήµατα που µπαίνουν ιδιαίτερα µε το
κεφάλαιο Α’ και βεβαίως και µε το Β’ που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση για έργα και δραστηριότητες ήταν τα θέµατα εκείνα που δηµιουργούσαν πραγµατικά µια γάγγραινα στη
δηµόσια διοίκηση της χώρας.
Βεβαίως, εκτιµούµε ότι µέσα από αυτές τις ρυθµίσεις που επιτυγχάνονται µε το κεφάλαιο Α’ σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές
αδειοδοτήσεις θα υπάρξει και βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος,
αλλά και ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος ταυτόχρονα,
σε συνδυασµό µε την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, τις καθορισµένες πλέον αρµοδιότητες σε κέντρο και περιφέρεια, όπως
προβλέπονται από το σχέδιο νόµου. Αλλά το σηµαντικότερο είναι
ότι θα γίνεται έλεγχος σε σχέση µε την πραγµατική προστασία του
περιβάλλοντος, γιατί από την εµπειρία µου λέω ότι εάν πραγµατικά ήθελες να επισηµάνεις ή αν επεσήµανες ένα πρόβληµα για
την καταστροφή µιας περιοχής, δεν µπορούσες να βρεις άκρη για
το ποιος ήταν αυτός που ήλεγχε τη συγκεκριµένη περίπτωση.
Τώρα, όµως, που προσδιορίζονται αυτά τα θέµατα, καθορίζονται οι αρµοδιότητες και βεβαίως επιβάλλεται στις περιφέρειες
ανά εξάµηνο να ορίζουν αυτά τα κλιµάκια ελέγχου ποιότητας του
περιβάλλοντος, θεωρώ, ότι µπαίνουµε σε µια διαφορετική ρότα,
σε µια διαφορετική πορεία, στο να λύσουµε σηµαντικά ζητήµατα
που έχουν να κάνουν µε το περιβάλλον.
Βέβαια, αυτός είναι ο στόχος, γιατί είµαστε µια χώρα που πρέπει να αξιοποιούµε το περιβάλλον στην παραγωγική διαδικασία.
Πρέπει να δηµιουργούµε προϋποθέσεις για να είµαστε µια χώρα
-ας το πούµε- που θα δηµιουργεί το ενδιαφέρον των πολιτών να
έρχονται, γιατί βασιζόµαστε σε πολύ µεγάλο κοµµάτι στην τουριστική ανάπτυξη, άρα πουλάµε περιβάλλον και µε αυτήν την έννοια θα πρέπει να το προσέχουµε ως κοινωνικό αγαθό. Θέλω να
πιστεύω ότι αυτές οι ρυθµίσεις θα συµβάλουν ουσιαστικά προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Είναι, βεβαίως, πάρα πολύ σηµαντικό το ότι γίνεται η κατάταξη
των έργων σε κατηγορίες. Κάθε φορέας αναλαµβάνει κατά κάποιο τρόπο τη δική του κατηγορία.
Σηµαντικό είναι, επίσης, ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες αποκέντρωσης των διαδικασιών, ώστε και οι περιπτώσεις όπου χρειάζεται να δοθούν άδειες να λιγοστέψουν από τη µία πλευρά και
από την άλλη, όπου χρειάζεται να εκδοθεί η άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να εκδίδεται µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικά αυτά που προβλέπονται για τις
περιοχές Δικτύων «NATURA του 2000», γιατί και σήµερα έχουµε
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περιπτώσεις που δεν τηρούνται αυτά που πρέπει να τηρούνται
και βεβαίως, αυτά τα πληρώνουµε και ως χώρα, αλλά δεν είναι
µόνο ότι τα πληρώνουµε ως χώρα, είναι ότι δηµιουργούνται τεράστια προβλήµατα.
Θεωρώ σηµαντικό, επίσης, το Συµβούλιο Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης, γιατί ενδεχοµένως µέσα από αυτήν τη διαδικασία
λύνονται προβλήµατα που έχουν δηµιουργήσει τεράστια ζητήµατα στο παρελθόν.
Με αυτή, λοιπόν, την έννοια θεωρώ και πιστεύω ότι το σχέδιο
νόµου που αφορά το Α’ κεφάλαιο είναι πάρα πολύ σηµαντικό και
εκτιµώ ότι λύνει προβλήµατα που µέχρι σήµερα δυσκολευόµαστε
να τα αντιµετωπίσουµε, πέρα από το ουσιαστικό πρόβληµα που δηµιουργούσαν στην ανάπτυξη, στην ταλαιπωρία των πολιτών κ.ο.κ..
Έρχοµαι στο κεφάλαιο Β’, που είναι πραγµατικά ένα άλλο µεγάλο κεφάλαιο της σύγχρονης ελληνικής πολιτείας, µιας ελληνικής πολιτείας που δεν κατάφερε να βάλει ποτέ τάξη στα του
οίκου της. Η περίπτωση των αυθαιρέτων στην Ελλάδα και της
αυθαιρεσίας δείχνει την αδυναµία του ελληνικού κράτους, την
αδυναµία της ελληνικής πολιτείας να λειτουργήσει αυτό το κράτος µε όρους και προϋποθέσεις που επιβάλλονται σε µια σύγχρονη πολιτεία.
Πραγµατικά θεωρώ πάρα πολύ σηµαντική την παρέµβαση αυτή
και χαίροµαι γιατί εµείς το λέµε εδώ και πολλά χρόνια. Η Νέα Δηµοκρατία όταν το λέγαµε δεν άκουγε, αλλά, εν πάση περιπτώσει,
την είχαµε και πεντέµισι χρόνια κυβέρνηση και δεν έφερε καµµία
ρύθµιση πότε µε τη µία δικαιολογία, πότε µε την άλλη.
Εµείς που ζούµε το πρόβληµα και ξέρουµε πώς δηµιουργήθηκε, ιδιαίτερα στην περιφέρειά µου στο Ηράκλειο, ξέρουµε τι
έπρεπε να έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Όταν έχεις µία πόλη
που προβλέπεις ότι την προσεχή δεκαετία, εικοσαετία θα έχει διπλάσιο και τριπλάσιο πληθυσµό, αλλά ταυτόχρονα κάνεις τριάντα χρόνια για να κάνεις µια επέκταση του σχεδίου, είναι λογικό
ότι αυτή η πίεση που έχει δηµιουργηθεί από την ανάπτυξη και
από τη µεταφορά πληθυσµού από την περιφέρεια στο κέντρο θα
δηµιουργήσει τέτοιες καταστάσεις και βεβαίως µε την ανοχή της
πολιτείας που έκανε συµβόλαια, που έκανε το ένα, που έκανε το
άλλο, που άφηνε να χτίζονται τα κτίσµατα αυτά. Και τα άφηνε
µέσα από µια λογική που έλεγε ότι καλύπτονται πραγµατικά ουσιαστικές ανάγκες των πολιτών και όχι των πλουσίων µόνο. Και
εν πάση περιπτώσει, φθάσαµε εδώ που φθάσαµε.
Εκτιµούσαµε, λοιπόν και εκτιµούµε και σήµερα ότι πρέπει να
δοθεί µία λύση οριστική, που να λύνει σε κάποιο βαθµό το πρόβληµα αυτό, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν άλλη επιλογή. Η
πολιτεία δεν τους έδινε µια άλλη επιλογή να την ακολουθήσουν
µε νόµιµες διαδικασίες και ήταν υποχρεωµένοι να πάνε στις περισσότερες των περιπτώσεων σε τέτοιες µορφές επιλογών.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι και αυτή η εξέλιξη είναι πάρα πολύ θετική,
βάζει µία τάξη.
Υπάρχουν κάποια ζητήµατα τα οποία εµείς πρέπει να µεταφέρουµε εδώ στο Κοινοβούλιο, κύριε Υπουργέ. Είναι ενδεικτικό και
χαρακτηριστικό ότι ζητήµατα που µπήκαν και στην επιτροπή,
όπως λέγεται, τα δεχθήκατε και δίνουν µια καλύτερη µορφή στο
κείµενο και εν πάση περιπτώσει, θα έχουν καλύτερο αποτέλεσµα.
Υπάρχουν, όµως και κάποια άλλα που θεωρώ ότι είναι πάρα
πολύ σηµαντικά και πρέπει να τα δείτε µέχρι και την Τρίτη που
θα συζητήσουµε επί των άρθρων.
Ο χρόνος των τριάντα χρόνων που θεωρείται τώρα ως ένας
τελικός χρόνος από την πλευρά του Υπουργείου, θεωρώ, ότι
πρέπει να αναθεωρηθεί και να πάει στα σαράντα χρόνια.
Πρέπει να ταυτιστούµε µε τους ηµιυπαίθριους. Πρέπει να
δούµε πώς πραγµατικά δεν συνδέουµε το χρόνο της νοµιµοποίησης, ας το πω έτσι, ή της διατήρησης των αυθαιρέτων, µε το
χρόνο που έχετε κάνει µε τα χωροταξικά σχέδια, που πρέπει να
προηγηθούν.
Θεωρώ, ότι στα χωροταξικά σχέδια ο χρόνος πρέπει να µειωθεί και οι δήµοι να έχουν τη δυνατότητα µόνο µέσα σε δυο τετραετίας –όσο δηλαδή είναι δύο θητείες δηµάρχου- να
ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία. Γιατί αν βάλουµε στα είκοσι
χρόνια τη διαδικασία αυτή στους δήµους που υπάρχει ανάπτυξη,
επέκταση των αναγκών για στέγαση, θα δηµιουργηθούν νέες γενιές αυθαιρέτων.
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Το επισηµαίνω αυτό γιατί θεωρώ ότι ο περιορισµός του χρόνου στην εκπόνηση όλων αυτών των σχεδίων και στην ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασµού, είναι αναγκαίος και δεν
πρέπει να υπερβαίνει τις δύο τετραετίες όσο είναι οι θητείες των
δηµοτικών αρχών. Με αυτήν την έννοια πιστεύω ότι µπαίνει µία
τάξη. Και βεβαίως αν τα τριάντα χρόνια τα κάνουµε σαράντα
χρόνια για όλες τις περιπτώσεις, έχουµε λύσει ένα πρόβληµα
που είναι πολύ σηµαντικό.
Όσον αφορά το κόστος και τους συντελεστές που µπήκαν, θα
πρέπει να τα µειώσουµε λίγο γιατί η ευθύνη είναι και της πολιτείας. Το πραγµατικό κόστος δεν πρέπει να υπερβαίνει το κόστος
έκδοσης µιας άδειας. Ναι µεν να υπάρχει κάτι παραπάνω, αλλά
όχι τόσο πολύ παραπάνω όπως σε ορισµένες περιπτώσεις, γιατί
αυτό είναι άδικο.
Όσον αφορά το θέµα της µεταβίβασης, αξιοποιείται πάρα
πολύ η φράση σε ό,τι αφορά τα δικαιολογητικά «ο φερόµενος
ιδιοκτήτης». Στη φράση «φερόµενος ιδιοκτήτης» πρέπει να υπάρξει µία διευκρίνιση. Ποιος είναι ο φερόµενος ιδιοκτήτης; Ο πραγµατικός ιδιοκτήτης, αυτός που µένει µέσα και είναι στην ουσία
το παιδί που έχει ατύπως την κατοικία και κατοικεί; Ή είναι αυτός
που θεωρητικά, µε βάση ένα συµβόλαιο που έγινε πριν από τριάντα χρόνια, φέρεται ως κανονικός ιδιοκτήτης; Εκεί πρέπει να
υπάρξει µία συγκεκριµενοποίηση και από την άλλη να γίνει η αποδέσµευση που είναι αναγκαία ώστε παιδιά κάποιων γονιών που
είναι εν ζωή ή ενδεχοµένως να έχουν πεθάνει κιόλας, να µπορούν
να δηλώσουν τα αυθαίρετα κτίσµατα -στα οποία συνήθως, κατά
ένα µεγάλο ποσοστό κατοικούν οι ίδιοι- και να είναι δικά τους,
γιατί αυτή είναι η τάξη των πραγµάτων.
Τουλάχιστον σε περιοχές όπου µε την ανοχή της πολιτείας έγιναν όλες αυτές οι διαδικασίες για να µπορούν να χτιστούν αυθαίρετα χτίσµατα –γιατί αυτό γίνονταν- νοµίζω ότι είναι η ώρα
και η στιγµή να δώσουµε βαρύτητα για να λύσουµε τουλάχιστον
κατά κάποιο τρόπο αυτό το µείζον πρόβληµα, που απασχολεί µεγάλα τµήµατα της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα περιοχές
που τα τελευταία τριάντα, σαράντα χρόνια, είχαν πολύ µεγάλη
ανάπτυξη, είτε οικιστική είτε οτιδήποτε άλλη και υπήρξαν µεγάλες συσσωρεύσεις πληθυσµών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον Βουλευτή Ηρακλείου κ. Εµµανουήλ Στρατάκη.
Η κ. Θεοδώρα Τζάκρη, Βουλευτής Πέλλας του ΠΑΣΟΚ, έχει το
λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ρυθµίσεις
που προβλέπονται στο πρώτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου που
συζητάµε σήµερα, ενοποιούν διαδικασίες και σκόρπιες ρυθµίσεις
και δηµιουργούν ένα νέο, πιο αποτελεσµατικό και ευέλικτο πλαίσιο περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, πιο κοντά στο ευρωπαϊκό
κεκτηµένο.
Συνεπώς, θεωρώ ότι στο σύνολό τους είναι θετικές ρυθµίσεις
και θα συµβάλουν σηµαντικά στην πάταξη των ατέρµονων γραφειοκρατικών διαδικασιών για την έκδοση και έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, ενός έργου ή µιας δραστηριότητας, αλλά και
θα δώσουν ώθηση σε θέµατα ανάπτυξης και υλοποίησης αναγκαίων υποδοµών.
Στα πολύ θετικά σηµεία του νοµοσχεδίου περιλαµβάνονται
πέραν των άλλων: η απλοποίηση και συντόµευση της διαδικασίας
αδειοδοτήσεων, η δυνατότητα αδειοδότησης µέχρι και για µια
δεκαετία και η ηλεκτρονική υποβολή µελετών.
Το νοµοσχέδιο προβλέπει επίσης την απαλλαγή από τη διαδικασία των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων και
των δραστηριοτήτων που έχουν τοπικές µόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως οι µικρές ξενοδοχειακές µονάδες, οι βιοτεχνίες
και οι βιοµηχανίες χαµηλής όχλησης. Αναφέροµαι στα επαγγελµατικά εργαστήρια εντός πόλης, στα µικρά εργοστάσια σε βιοµηχανικές περιοχές και σε πολλά άλλα κτίσµατα.
Επιπλέον, σε αντίθεση µε τη σηµερινή πρακτική, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στον εκ των υστέρων έλεγχο, αφού εφ’ εξής όλα
τα έργα και οι δραστηριότητες θα υπόκεινται σε τακτικές και
έκτακτες επιθεωρήσεις µε αυτοψία, µε βάση το ετήσιο εθνικό
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πρόγραµµα επιθεωρήσεων και ελέγχων.
Εδώ υπάρχει ένα καθοριστικό σηµείο, το οποίο µπορεί να αποδειχθεί εξαιρετική ιδέα εφόσον εφαρµοστεί σωστά. Και µιλώ για
τη δυνατότητα αξιολόγησης των µελετών από σώµα πιστοποιηµένων αξιολογητών, δηλαδή από ιδιώτες, οι οποίοι θα εισηγούνται
στις αρµόδιες υπηρεσίες το σχέδιο απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Οι ιδιώτες θα επιλέγονται µε σύστηµα ηλεκτρονικής κλήρωσης, ενώ το κόστος των υπηρεσιών τους θα επιβαρύνει
µε ειδικό παράβολο τους ιδιοκτήτες των έργων και των δραστηριοτήτων. Με τον ίδιο τρόπο προβλέπεται να γίνεται και η εµπλοκή
των ιδιωτών στις τακτικές περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.
Απαιτείται λοιπόν, η µέγιστη δυνατή διαφάνεια, αλλά και αυστηρότητα στις σχετικές διαδικασίες έτσι ώστε να αποφευχθούν
φαινόµενα που θα υπονοµεύουν την εφαρµογή αυτής της ρύθµισης κι αυτό θα κριθεί από τις λεπτοµέρειες της εφαρµογής.
Όσον αφορά τη ρύθµιση των αυθαιρέτων, είναι γεγονός ότι η
αυθαίρετη δόµηση αναπτύχθηκε στη χώρα µας επί δεκαετίες, όχι
µόνο κάτω από την ανοχή, αλλά και µε τις ευλογίες πολλών κυβερνήσεων, µε την εύνοια συγκεκριµένων προεκλογικού κυρίως
χαρακτήρα ρυθµίσεων. Ξεκίνησε από την ανάγκη στοιχειώδους
στέγασης των ασθενέστερων οικονοµικά τάξεων της χώρας και
κατέληξε σε ένα φαινόµενο οµαδικής περιφρόνησης και καταπάτησης των νόµων που αφορούν τη δόµηση, σε τέτοιο βαθµό
ώστε η αυθαίρετη δόµηση να αποτελεί «εθνικό σπορ» και οι αυθαίρετες κατασκευές -χωρίς άδεια ή µε υπέρβαση των αδειώννα υπολογίζονται στο ένα µε ενάµισι εκατοµµύριο ιδιοκτησίες.
Το φαινόµενο της αυθαίρετης δόµησης έχει τις ρίζες του στην
επταετία της χούντας, η οποία προκειµένου να είναι αρεστή και
να αυξήσει τη δηµοτικότητά της, έδωσε αυθαιρέτως τη δυνατότητα αύξησης της δόµησης κατά ένα όροφο στα εντός σχεδίου
κτίσµατα, ενώ για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα, έδωσε τη δυνατότητα δόµησης λυόµενης κατοικίας επιφάνειας πενήντα τετραγωνικών µέτρων σε οικόπεδο έκτασης διακοσίων τετραγωνικών
µέτρων. Σταδιακά και µε την ανοχή των κυβερνήσεων της Μεταπολίτευσης, δηµιουργήθηκε η αίσθηση –η οποία επιβεβαιώθηκε
από την πρακτική που ακολουθήθηκε- ότι όλες οι αυθαιρεσίες
κάποια στιγµή θα νοµιµοποιηθούν, γεγονός που γιγάντωσε το
πρόβληµα της αυθαίρετης δόµησης. Με τον τρόπο αυτό η αυθαίρετη δόµηση από κάλυψη της πραγµατικής ανάγκης της στέγασης στα οικονοµικά ασθενέστερα στρώµατα, πέρασε στο µέσο
αστό πολίτη και έφτασε µέχρι τα σαλόνια της υψηλής κοινωνίας.
Όλα αυτά τα χρόνια, µια µόνο αξιόλογη προσπάθεια έγινε για
την οριστική επίλυση του προβλήµατος, από τον αείµνηστο
Αντώνη Τρίτση, η οποία όµως έµεινε στα σκαριά αφού δεν υλοποιήθηκαν ποτέ οι προβλεπόµενες παρεπόµενες ενέργειες,
όπως το πρόγραµµα επέκτασης του σχεδίου πόλεως και ένταξης
νέων περιοχών. Ενώ ο κρατικός µηχανισµός δεν έλαβε τα µέτρα
του για την αποφυγή δηµιουργίας νέων αυθαιρεσιών, αφού οι
περιπτώσεις επιβολής προστίµων και κατεδαφίσεων αυθαιρέτων
κτισµάτων ήταν ελάχιστες στην πράξη.
Το φαινόµενο της αυθαίρετης δόµησης αποτελεί ίσως µαζί µε
τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή, τη χαρακτηριστικότερη έκφραση της απείθειας των πολιτών στους νόµους της οργανωµένης πολιτείας, όπως επίσης και της εγκληµατικής ανοχής
αυτής στις παράνοµες πράξεις.
Η αυθαίρετη δόµηση ιστορικά συνετέλεσε στη δυσλειτουργία
και στη διαφθορά των δηµοσίων υπηρεσιών, ενώ είναι χαρακτηριστική και η αδιαφορία για τις περιβαλλοντικές διαστάσεις και
επιπτώσεις της, εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.
Το φαινόµενο της αυθαίρετης δόµησης είναι ασφαλώς πολεοδοµικό, χωροταξικό, αλλά και πρωτίστως πολιτικό πρόβληµα.
Γιατί όλες αυτές οι αυθαιρεσίες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν όσο δεν γίνεται χειροπιαστή πραγµατικότητα η προώθηση
του πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού, σύµφωνα µε τις
επιταγές του Συντάγµατος, όπως εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζουν όλοι οι αρµόδιοι φορείς, µε πρώτο το ΤΕΕ.
Εάν δεν έχουµε άµεσα δραστικό, σταδιακό περιορισµό της
εκτός σχεδίου δόµησης και θεσµοθέτηση της δόµησης εντός
σχεδίου µε συγκεκριµένες, καλά µελετηµένες, επεκτάσεις των
γενικών πολεοδοµικών σχεδίων, όπου αυτό είναι εφικτό, πάλι σε
λίγα χρόνια η πολιτεία θα κληθεί να επιστρέψει σε νέες ρυθµίσεις
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νοµιµοποίησης.
Εποµένως, πριν από οτιδήποτε άλλο, αυτό που προέχει είναι
η λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων έτσι ώστε να διασφαλιστεί
ότι δεν θα φτιαχτούν νέες γενιές αυθαιρέτων και ότι η χώρα θα
απαλλαγεί από αυτή τη µάστιγα οριστικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νέο νοµοσχέδιο επιχειρεί να
βάλει επιτέλους µια τάξη στο φαινόµενο αυτό και να δώσει οριστική λύση σε ένα από τα πιο πολύπλοκα και διαδοµένα προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας. Αν και χρονικά συµπίπτει µε την
άµεση υποχρέωση της χώρας για την είσπραξη χρηµάτων, προκειµένου να διαχειριστεί τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, το νοµοσχέδιο αποτελεί πραγµατική ανάγκη για τη χώρα που θα
έπρεπε να είχε γίνει πολλά χρόνια πριν.
Η σωστή εφαρµογή του νόµου αυτού είναι ικανή, πέρα από το
συµµάζεµα των αυθαιρεσιών, να βοηθήσει και στην αντίληψη του
πολίτη σχετικά µε την αυστηρή τήρηση των πολεοδοµικών κανονισµών και να συµβάλει στη γενικότερη αλλαγή στάσης των πολιτών έναντι της τήρησης των νόµων.
Όµως, πέρα από τη θεσµοθέτηση της ρύθµισης των αυθαιρέτων κτισµάτων, είναι σηµαντικός και ο έλεγχος της αυθαίρετης
δόµησης από δω και στο εξής και η εφαρµογή των σχετικών κυρώσεων -αναφέροµαι βέβαια στα πρόστιµα και στις κατεδαφίσεις- όπου αυτό απαιτείται.
Ο ρόλος των πολεοδοµικών υπηρεσιών και των λοιπών κεντρικών ή τοπικών υπηρεσιών είναι κρίσιµος προκειµένου το νοµοσχέδιο αυτό να µην αποτελέσει άλλη µια ατελέσφορη προσπάθεια της πολιτείας, η οποία απλά έµεινε στα σκαριά και «νοµιµοποίησε» µια γενιά αυθαιρεσιών ή λειτούργησε αποκλειστικά και
µόνο για εισπρακτικούς λόγους, όπως συχνά πυκνά ακούγεται.
Συνεπώς οι ρυθµίσεις περί άµεσων κατεδαφίσεων αυθαιρέτων
κατασκευών και οι «κόκκινες γραµµές» -κτίσµατα σε δάση, σε
αιγιαλό, ρέµατα, αρχαιολογικούς χώρους, κρίσιµες παράκτιες
ζώνες, διατηρητέα κτήρια- αποτελούν αναµφίβολα θετικά βήµατα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σηµαντικό σηµείο του νοµοσχεδίου
αποτελεί επίσης η προβλεπόµενη µείωση στο ύψος του ενιαίου
ειδικού προστίµου για τα παλαιά κτήρια και σε συµπολίτες µας
µε αναπηρία, µε την εισαγωγή δύο νέων στοιχείων για τον καθορισµό του ύψους του: του συντελεστή παλαιότητας του κτηρίου
αλλά και του κοινωνικού συντελεστή.
Ειδικότερα, το πρόστιµο θα µειώνεται στο 50% για όσους ανήκουν στην κατηγορία αυτή κι έχουν ατοµικό εισόδηµα έως 8.000
ευρώ και οικογενειακό εισόδηµα 12.000 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τον συντελεστή παλαιότητας, το πρόστιµο θα
µειώνεται στο 20% της οφειλής για τα αυθαίρετα που έχουν κτιστεί πριν από το 1983 και στο 50% για όσα έχουν κτιστεί από το
1984 µέχρι το 2003, ενώ για τα νεότερα κτίσµατα θα πληρώνουν
τα πρόστιµα στο ακέραιο χωρίς καµµία απολύτως έκπτωση.
Οι µειώσεις αυτές στο ύψος του ενιαίου ειδικού προστίµου
είναι σηµαντικές και ήταν αναγκαίο να γίνουν. Σίγουρα η πολιτεία
πρέπει να αντιµετωπίζει τους πολίτες µε τα ίδια µέτρα και τα ίδια
σταθµά. Όµως η κοινωνική πολιτική επιβάλλει την παραπάνω
ενασχόληση και φροντίδα όσον αφορά τους πολίτες µε πραγµατικά προβλήµατα.
Η ρύθµιση αυτή µάλιστα θα µπορούσε, ενδεχοµένως, να επεκταθεί και σε άλλες ευπαθείς κοινωνικές οµάδες όπως είναι, για
παράδειγµα, οι πολύτεκνοι, όπως ζητάει και η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.
Σίγουρα, επίσης, η παλαιότερη κατοικία πρέπει να αντιµετωπίζεται µε διαφορετικά κριτήρια σε σχέση µε τη νεότερη.
Λόγω οικονοµικής συγκυρίας µάλιστα ίσως θα µπορούσε να
εξεταστεί η διαίρεση του προστίµου σε περισσότερες δόσεις,
προκειµένου να γίνει πιο ελκυστική η ρύθµιση των αυθαιρέτων.
Είναι λογικό ότι ο στόχος της Κυβέρνησης είναι να διασφαλίσει
την όσο δυνατόν µεγαλύτερη συµµετοχή των πολιτών στη ρύθµιση
αυτή, καθώς µ’ αυτόν τον τρόπο µπορούν να αποφευχθούν δαπάνες που σχετίζονται και µε κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισµάτων.
Το νοµοσχέδιο προβλέπει επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κι άλλα σηµαντικά στοιχεία, όπως τη διαδικασία επιβολής
ποινών που θα επιβάλονται στους εµπλεκόµενους σε µια δικαιοπραξία που αφορά ένα κτίσµα µε αυθαιρεσίες. Οι ποινές που
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αναφέρονται είναι εξοντωτικές αλλά σίγουρα αναγκαίες, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι για να γίνουν οι δικαιοπραξίες θα
έχουν προηγηθεί όλες οι απαιτούµενες ενέργειες µε τον σωστό
και ενδεδειγµένο τρόπο.
Τέλος, το νοµοσχέδιο καθορίζει το ρόλο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων. Η υπηρεσία
αυτή είναι ένα πολύ σηµαντικό όργανο για την αντιµετώπιση των
αυθαιρέτων κτισµάτων σε ειδικές περιοχές, όπως δασικές, χορτολιβαδικές, αναδασωτέες. Παρ’ όλα αυτά, η στελέχωσή της,
όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 4, είναι ελλιπής. Είναι
µεγάλη η σοβαρότητα του ρόλου της υπηρεσίας αυτής και έγκειται στη διαδικασία εντοπισµού, ελέγχου αυθαιρεσιών και παρακολούθησης των διαδικασιών κατεδάφισης. Δεν είναι δυνατόν,
λοιπόν, να πραγµατοποιείται ορθά και απρόσκοπτα µε τόσο λίγο
προσωπικό και κυρίως, στις ειδικότητες των µηχανικών, ειδικά
όταν η υπηρεσία αυτή θα δραστηριοποιείται σε επίπεδο χώρας.
Μόνο οι διαδικασίες παρακολούθησης των αυθαιρεσιών και των
κατεδαφίσεων απαιτεί µεγαλύτερο αριθµό µηχανικών.
Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε µόνο να πω το εξής, ότι µε
την προσθήκη που έγινε στο νέο άρθρο 24 παράγραφος 21 από
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος δίνεται λύση
σ’ ένα χρόνιο πρόβληµα που αφορά τα χιονοδροµικά κέντρα ολόκληρης της χώρας, τα οποία σήµερα δυστυχώς δεν έχουν κατορθώσει να πάρουν το σήµα λειτουργίας του ΕΟΤ, διότι οι
κύριες προϋποθέσεις για την έκδοσή του είναι το πιστοποιητικό
πυροπροστασίας για τα υφιστάµενα κτίσµατα, το οποίο δεν µπορούν να το διασφαλίσουν επειδή ακριβώς στερούνται οικοδοµικών αδειών. Αν δεν είχε γίνει η προσθήκη αυτή, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, υπήρχε κίνδυνος τη νέα χιονοδροµική περίοδο
2011-2012 όλα τα χιονοδροµικά κέντρα της χώρας να µην µπορούν να λειτουργήσουν, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την τοπική κοινωνία και κατ’ επέκταση και για την εθνική οικονοµία.
Γιατί δυστυχώς η παράταση υποβολής των δικαιολογητικών για
την έκδοση νέων σηµάτων από τον ΕΟΤ έληξε το Μάιο του 2011.
Για το λόγο αυτό, κύριε Υπουργέ, κι επειδή, όπως ήδη προείπα,
αυτά τα χιονοδροµικά κέντρα της χώρας είναι θύλακες και πυρήνας του χειµερινού τουρισµού και συµβάλλουν σηµαντικά στην
εθνική µας οικονοµία, είναι εξαιρετικά σηµαντικό το ότι επήλθε
ρύθµιση που ρυθµίζει τη δυνατότητα αυτή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Πιστεύω όµως, κύριε Υπουργέ, ότι είναι
αναγκαίο να εξαιρούνται από την καταβολή του ενιαίου προστίµου οι χώροι που έχουν κατασκευαστεί στις παραπάνω εκτάσεις
των χιονοδροµικών κέντρων, εφόσον έχουν αναγερθεί από φορείς του δηµοσίου, από δήµους ή από επιχειρήσεις των δήµων παρακαλώ να προστεθεί η διατύπωση αυτή, γιατί θα έχουµε
πρόβληµα γραφειοκρατικό- ή από αθλητικούς και ορειβατικούς
συλλόγους, γιατί δεν είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, το δηµόσιο
να αξιώνει την καταβολή προστίµου από το ίδιο το δηµόσιο.
Από εκεί και πέρα κύριε Πρόεδρε -κι ευχαριστώ πολύ για την
ανοχή σας- είναι πολύ σηµαντικές οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου.
Θα έχω τη δυνατότητα να αναφερθώ αναλυτικά σ’ αυτές και στη
συζήτηση επί των άρθρων. Θα ήθελα να πω ότι ψηφίζω το νοµοσχέδιο αυτό επί της αρχής, γιατί εκτιµώ ότι είναι µια σοβαρή προσπάθεια που βάζει σ’ ένα νέο επίπεδο και το πεδίο των
περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, αλλά βεβαίως αποτελεί κι ένα
φρένο για την αυθαίρετη δόµηση στη χώρα µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο τελευταίος αγορητής, ο Βουλευτής Νοµού Αττικής του ΠΑΣΟΚ κ.
Ασπραδάκης.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα σύνθετο πρόβληµα της ελληνικής κοινωνίας εδώ και δεκαετίες, ένα χρόνιο ζήτηµα, δυσεπίλυτο, όπως αποδείχθηκε στο παρελθόν, που
απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.
Θα ήθελα να ξεκινήσω την οµιλία µου µε ένα απόσπασµα µιας
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επιστολής από τις δεκάδες που έχουν έρθει στο γραφείο µου το
τελευταίο διάστηµα από κατοίκους του Κορωπίου κι όχι µόνον,
αλλά και από το Μαρκόπουλο, τη Βάρη, την Κερατέα, από περιοχές στην Περιφέρεια Αττικής, όπου ίσως είναι και τα περισσότερα αυθαίρετα, όπως είναι η Μάνδρα, ο Ωρωπός και πολλές
άλλες πόλεις. Μάλιστα η Περιφέρεια αυτή µε την απογραφή του
2011 έχει µια τεράστια αύξηση του πληθυσµού και ένας από τους
λόγους είναι το ότι οι κάτοικοι χρησιµοποιούν σε µεγάλο βαθµό
την εξοχική κατοικία ως κύρια.
Διαβάζω, λοιπόν, ένα απόσπασµα της επιστολής που, κατά τη
γνώµη µου, εκφράζει τη µεγαλύτερη µερίδα των πολιτών που κατέχουν σήµερα αυθαίρετο κτίσµα. Γράφουν λοιπόν: «Δεν έχουµε
άδειες οικοδοµής για τα σπίτια που κτίσαµε. Γνωρίζουµε πολύ
καλά ότι κτίσαµε παράνοµα, αυθαίρετα. Γνωρίζουµε όµως επίσης
πολύ καλά ότι τα σπίτια αυτά κτίστηκαν από αναγκαιότητα, από
ανθρώπους που ήθελαν να στεγάσουν τις οικογένειές τους, µε
µόχθο, µε προσωπική εργασία υποφέροντας δεκαετίες αποκλεισµών και περιορισµών».
Καταθέτω την επιστολή στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παντελής Ασπραδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Νοµίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι το παραπάνω κείµενο αποτυπώνει το πρόβληµα και την αγωνία του πολίτη και καταδεικνύει
την αναγκαιότητα να βρεθεί επιτέλους µια λύση για ένα πολυσύνθετο πρόβληµα, το οποίο πολλοί προσπάθησαν να το λύσουν.
Θυµίζω τον αείµνηστο Αντώνη Τρίτση. Συνεχίστηκε η ρύθµιση µε
τη Βάσω Παπανδρέου κι ευελπιστώ ότι θα δώσει λύση σ’ αυτό
το πρόβληµα η σηµερινή ηγεσία του ΥΠΕΚΑ.
Είναι ένα πολυσύνθετο θέµα, µε το οποίο διαχρονικά ασχολήθηκαν κι άλλοι, αλλά δεν κατάφεραν βέβαια να το λύσουν.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το πρόβληµα των αυθαιρέτων αποτυπώνει αναµφισβήτητα την παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας
σε µια σειρά θεµάτων, παθογένεια που είχε σχέση µε την ανοµία,
τις πελατειακές σχέσεις, τη γραφειοκρατία, το θολό νοµικό πλαίσιο και πολλά άλλα που µας οδήγησαν στο χείλος του γκρεµού
ως χώρα και ως κοινωνία µέχρι σήµερα. Έδινε, εντός εισαγωγικών, το δικαίωµα στον απλό πολίτη να προσπαθεί να κοροϊδέψει
το κράτος, γιατί και η πολιτεία µε τη σειρά της αδιαφορούσε επιδεικτικά για τις ανάγκες του πολίτη, για τη βασική ανάγκη και το
δικαίωµα που έχει κάθε άνθρωπος για κατοικία, για να στεγάσει
την οικογένειά του.
Σήµερα η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ανάµεσα στις πολλές και µεγάλες αλλαγές που έχει κάνει και συνεχίζει να προωθεί, για να
δηµιουργήσει ένα κράτος δικαίου όπου θα επικρατεί η λογική κι
ο νόµος, προωθεί ένα νοµοσχέδιο που στοχεύει στο να είναι όλοι
οι Έλληνες ίσοι απέναντι στο νόµο. Με το ενιαίο ειδικό πρόστιµο
που επιβάλλεται δίνεται το δικαίωµα στους πολίτες να νοµιµοποιήσουν τα σπίτια τους και να απαλλαγούν από την αγωνία και
την ανασφάλεια για το αύριο.
Ταυτόχρονα, το κράτος καρπώνεται κάποια σηµαντικά έσοδα
κι είναι ιδιαίτερα θετικό ότι κατατίθενται σε ειδικό κωδικό, στον
λεγόµενο «περιβαλλοντικό ισοζύγιο», για τη βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, θα ήθελα να κάνω κάποιες επισηµάνσεις, που είναι αποτέλεσµα της επικοινωνίας µε τους πολίτες της Περιφέρειας Αττικής, όπως σας είπα και στην αρχή.
Πρόκειται για επιστολές κι επισηµάνσεις τις οποίες έστειλα, µαζί
µε τις δικές µου προτάσεις, και στο δικό σας γραφείο και νοµίζω
ότι πολλά απ’ αυτά -πέρα από τις δικές µου προτάσεις, ίσως κι
άλλων συναδέλφων- τα κάνετε δεκτά. Αναφέρω ενδεικτικά τα
κοινωνικά κριτήρια που µπήκαν, ακόµη και τη σύνδεση µε τα τιµολόγια των ΔΕΚΟ –ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ-, όπως και τη µείωση κυρίως
των προστίµων, που ήταν σηµαντική.
Παρ’ όλα αυτά όµως και παρά τις σηµαντικές βελτιώσεις που
κάνετε, επιµένω ότι, πρώτον, τα πρόστιµα εξακολουθούν να είναι
υψηλά. Είναι προτιµότερο, κατά τη γνώµη µου, να υπαχθούν όλοι
στη ρύθµιση και να πληρώσουν λιγότερα, παρά να µην συµµετέΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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χουν, να είναι λιγότεροι και να πληρώνουν περισσότερα. Τελικά
το ισοζύγιο θα είναι θετικό µε την πρόταση τη δική µου.
Σε σχέση µε το δεύτερο, µε το χρόνο εξόφλησης του νέου ειδικού προστίµου, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα ιδιαίτερα
στους αδύναµους οικονοµικά να εξοφληθεί σε µεγαλύτερο
βάθος χρόνου.
Τρίτον, σηµαντικό θέµα για την Περιφέρεια Αττικής, αλλά φαντάζοµαι και για την υπόλοιπη Ελλάδα, είναι το πρόβληµα το χαρακτηρισµένο ως «δασικές εκτάσεις». Χιλιάδες σπίτια και
δεκάδες οικισµοί έχουν δηµιουργηθεί σε εκτάσεις που χαρακτηρίζονται δασικές και τις οποίες οι ιδιοκτήτες έχουν αποκτήσει µε
κανονικά συµβόλαια ή παραχωρητήρια.
Πρόκειται για ανθρώπους του µόχθου που αποκλείονται, ενώ
πιστεύω ότι θα µπορούσε να υπάρξει µία προσωρινή τακτοποίηση έως την οριστική ανάρτηση των δασικών χαρτών. Ελπίζω
λοιπόν ότι θα υπάρξει ρύθµιση ώστε να βρεθεί λύση και γι’ αυτές
τις οικογένειες.
Τέταρτον, από τη θητεία µου στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο της
ανατολικής Αττικής θυµάµαι ότι υπήρχαν πολλές αντιδικίες µεταξύ των πολιτών πέρα από την αυθαίρετη κατοικία για µάντρες,
πέργκολες, πλακοστρώσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να βρεθεί ένας
τρόπος να ρυθµιστούν και αυτές οι περιπτώσεις.
Πέµπτον, ανεξάρτητα από την ψήφιση του νοµοσχεδίου, θα
πρέπει να είναι στις προτεραιότητες του Υπουργείου η ένταξη
ώριµων πολεοδοµικών µελετών στα σχέδια πόλεων που εκκρεµούν για πολλά χρόνια. Σηµαντικός παράγοντας για να επιτευχθεί αυτό θα είναι η ολοκλήρωση και η εφαρµογή του νέου
ρυθµιστικού σχεδίου που ήδη έχετε εξαγγείλει που θα αποτελέσει το µεγάλο στοίχηµα των επόµενων χρόνων και θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για αναβαθµισµένες πόλεις, ποιοτικές
υπηρεσίες και ισόρροπη ανάπτυξη.
Πέρα από τις προτάσεις αυτές για τη ρύθµιση των αυθαιρέτων, θα ήθελα να αναφερθώ σ’ ένα σηµείο στις τροπολογίες που
έχετε καταθέσει που αφορά τον αποκλεισµό των µηχανικών ΤΕ
από τις διάφορες επιτροπές, όπως ίσχυε µέχρι σήµερα. Για τη
διασφάλιση της ίσης µεταχείρισης των πτυχιούχων ΠΕ και ΤΕ
πρέπει να υπάρχει εκπροσώπησή τους, όπως ίσχυε µέχρι σήµερα. Καταθέτω και αυτές τις προτάσεις της Επιστηµονικής
Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παντελής Ασπραδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο δίνει την ελπίδα ότι
µπαίνει µία «κόκκινη γραµµή» στην αυθαίρετη δόµηση, ότι όλοι
οι πολίτες θα είναι νόµιµοι και θα απολαµβάνουν το αγαθό της
ιδιοκτησίας, δίνει όµως και το µήνυµα µιας χώρας όπου µπαίνει
τάξη και επιβάλλεται η νοµιµότητα και η ευνοµία, ότι τελικά, παρά
τις σηµερινές τεράστιες οικονοµικές δυσκολίες, µπορούν να αλλάξουν τα κακώς κείµενα της ελληνικής κοινωνίας µε αποφασιστικά βήµατα.
Κύριε Υπουργέ, είµαι σίγουρος ότι θα αξιολογήσετε και τις
άλλες προτάσεις και πριν την ψήφιση θα τις λάβετε υπ’ όψιν σας
σ’ αυτό το πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Ασπραδάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.12’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Πέµπτη 1 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 18.00’
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΚΑ».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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